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O desenvolvimento tecnológico a que se assistiu nas 
últimas décadas provocou uma revolução no sector das 
comunicações. O recurso à Internet e o uso de telefones 
inteligentes criaram um forte impacto na operação postal, 
levando os Correios a abrirem portas à inovação e à cria-
tividade. Nesta conjuntura, os Correios viram-se obriga-
dos a adoptar novas estratégias e a alterar e a reinventar o 
seu modus operandi, para acompanharem as exigências 
de uma nova geração de clientes e do mercado em geral. 

Os Correios de Macau foram forçados a posicionar-se 
na linha da frente em termos de inovação tecnológica: 
adoptaram novos sistemas, informatizaram a sua rede de 
balcões e criaram novos e variados serviços electrónicos 
para dar resposta ao rápido desenvolvimento da socie-
dade.

A generalização do correio electrónico, o forte cresci-
mento do e-commerce, o desenvolvimento económico e 
o aumento demográfi co e de visitantes tiveram uma po-
derosa infl uência a nível do negócio e da operação postal 
em Macau nos últimos anos. O resultado foi o aumento 
de exigências na prestação dos serviços postais, físicos e 
electrónicos, fi nanceiros e de certifi cação.

A Caixa Económica Postal viu crescer o serviço de transferências fi nanceiras para o exterior e o serviço de 
câmbios. Os Serviços Electrónicos Postais, depois da implementação de variados serviços, apostaram 
ainda mais na inovação, abrindo um maior leque de opções aos seus utilizadores. Os Serviços de Certi-
fi cação promoveram, de forma contínua, soluções eWorkFlow e desenvolveram aplicações de software 
e-government. A nível dos Serviços Postais foi ainda lançado o serviço de cacifo electrónico (eLocker), 
possibilitando o levantamento de correio a qualquer hora e dia da semana e disponibilizando uma plata-
forma mais conveniente e efi ciente para o comércio electrónico no futuro. 

No ano de 2015, o volume de negócios de produtos fi latélicos bateu os recordes de anos anteriores. Os 
selos, para além de trazerem grandes benefícios económicos à DSC, contribuem signifi cativamente para 
a divulgação do património cultural e promoção do turismo de Macau.

A Direcção dos Serviços de Correios de Macau, apostada numa gestão moderna, dinâmica e equilibrada, 
investe numa equipa cada vez mais qualifi cada e experiente para fazer face aos desafi os com que sector 
postal se confronta na actualidade. Apesar das vantagens competitivas que mantém, com uma rede de 
balcões e de distribuição ímpares, da elevada reputação de que goza e da confi ança que a população lhe 
consigna, esta Direcção de Serviços apostou ao longo de 2015 no alargamento de parcerias, a nível local, 
regional e internacional, para, em conjunto, encontrar respostas focadas no cliente, oferecendo produtos 
e serviços que combinam plataformas físicas e digitais.

Os Correios de Macau pretendem continuar a posicionar-se na linha da frente em termos de inovação e 
diversifi cação, sempre disponíveis para receber as sugestões e a avaliação dos cidadãos para, assim, 
poder prestar mais e melhores serviços à população.

 Derby W. M. Lau

Correios de Macau
Inovação e tecnologia ao 
serviço da população



D.S.C. - Relatório Anual 2015 D.S.C. - Relatório Anual 201514 15
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constituem o Conselho de Administração, órgão máximo 
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Lau Wai Meng
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Vogais

Chiu Chan Cheong 

Subdirector 

Rosa Leong

Subdirectora 

Chan Nim Chi
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Van Mei Lin
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Chiang Chao Meng

Chefe do Departamento Comercial
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Introdução

Dotados de personalidade jurídica e autonomia adminis-
trativa, fi nanceira e patrimonial, os Correios de Macau são 
a instituição do Governo da Região Administrativa Especial 
de Macau que garante o serviço universal de distribuição 
postal. Para além desta missão primeira, os Correios 
prestam serviços fi nanceiros, serviços postais electrónicos 
e de certifi cação, emitem selos e desenvolvem ainda larga 
actividade de âmbito educativo.

Ao longo dos últimos anos, os Correios de Macau têm 
vindo a optimizar a sua equipa, a modernizar e a diver-
sifi car os seus serviços e a integrar as suas redes física, 
fi nanceira e electrónica, tendo defi nido como: 

Visão
Enquanto organismo do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau, ter como prioridade servir os cidadãos 
e prestar serviços de qualidade.

Missão
Promover e desenvolver junto da sua equipa de 
trabalhadores o princípio de Prioridade ao Cliente;

Promover e desenvolver o espírito de equipa entre os 
funcionários, proporcionando satisfação no trabalho para 
reforço desse objectivo;

Promover e desenvolver serviços postais físicos e 
electrónicos, locais e internacionais, tornando os serviços 
mais diversifi cados, e manter uma vasta rede de serviços 
que permita desenvolver a actividade e vá ao encontro 
das necessidades dos clientes.

Valores
Orientar e escolher o melhor serviço de acordo com as 
necessidades dos clientes; 

Prestar serviços efi cientes, rápidos e de valor acrescentado; 

Garantir o espírito de equipa entre os funcionários.

1
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Serviços

A Direcção dos Serviços de Correios divide a sua ac-
tuação por quatro grandes áreas: Área Postal, Caixa 
Económica Postal, Serviços de Certifi cação e Museu das 
Comunicações.

Em 2015, as linhas de acção da DSC focaram-se na 
alteração de regulação jurídica, na consolidação do 
sistema e rede postais, na promoção e diversifi cação dos 
serviços electrónicos e na aposta de melhores e mais 
apelativos produtos fi latélicos, dando ainda continuidade 
a actividades de apoio educativo.  

Reconhecendo a importância dos serviços prestados 
pelos Correios à sociedade, e desejando conhecer in 
loco o seu funcionamento interno, o Chefe do Executivo 
da Região Administrativa Especial de Macau, juntamente 
com o Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
visitaram em Maio de 2015 a Estação Central dos Correios 
de Macau. Na ocasião, o Chefe do Executivo dialogou com 
os distribuidores postais e o pessoal da linha da frente, 
tendo a Directora da DSC feito uma apresentação dos 
Serviços. O Chefe do Executivo reconheceu o esforço dos 
trabalhadores no atendimento ao público e incentivou-os 
a continuarem a ser dedicados e a seguirem o princípio 
orientador do Governo de “servir a população”. 

2

Visita do Chefe do Executivo da RAEM à Estação Central dos Correios
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2.1 Área Postal

O sistema postal físico tem por base as redes postais de 
atendimento, de encaminhamento e transporte e de trata-
mento e distribuição. O sucesso e optimização do sistema 
postal dependem do bom funcionamento e da qualidade 
de cada uma destas áreas operacionais.

O desenvolvimento económico e o aumento demográfi co 
exigiram dos Correios um esforço adicional, traduzido na 
expansão e modernização da rede de atendimento, na re-
visão dos giros de distribuição e na adopção de novas 
tecnologias, equipamentos e procedimentos no tratamen-
to e distribuição de correio, tornando os serviços mais efi -
cientes, rápidos e qualifi cados.

Novos Projectos/Estudos

Os Correios de Macau lançaram em Dezembro de 2015 
uma nova forma de entrega postal – o Cacifo Electrónico 
(eLocker). Este serviço permite o levantamento de enco-
mendas fora do horário e dias normais de expediente. Os 
primeiros cacifos electrónicos foram instalados no Cen-
tro de Levantamento do Correio Rápido, na Rua da Sé. 
Posteriormente, de forma gradual, serão instalados mais 
cacifos electrónicos noutras zonas do território.

O eLocker é de fácil utilização, bastando a leitura de um 
código QR ou a introdução de um PIN, enviados pelos 
Correios através da SEPBox, para abrir o cacifo onde são 
depositados os objectos postais. Trata-se de mais um 
serviço electrónico, conveniente, rápido e seguro, dis-
ponibilizado pela DSC para responder às necessidades 
dos cidadãos.

Em 2015 foi ainda desenvolvida uma aplicação de 
telemóvel (MacauPost APP) que permite consultar as 
novidades da DSC e verifi car a localização de pequenos 
pacotes postais.
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Infra-estruturas Postais

No dia 1 de Março foi inaugurada ofi cialmente a Estação 
Postal de Seac Pai Van, um equipamento social que vai 
ao encontro dos planos de desenvolvimento urbano 
para aquela zona. Esta Estação presta serviços postais 
ordinários, como serviços de correspondência, correio 
rápido, encomendas e de posta restante, e ainda serviços 
de Pagamento Fácil e de Transferência de Fundos para 
comodidade dos moradores.

Os Correios têm vindo a optimizar as suas infra-estruturas 
postais, procurando oferecer melhores e mais diversifi -
cados serviços aos residentes, visitantes e comerciantes 
das zonas onde estão integradas. A Estação Central, 12 
estações postais, uma loja de fi latelia, uma loja no Mu-
seu das Comunicações, dois quiosques com atendimento 
personalizado, 31 máquinas automáticas de venda de 
franquias e 61 marcos postais constituem algumas das 
infra-estruturas da vasta rede postal de Macau.

Cerimónia de Inauguração da Estação Postal de Seac Pai Van
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Correspondência 

Pese embora a economia de Macau tenha vindo a sofrer 
um arrefecimento, o volume de correspondência continua 
muito elevado. Para que o serviço postal se possa 
desenvolver com sustentabilidade, em 2015 foi adquirida 
para o Centro de Tratamento e Distribuição de Correio 
(TRADIC) uma máquina de obliteração  de selos para 
correio em quantidade, permitindo melhorar a velocidade 
deste processamento e manter a qualidade dos serviços. 
Foi também adquirido um pequeno veículo de transporte 
de malas postais, bem como um camião para que a 
logística postal se processe com maior fl uidez.

Em 2015, o volume de correspondência local registou 
uma descida de 1 por cento, em comparação com 
o ano anterior, sendo a principal razão a redução  de 
correspondência enviada pelo Governo e por instituições 
comerciais.

Relativamente à correspondência internacional, com 
a economia global pior do que o esperado no segundo 
semestre de 2015, verifi cou-se uma descida de 9 por 
cento na correspondência expedida via superfície, quando 
comparado com 2014, enquanto a correspondência 
expedida por via aérea registou uma subida de 1 por 
cento. Na correspondência internacional recebida via 
superfície foi registada uma descida de 1 por cento, 
enquanto a correspondência recebida por via aérea 
registou um aumento de 5 por cento. A correspondência 
internacional expedida e recebida teve como principais 
destinos e origens os seguintes países e regiões: China 
Continental, Hong Kong, Estados Unidos da América, 
Taiwan, Portugal, Reino Unido, Singapura, Malásia, Japão, 
Canadá e Austrália.
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Correio Registado

A nível da correspondência registada, comparativamente 
ao ano de 2014, verifi cou-se um aumento de 6 por cento 
na correspondência registada local. O principal factor 
que gerou este aumento foi o envio de avisos de serviços 
governamentais e de instituições. Na correspondência 
registada internacional expedida por via superfície 
verifi cou-se um aumento de 4 por cento, enquanto 
a correspondência registada internacional expedida 
por via aérea sofreu uma descida de 5 por cento. Na 
correspondência registada recebida via superfície, 
verifi cou-se uma descida de 6 por cento, enquanto a 
correspondência registada recebida por via aérea sofreu 
um aumento de 19 por cento.
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Encomendas

Para facilitar o levantamento de encomendas fora do 
horário normal de expediente, foi lançado o serviço de 
cacifo electrónico (eLocker). Para subscrever este serviço, 
basta requerer uma SEPBox aos balcões dos Correios ou 
nos quiosques electrónicos postais. 

Em 2015, os Correios de Macau procederam à revisão do 
Regulamento do Serviço Público de Encomendas Postais, 
publicado em Boletim Ofi cial no mês de Setembro.

O abrandamento do crescimento económico local, que 
caracterizou o último ano, teve também refl exos no tráfego 
de encomendas postais. Em comparação ao ano anterior, 
em 2015 registou-se uma diminuição de 6 por cento nas 
encomendas expedidas, mas um aumento de 22 por 
cento nas encomendas recebidas. Os principais destinos 
das encomendas expedidas foram os Estados Unidos 
da América, Taiwan, Reino Unido, Austrália e China, e as 
encomendas recebidas chegaram, maioritariamente, da 
China, Alemanha, Estados Unidos da América, Taiwan e 
Japão.
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Correio Rápido – EMS
   
Para além da forte concorrência, são grandes os desafi os 
que se levantam ao sector de Correio Rápido. O aumento 
dos veículos em circulação e o congestionamento das 
artérias do território difi cultam uma mobilidade rápida dos 
distribuidores de EMS. Numa tentativa de resolução destes 
problemas, e em conformidade com os procedimentos e 
Regulamento de Tratamento e Distribuição de Objectos 
Postais de EMS da União Postal Universal, os Correios 
aumentaram o número de pessoal e os veículos ao 
serviço desta área operacional. O sector passou também 
a ter mais espaço para o tratamento de objectos e 
equipamento para o seu manuseamento. Foi aumentado 
o número de zonas de distribuição e reforçada a formação 
em exercício para aumento da efi ciência da distribuição. 
O sector passou a dispor do sistema PDA (personal 
digital assistant) que permite aos trabalhadores da área 
de Correio Rápido executar a digitalização dos objectos 
postais, melhorando a efi ciência e o fl uxo de trabalho. Em 
Abril de 2015,  abriu um novo Centro de Levantamento 
de Correio Rápido (EMS) no Edifício da Caixa Económica 
Postal, sito na Rua da Sé.

Face ao ano anterior, o tráfego de objectos de Correio 
Rápido registou uma descida de 2 por cento nos objectos 
expedidos, e um aumento de 1 por cento nos objectos 
recebidos. No ano em análise, os principais destinos 
do Correio Rápido (EMS) foram a China, Hong Kong, 
Taiwan, Estados Unidos da América e Japão, enquanto as 
principais origens do Correio Rápido recebido em Macau 
foram o Japão, Coreia do Sul, China continental, Hong 
Kong e Taiwan. 

Actualmente, o serviço EMS de Macau chega a um total 
de 200 países e regiões.
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Direct Mail

Em resposta às necessidades das empresas, 
organizações e departamentos públicos na promoção 
de produtos e serviços, os Correios oferecem o serviço 
Direct Mail, a taxas competitivas. Trata-se de uma 
forma económica, rápida e efi ciente de distribuição sem 
endereço, de panfl etos publicitários e/ou amostras de 
produtos, bastando indicar o perfi l dos potenciais clientes 
que se deseja atingir.

O serviço Direct Mail é prestado por uma equipa designada 
para o efeito e preparada para fazer chegar correctamente 
os produtos aos seus destinatários de forma efi ciente e 
profi ssional. Os serviços públicos, sector de retalho, 
restauração, hotelaria e de convenções e exposições, bem 
como organizações sem fi ns lucrativos, são os principais 
utilizadores do serviço Direct Mail. 

O volume total de distribuição de Direct Mail em 2015 
aumentou cerca de 2 por cento, comparativamente a 2014.

eDirect Mail

O eDirect Mail (eDM) é outra solução de marketing via 
internet, baseada no Direct Mail, prestada pelos Correios 
a empresas e departamentos do Governo que pretendam 
promover os seus produtos e serviços. Através do eDM, as 
informações promocionais são enviadas aos utilizadores 
da SEPBox, plataforma disponibilizada gratuitamente aos 
cidadãos pelos Correios de Macau. 

Trata-se de uma solução amiga do ambiente e de baixo 
custo que, além destas vantagens, permite aos utilizadores 
acompanharem a quantidade de mensagens distribuídas 
com êxito e controlar o processo de divulgação. Em 2015, 
os serviços públicos foram os principais utilizadores 
do eDM, enviando notícias actualizadas aos cidadãos 
registados na SEPBox.
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12/11/15

Ciência e Tecnologia - Quadrados Mágicos II

Serviço de Prendas

O Serviço de Prendas é um serviço de comércio 
electrónico para Macau, Cantão e Hong Kong, baseado 
no conceito “Balcão Único” (One Stop), que funciona por 
ocasião do Festival do Bolo Lunar. Através da página 
electrónica e aos balcões dos Correios, os interessados 
podem seleccionar, de uma lista disponível, os produtos 
pretendidos, poupando tempo na compra, na embalagem 
e no envio. 
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Emissões Filatélicas - 2015

Filatelia

Os Correios de Macau, no ano de 2015, lançaram 15 
emissões de selos comemorativos:

-  Ano Lunar da Cabra
-  110.º Aniversário do Rotary International
-  Vistas Cénicas do Continente VI
-  25 Anos da AICEP
-  Terras Húmidas de Macau
-  110.º Aniversário do Nascimento de Xian Xinghai
-  150.º Aniversário do Farol da Guia
-  10.º Aniversário do Centro Histórico de Macau como     
    Património Mundial
-   Água e Vida
-  70.º Aniversário da Vitória do Povo Chinês na Guerra de   
    Resistência contra o Japão
-  Festividade
-  Literatura e Personagens Literárias – Jiu Ge
-  Ciência e Tecnologia – Quadrados Mágicos II
-  Tai Chi Chuan
-  Montanhas e Rios da Pátria – Rio Amarelo

Para além destes selos comemorativos, os Correios de 
Macau emitiram:
-  Duas novas etiquetas postais – “Ano Lunar da Cabra” e   
    “Ruas e Ruelas Antigas”
-  Uma nova Série Básica – “Ruas e Ruelas Antigas”
-  Selos personalizados – “Festividade” 

Para a emissão “Montanhas e Rios da Pátria – Rio 
Amarelo”, além da série de selos, foi feita uma carteira com 
um conjunto de 9 selos representando a pintura “10 000 
milhas do Rio Amarelo”, em formato se-tenant (conjunto 
de selos cujas imagens se complementam), com um 
comprimento de 570 mm, o mais longo até agora lançado 
pelos Correios de Macau.

A subida exponencial da procura de selos de Macau por 
parte de coleccionadores e comerciantes, especialmente 
da China, levou os Correios a aumentarem as suas tiragens 
a partir de Setembro e a tomarem medidas especiais, 
como aceitação de subscrições e implementação de 
limites na quantidade de compras.
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Esta elevada procura de produtos fi latélicos fez com 
que as receitas subissem para níveis que há muito não 
se registavam, para quase quatro vezes mais do que no 
ano anterior, muito devido a investidores da China que 
procuram selos emitidos desde a implantação da RAEM.

Para promoção dos seus selos, exploração do mercado 
fi latélico e divulgação da cultura de Macau, os Correios 
fazem-se representar em feiras internacionais do sector, 
de grande prestígio, onde estes produtos suscitam elevado 
interesse, tanto pelos temas focados (especialmente 
os ligados à cultura chinesa), como pela qualidade do 
design e técnicas de impressão. No ano em análise, os 
Correios estiveram presentes na “Exposição Internacional 
Asiática de Filatelia, Taipei 2015”, na “Exposição 
Europhilex de Londres 2015”, na “Exposição Mundial de 
Filatelia, Singapura 2015”, na “Exposição Internacional 
de Coleccionismo da China (2.ª Edição)” e na “Exposição 
Internacional Asiática de Filatelia, Hong Kong 2015”.

Também para promoção e venda de produtos fi latélicos 
no mercado internacional, a DSC tem agenciamento 
estabelecido com administrações postais e companhias 
fi latélicas, num total de dez, espalhadas pela Ásia, Europa, 
Estados Unidos da América, Austrália e China, bem como 
com agentes locais, num total de seis.

De grande interesse para os seguidores das emissões 
de Macau, a DSC lançou mais um catálogo fi latélico 
– Catálogo Filatélico de Macau VII – reunindo imagens, 
informações e dados das emissões de 2013 e 2014.

Foram também lançados em 2015 vários outros produtos 
fi latélicos: a Carteira Anual 2014, reunindo todas as 
emissões desse ano, a Carteira Anual de Selos e a 
Carteira Anual de Blocos de 2014 e folhas impressas do 
Álbum Filatélico de Macau 2014.

Foram ainda lançadas três carteiras temáticas: “Ruas de 
Macau”, reunindo as emissões de 2006 e 2013 sobre este 
tema e as etiquetas postais e série básica de 2015; “Macau 
Património Mundial”, assinalando o 10.° Aniversário do 
Centro Histórico de Macau como Património Mundial, com 
produtos fi latélicos lançados em 2005, 2010 e 2015; e “Selos 
do Ano Lunar da China, Hong Kong e Macau”, carteira que 
contém selos emitidos pelas três Administrações Postais 
dedicados ao animal do zodíaco chinês do ano. Além 
destas carteiras temáticas, foi ainda lançada uma carteira 
de selos de Macau do “Ano Lunar da Cabra”.
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Os Correios emitiram, além dos tradicionais cartões de 
porte pago de Natal e Ano Novo Lunar, o bilhete-postal 
franquiado “Ruínas de S. Paulo” e dois conjuntos de 
quatro bilhetes-postais, designados “2015 – Ano Novo, 
Nova Esperança”, que reúnem trabalhos de concorrentes 
de Macau ao 19.° Concurso Internacional de Design de 
Selos, organizado pelos Correios da Coreia do Sul.

Indo ao encontro do interesse dos fi latelistas e demais 
cidadãos e turistas, os Correios criam anualmente outros 
produtos, associados a temas das suas emissões. Este 
ano, foi lançada uma caixa-oferta com um bule em forma 
do animal representado na emissão “Ano Lunar da Cabra”.

Respondendo também ao interesse de instituições, 
empresas e associações de Macau, que recorrem a produtos 
fi latélicos para produção de ofertas especiais, em 2015 os 
Correios conceberam uma carteira para a Sociedade de 
Abastecimento de Águas de Macau, S.A., com selos da 
emissão “Água e Vida”. Em cooperação com a Direcção dos 
Serviços de Educação, foi também lançado um conjunto de 
produtos fi latélicos para comemorar o Dia do Professor.

Os Correios proporcionam também a entidades públicas e 
privadas, que pretendam assinalar um evento ou celebrar 
uma ocasião especial, o Serviço de Posto de Correio 
Temporário com obliteração de envelopes ou bilhetes-
postais com um Carimbo Comemorativo. No ano em 
análise, foram feitos 26 Carimbos Comemorativos, entre 
os quais se destacam:

-  Dia de Abertura do Campo Militar da Guarnição em    
    Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês
-  Celebração da Fundação da Academia Jao Tsung-I
-  Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Chongqing
-  10 Anos do Centro Histórico de Macau como   
   Património Mundial - Desafi o para Entrar no Guinness  
   com a Pintura de Postais de Madeira
-  Comemoração do 20.° Aniversário do Aeroporto   
   Internacional de Macau
-  Defi nição das Áreas Marítimas Rumo à Prosperidade

Carimbos Comemorativos - 2015
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Serviços Electrónicos Postais Seguros (SEPS)

Face aos irreversíveis efeitos das novas tecnologias no 
sector postal, a DSC apontou como estratégia modernizar 
e diversifi car os seus serviços. Assim, e de acordo com 
as normas da União Postal Universal, foram criados 
os Serviços Electrónicos Postais Seguros (SEPS) dos 
Correios de Macau. Neste âmbito, foi já desenvolvido 
o Carimbo Postal Electrónico Certifi cado (CPEC), o
Correio Electrónico Registado Postal (CERP), o Direct
Mail electrónico (eDM) e a Caixa Electrónica Postal
Segura (SEPBox), ferramentas fundamentais para o
acompanhamento das exigências da sociedade actual.

Desde o lançamento do CPEC, em 2009, e do CERP, 
SEPBox e eDM em 2013, a DSC tem vindo a promover, de 
forma contínua, serviços e aplicações electrónicas postais 
e a criar parcerias com organizações para distribuição de 
facturas e notifi cações electrónicas através da SEPBox. 
Em 2015, foram assinados acordos de cooperação com 
mais duas instituições, aumentando para nove o número 
de parcerias.

Para alargar este serviço de distribuição, os Correios 
de Macau e a Companhia de Electricidade de Macau 
assinaram um acordo de cooperação para distribuição de 
facturas electrónicas (eBill) através da SEPBox. 

Os Correios de Macau assinaram também com o Fundo de 
Segurança Social (FSS) um acordo de cooperação. Assim, 
os cidadãos passaram a poder receber informações do 
FSS via eDM através da SEPBox.

Os Correios, em 2015, lançaram o eLocker, serviço 
prestado através da SEPBox. Para usufruir deste serviço 
de cacifos electrónicos é necessário o registo de uma 
SEPBox, que pode ser feito em qualquer balcão dos 
Correios ou quiosque electrónico designado. O utilizador 
receberá na sua caixa postal electrónica os avisos e 
códigos para levantamento de encomendas no eLocker.

Com o objectivo de divulgar a Caixa Postal Electrónica 
Segura, e para mostrar as suas funções, tecnologia e 
imagem profi ssional, em 2015 foi aberto um concurso de 
design de uma mascote para a SEPBox.

Cerimónia de Assinatura do Acordo de Cooperação para Distribuição de Facturas Electrónicas
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Os Correios dispõem de uma instituição de crédito, a Caixa 
Económica Postal (CEP), através da qual disponibilizam 
ao público diversos serviços bancários. Embora seja um 
departamento dos Correios, a CEP tem um orçamento e 
contabilidade próprios.

Sendo uma instituição de crédito, a CEP é regulada pelo 
Regime Jurídico do Sistema Financeiro, sendo também 
membro da Associação dos Bancos de Macau. A CEP 
concede empréstimos individuais, aceita depósitos, 
presta serviços de Transferência Internacional de Fundos, 
desenvolve a Plataforma de Pagamento Electrónico e 
presta serviços de Câmbios. 

Em 2015, a CEP procedeu à revisão das “Directivas Internas 
Contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento 
ao Terrorismo” para que os seus funcionários tenham 
orientações mais claras sobre os procedimentos “Conheça 
o seu Cliente” e “Diligências devidas quanto ao Cliente”. 

Empréstimos

Em 2015, o valor de novos empréstimos concedidos pela 
CEP a funcionários públicos e a trabalhadores de algumas 
organizações e empresas com quem tem acordos 
aumentou 12,2 por cento, no total de 228 milhões de 
patacas.

Transferência Internacional de Fundos 

A CEP, em conjunto com a Western Union, presta o 
serviço de Transferência Internacional de Fundos. O 
dinheiro, através da utilização de modernas tecnologias 
informáticas e de uma rede mundial de balcões, é 
transferido com segurança e rapidez para mais de 200 
países ou regiões.

No ano em análise verifi cou-se um aumento de cerca 
de 3,4 por cento no número de transferências e uma 
diminuição de 2,4 por cento no valor das transferências 
de fundos.

2.2 Caixa Económica Postal (CEP)
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Plataforma de Pagamento Electrónico

O Governo da RAEM pretende implementar e desenvolver 
um planeamento geral do governo electrónico, lançando 
mais medidas electrónicas para comodidade dos 
cidadãos e prestação de serviços de maior qualidade. 
Integrada nesta política, a Plataforma de Pagamento 
Electrónico, desenvolvida pela CEP, serve como um 
canal de pagamento electrónico para diversos serviços 
públicos, realizando o serviço “Balcão Único de Governo 
Electrónico”.

O número de utilizações efectuadas em 2015 ultrapassou 
as 181 000, representando um aumento de 41,7 por cento 
relativamente ao ano anterior. Este aumento prova que, 
dada a sua conveniência, o público está cada vez mais 
familiarizado com a utilização desta plataforma. 

Actualmente, a Plataforma disponibiliza: Pagamento 
online de multas por infracções de trânsito; Renovação 
online de Imposto de Circulação; Pagamento online 
de facturas de água; Pagamento online de multas do 
Regulamento Geral dos Espaços Públicos; Pagamento 
online de propinas; Registo online em cursos superiores; 

Aluguer online de instalações desportivas; Requerimento 
online de documentos ofi ciais; Renovação online de 
Licenças Profi ssionais; Renovação online de Licenças de 
Cães; Compra online de produtos fi latélicos, de produtos 
cartográfi cos, prendas, publicações e bilhetes; Inscrição 
online na Maratona Internacional; Inscrição online em 
conferências internacionais; pedido online de registo de 
marca; registo online de nomes de domínio; e compra 
online de seguro de viagem.

Câmbios

Apesar do número de visitantes a Macau ter diminuído 
no ano de 2015, o número de transacções do Serviço 
de Câmbios aumentou cerca de 30 por cento. Este 
aumento de transacções cambiais junto da CEP deve-
se, fundamentalmente, à mudança estratégica dos seus 
balcões para a Estação Central dos Correios, que se 
provou certa e conveniente para os utilizadores.
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2.3 Serviços de Certifi cação

O desenvolvimento de aplicações “governo electrónico” 
(e-government) tem-se orientado para mais amplas e 
variadas direcções, tendo em consideração a crescente 
procura de meios electrónicos que proporcionem um 
ambiente de trabalho cada vez mais rápido e com menos 
recursos humanos.

Em 2015, os Serviços de Certifi cação (eSignTrust) dos 
Correios de Macau deram continuidade à expansão das 
capacidades de aplicação do certifi cado electrónico, 
acompanhando as directivas de desenvolvimento da 
política “governo electrónico”, e promoveram e facilitaram 
o uso da tecnologia de certifi cação electrónica no sector 
público. Foi fortalecida a força probatória dos documentos 
electrónicos e assegurado o efeito legal aos pedidos 
internos, desde a sua formulação até à respectiva decisão. 
Actualmente, as técnicas de certifi cação electrónica são 
aplicadas no Boletim Ofi cial da RAEM e no Pedido Online 
de Registo de Marca.

Os Serviços de Certifi cação, baseados na aplicação 
eWorkfl ow, trabalharam ainda no desenvolvimento 
de mais aplicações Cloud, como Procedimento de 
Aprovação de Pedidos com Impressos Electrónicos, 
Recepção e Expedição de Mensagens e Armazenamento 
de Documentos Electrónicos.

Os Serviços continuaram a promover soluções de servidor 
para assinatura electrónica junto dos departamentos 
públicos e hospitais, demonstrando as vantagens da sua 
utilização.

Em 2015 substituíram e actualizaram os sistemas de 
aplicação de certifi cação e as instalações do centro 
de dados dependente, e adquiriram equipamentos, de 
acordo com o previamente planeado.

07/07/00

Rituais - A Arte do Chá
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2.4 Museu das Comunicações

O Museu das Comunicações, enquanto espaço de 
ciência e cultura, tem como lema “Ousar experimentar, 
ousar descobrir”, um convite à exploração e à interacção 
do público com as exposições que patenteia, que se 
dividem em duas grandes áreas: Correios/Filatelia e 
Telecomunicações. 

Aberto em 2006, o Museu defi niu como seu público-alvo 
os estudantes, do ensino infantil ao secundário, para quem 
desenha programas especiais. As escolas valorizam como 
uma mais valia estas actividades de educação não-formal, 
orientadas pelos facilitadores do Museu por marcação 
prévia de visitas guiadas. 

Neste âmbito, as áreas Correios/Filatelia e 
Telecomunicações, no ano em análise, criaram 31 
novas temáticas para visitas guiadas e conceberam 7 
demonstrações científi cas, 25 ofi cinas e 11 cursos de 
electrónica. O Museu também oferece actividades dirigidas 
ao público em geral, como exposições temporárias, 
seminários e workshops.

Durante o ano 2015, o Museu organizou várias exposições 
especiais. Concebeu de raiz, com peças do seu acervo, 
a exposição “As Telecomunicações ao Longo do Tempo”, 
mostrando a evolução das telecomunicações em Macau. 
Apresentou ainda, na exposição “Selos Festivos”, 
um conjunto de selos da sua colecção que ilustram 
festividades chinesas e ocidentais. Na sua galeria de 
exposições temporárias esteve patente a mostra itinerante 
“25 Anos da AICEP”, associação internacional lusófona de 
que os Correios de Macau fazem parte.

Em resposta ao desafi o da Organização das Nações 
Unidas, que proclamou 2015 como Ano Internacional da 
Luz, o Museu delineou dois programas. Um programa 
dedicado a estudantes, para o qual seleccionou algumas 
das suas actividades associadas à luz e à óptica, tais como 
demonstrações científi cas, ofi cinas de trabalho e cursos 
electrónicos, e um outro programa dirigido ao público em 
geral, com a demonstração interactiva “Optifone”, a ofi cina 
“Festival LED” e, em cooperação do Museu Marítimo, uma 
ofi cina especial, designada “Câmara Pinhole”. Seguindo 
o objectivo da ONU, estas actividades pretenderam 
sensibilizar jovens e adultos para “o papel essencial da luz 
no desenvolvimento sustentável da Humanidade e da sua 
potencialidade para a resolução de problemas globais em 
várias áreas”.

Celebrando o Dia Internacional dos Museus 2015, este 
ano dedicado ao tema “Museus para uma Sociedade 
Sustentável”, o Museu das Comunicações participou no 
“Carnaval do Dia Internacional dos Museus”. Uma das 
actividades principais deste Carnaval, designada “Museu 
Móvel – Conversas no Teatro de Bambu de A-Má”, incluiu 
exposições temáticas, actuações, workshops e palestras. 

Neste contexto, o Museu lançou o “Projecto de Estudo: A 
Ciência é Interessante”, bem como coordenou e organizou 
o 3.o Fórum de Profi ssionais de Museus de Guangdong, 
Hong Kong e Macau e os Seminários do Dia Internacional 
dos Museus. Estes seminários foram orientados por 
profi ssionais de museus e académicos de Hong Kong e 
China continental, convidados a partilhar com o público as 
suas opiniões sobre temas actuais relativos aos museus.

O Museu colaborou ainda, em 2015, na preparação e 
publicação do livro “Colecção de Choi Cheong-Too: Selos 
e História Postal de Macau”, edição de oito volumes que 
cobre os espécimes mais importantes da história postal 
de Macau. Os Correios de Macau organizaram a cerimónia 
de lançamento da obra, que contou com a presença do 
autor, o coleccionador Choi Cheong-Too.

No ano em análise, o número de entradas registadas 
no Museu das Comunicações foi de 35 630 pessoas. 
A maioria das entradas foi de grupos escolares ou de 
organizações, com visita previamente marcada. Do total 
de 564 visitas com marcação prévia, 87,6 por cento 
usufruiu de visitas guiadas, workshops ou cursos de 
electrónica, e 5,9 por cento benefi ciou dos serviços do 
Museu no exterior e nas Escolas.

Exposição “As Telecomunicações ao Longo do Tempo”
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Cooperação Regional e 
Relações Internacionais

3

Os Correios de Macau participam activamente em 
actividades e reuniões de instituições regionais e 
internacionais. A DSC é um dos membros da delegação 
da China junto da União Postal Universal (UPU) e da 
União Postal para a Ásia-Pacífi co (APPU), sendo ainda 
membro da Associação Internacional das Comunicações 
de Expressão Portuguesa (AICEP), do Consórcio PKI 
Ásia, do Instituto Mundial de Bancos de Poupança, do 
Conselho Internacional dos Museus (ICOM), entre outras 
organizações com quem mantém contacto estreito, tendo 
como objectivo o desenvolvimento das suas diversas 
valências.

Área Postal

A União Postal Universal é constituída por 192 países e 
tem como objectivo estabelecer uma plataforma que 
ajude à construção de uma efi caz rede postal universal e 
de produtos e serviços postais sempre actualizados. 

Com o apoio dos Correios Nacionais da China, um 
representante dos Correios de Macau, juntamente com 
um representante dos Correios de Itália, é co-presidente 
da Comissão de Serviços Electrónicos (C4) do Conselho 
de Operações Postais (POC) da UPU. A POC C4, uma 
das cinco comissões deste Conselho, é responsável 
pela promoção do desenvolvimento global de serviços 
postais electrónicos. O cerne da sua actividade inclui o 
desenvolvimento de produtos electrónicos postais, de 
serviços, de parcerias e capacitação, o desenvolvimento 
de conhecimento, interoperabilidade e e-commerce. 

A Comissão, para 2015, teve como plano de trabalho 
o desenvolvimento de serviços postais electrónicos 
transnacionais inovadores, o incentivo ao desenvolvimento 
da interoperabilidade de serviços postais electrónicos e 
negócios de comércio electrónico. 

Reunião Anual do Conselho de Operações Postais da UPU

1.° Fórum de Dirigentes Postais da Ásia-Pacífi co
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Os Correios de Macau, enquanto membro da delegação 
da China, participaram, em Abril, na Reunião Anual do 
Conselho de Operações Postais da UPU, em Berna, Suiça, 
onde foram apresentados, pelas diversas comissões 
de trabalho, o andamento das actividades e os planos 
futuros, tendo sido também apresentadas propostas de 
alteração ao “Regulamento de Correspondências”e ao 
“Regulamento de Encomendas” da UPU.

Em Outubro, a DSC esteve presente em mais uma reunião 
do POC, onde foi discutida a reforma e reestruturação da 
UPU. Na mesma ocasião, o representante dos Correios 
de Macau co-presidiu à Ofi cina Electrónica Postal, 
organizada pelo POC C4, tendo feito um balanço da 
actividade desenvolvida pela comissão no último ciclo de 
4 anos e apresentado o plano de desenvolvimento dos 
serviços electrónicos postais para 2016-2020.

Em Maio, a DSC fez-se representar, a convite da 
Secção dos Serviços de EMS da UPU, num Seminário 
sobre Alfândegas-Correios. A UPU, juntamente com 
a Organização Mundial das Alfândegas, organizou 
um workshop para reforço de cooperação mútua e 

promoção do desenvolvimento do comércio electrónico 
transfronteiriço. O evento teve lugar em Guangzhou, 
China, onde os participantes de diferentes países e 
regiões tiveram oportunidade de trocar experiências 
sobre fi scalização alfandegária, intercâmbio de dados 
electrónicos, comércio electrónico transfronteiriço e 
segurança.

Da mesma forma, também com o apoio dos Correios 
Nacionais, os Correios de Macau presidem ao Grupo 
de Trabalho de Serviços Electrónicos da União Postal 
da Ásia-Pacífi co (APPU) que tem como objectivo o 
desenvolvimento de serviços postais electrónicos nesta 
zona do mundo.

A nível regional, os Correios de Macau participaram 
em outras conferências, seminários e eventos, todos 
de grande importância para a defi nição de estratégias 
conjuntas, nomeadamente a Conferência e Mesa 
Redonda sobre Estratégias Postais para a Ásia-Pacífi co, 
em Banguecoque, o 1.° Fórum de Dirigentes Postais 
da Ásia-Pacífi co, em Seul, o Fórum da Asia Pacifi c Post 
(APP) sobre ePacket, em Hong Kong, a Exposição de 
Encomendas Ásia-Pacífi co 2015, em Singapura, e o 
Simpósio sobre Comércio Electrónico Transfronteiriço de 
EMS para Gestores Sénior, em Banguecoque.

Os Correios participaram ainda, em Lisboa, na 
Assembleia-Geral e no Fórum da AICEP, organização que 
em 2015 celebrou o seu 25.° Aniversário.

Seminário “Alfândegas-Correios” Assembleia-Geral e Fórum da AICEP
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Serviços de Certifi cação

Os Serviços de Certifi cação eSignTrust dos Correios de 
Macau, a convite da Autoridade de Certifi cação de Pequim, 
participaram numa reunião, que teve lugar em Hong Kong 
no mês de Janeiro, para debate do reconhecimento mútuo 
transfronteiriço da certifi cação electrónica entre a China, 
Hong Kong e Macau.

Em Junho, estes serviços participaram na reunião da 
Comissão Directiva Especial e no simpósio organizado 
pelo Consórcio PKI Ásia, que teve lugar em Kuala Lumpur, 
Malásia. Neste encontro foram partilhadas informações 
e novidades sobre a mais moderna tecnologia de infra-
estrutura de chave pública (PKI) a nível mundial e a 
actualização da indústria PKI, abordando a promoção da 
estandardização desta tecnologia em diferentes países e, 
especialmente, a interoperabilidade nos países asiáticos. 
Representantes do eSignTrust de Macau foram convidados 
a participar num debate temático, onde foi discutida a 
promoção dum mecanismo de reconhecimento mútuo 
dos certifi cados transfronteiriços.

Em Setembro, os Serviços de Certifi cação participaram no 
Simpósio Internacional do Consórcio PKI Ásia. O evento 
teve lugar em Jacarta, Indonésia, com o tema “Uma Faixa, 
uma Rota em Direcção à Economia Digital”, abordando 
o papel da certifi cação electrónica na promoção do 
comércio electrónico e transacção transfronteiriça online, 
e as oportunidades criadas pela estratégia da China, 
designada “Uma Faixa, uma Rota”. Os responsáveis da 
área de certifi cação dos Correios de Macau participaram 
também nas reuniões de grupo, discutindo com outros 
membros e especialistas os desafi os e as oportunidades 
da construção conjunta de interligação transfronteiriça 
PKI. 

Museu das Comunicações

Em Junho de 2015, o Museu participou na conferência 
anual da Rede Europeia de Centros e Museus de Ciência 
(ECSITE), realizado em Trento, Itália, este ano com o tema 
“Alimento para mentes curiosas”. A conferência anual da 
ECSITE promove o encontro entre profi ssionais de museus 
e centros de ciência e a discussão de novas formas e 
meios de tornar a ciência mais acessível ao público.

Simpósio Internacional do Consórcio PKI Ásia
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Actividade Social /
Participação  Comunitária

Actividades Comemorativas

No dia 1 de Março os Correios de Macau comemoraram 
o seu 131.° Aniversário e o 9.° Aniversário do Museu 
das Comunicações, tendo organizado um conjunto de 
actividades para assinalar esta data particular. Da mesma 
forma, para assinalar o Dia Mundial dos Correios e o 98.° 
Aniversário da Caixa Económica Postal, no dia 9 de Outu-
bro houve lugar a uma série de eventos comemorativos.

Os Correios de Macau, nestes dias, procuram chamar 
a atenção para a importância dos seus serviços na vida 
quotidiana dos cidadãos e fazê-los partilhar do ambiente 
de festa através da emissão de selos, distribuição de 
envelopes comemorativos, entrega de prémios de 
diversos concursos e entrada gratuita no Museu das 
Comunicações.

Serviços de Proximidade

Os Correios de Macau têm como princípios “servir 
os cidadãos” e “prestar serviços de qualidade”. Para 
concretização destes valores procuram dar resposta às 
necessidades da população, facultando meios e canais 
que lhe permita uma maior acessibilidade e proximidade 
aos seus diversifi cados serviços.

Para além de uma vasta rede postal espalhada por Macau 
e Ilhas, que permitem um fácil acesso aos locais de 
levantamento ou entrega de objectos postais, os Correios, 
aos seus balcões, também prestam uma variada gama 
de serviços que agilizam a vida aos cidadãos e visitantes: 
serviços de Pagamento Fácil (Cobrança de Facturas de 
Água e Electricidade e Cobrança de Rendas do Instituto de 
Habitação, de Estabelecimentos Comerciais, de Parques 
de Estacionamento e Cobrança de Imposto de Circulação), 
Câmbios, Transferência de Fundos, entre outros.

4

Jantar Comemorativo do 131.o Aniversário da DSC

Jantar Comemorativo do Dia Mundial dos Correios e 98.o Aniversário da CEP
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Para além desta rede física, os Correios, através dos seus 
sítios web (Correios, Caixa Económica Postal, Serviços de 
Certifi cação, Museu das Comunicações, Filatelia, Correio 
Rápido e Serviços Electrónicos Postais Seguros) prestam 
serviços, vendem produtos e facultam informações 
úteis ao público, estabelecendo uma maior relação de 
proximidade.

Para uma comunicação se possível ainda mais directa, 
os Correios divulgam os seus serviços e produtos através 
de anúncios em boletins de associações, em revistas, 
jornais, rádio e televisão, em conferências de imprensa 
periódicas, através de folhetos e cartazes e da publicação 
do boletim trimestral “Em Contacto” e do Relatório Anual 
de Actividades.

Para confi rmar a sua estratégia de proximidade e de 
resposta clara às questões de quem procura os seus 
serviços, os Correios elaboram inquéritos ao grau de 
satisfação dos seus utentes, assegurando uma solução 
rápida a eventuais queixas e sugestões apresentadas.

Serviços de Apoio Educativo

Os Correios promovem anualmente, em estreita relação 
com as escolas, um conjunto de programas de índole 
educativa, tendo como objectivo incentivar os mais jovens 
a participarem em actividades que estimulem o gosto pelo 
conhecimento.

A CEP instituiu em 2010 o “Programa de Abonos da Caixa 
Económica Postal”, que premeia anualmente estudantes 
de Macau que se salientem pelo seu desempenho 
académico, servindo de incentivo a prosseguirem os 
seus estudos e a elevarem o seu rendimento escolar. Em 
2015, através deste programa, a CEP atribuiu 42 prémios 
a alunos de Escolas de Macau, seleccionados por estas, 
que se distinguiram no ano lectivo 2014/2015. A cerimónia 
de entrega de prémios teve lugar aquando da celebração 
do 98.° Aniversário da Caixa Económica Postal. A 
CEP organizou ainda, em conjunto com o Museu das 
Comunicações, o “Concurso de Construção de Mealheiro 
Criativo da Caixa Económica Postal” para incutir junto dos 
mais jovens o espírito de poupança.

Em 2015 foram ainda organizados os dois concursos 
anuais de Composições Epistolares, este ano com os 
seguintes temas: “Escreve uma carta a descrever o 
mundo onde gostarias de crescer” (concurso internacional 
promovido pela UPU) e “Carta ao Pai Natal – A minha 
iguaria local favorita” (concurso promovido pelos Correios 
de Macau).

Cerimónia de Entrega de Prémios do Programa de Abonos da Caixa Económica Postal

Promoção do Coleccionismo Filatélico nas Escolas
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Os Correios, a partir dos anos 80 do século passado, 
começaram a dar apoio aos estudantes de Macau para 
participarem no concurso internacional de composições 
epistolares organizado pela UPU e, em 1996, lançaram 
o concurso local de cartas ao Pai Natal. Passados estes 
anos e tendo recebido mais de 15 mil composições, os 
Correios, pretendendo que os jovens tenham um maior 
conhecimento sobre como redigir cartas e composições, 
convidaram professores da Universidade de Macau a 
encetar um estudo sobre os trabalhos apresentados. 
O estudo debruçou-se sobre os trabalhos premiados 
nos dois concursos ao longo do tempo. O resultado foi 
compilado no livro “Selecção de Composições Epistolares 
de Jovens de Macau”, lançado em Março de 2015. Este 
trabalho foi premiado na China, durante o “18.° Seminário 
Nacional sobre Escrita de Textos Práticos”.

Também no âmbito do Museu das Comunicações, 
que tem como grande objectivo estimular nos jovens 
o gosto pelo conhecimento científi co e o prazer de 
coleccionar selos, foi desenvolvida uma vasta actividade 
de apoio educativo, para além de concursos, workshops, 
seminários e exposições.

No ano 2015, o Museu das Comunicações dedicou 
especial atenção à promoção de acções em 
estabelecimentos de ensino, através da actividade 
“Exposição na Escola”, tendo concebido  ainda dois 
conjuntos de demonstrações itinerantes, nomeadamente 
“Música através de Electromagnetismo” e “Evolução da 
Tecnologia das Telecomunicações”, para introdução dos 
temas electricidade e magnetismo e dos princípios da 
comunicação e da transmissão. 

Para tornar a ciência mais acessível, o Museu organiza 
anualmente actividades práticas e estimulantes, 
contando com a cooperação do Instituto de Engenheiros 
Electrotécnicos e Electrónicos de Macau e da Macau 
Sociedade de Engenharia Biomédica. 

O concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos, 
este ano com o tema “Peso Certo”, contou com a 
participação de 103 equipas de várias escolas locais, nas 
categorias Ensino Básico e Ensino Secundário. Também 
118 equipas participaram na actividade “Ciência e Arte” 
dedicada a estudantes do ensino básico. O Museu apoiou a 
Macau Sociedade de Engenharia Biomédica na realização 
da “Viagem de Intercâmbio de Engenharia Biomédica 
para Docentes – Taiwan” e o “Campo de Ciência Expresso 
– Um Pontapé de Saída para a Engenharia Biomédica” 
destinado a estudantes do ensino secundário.

Para promoção do coleccionismo fi latélico, organizou os 
concursos “Desenhar a Minha Estória de Selos” e “Os 
Meus Selos Favoritos de Macau”. O Museu participou 
ainda nas actividades de Verão organizadas pela DSEJ 
com ofi cinas de trabalho e deu continuidade à organização 
do “Campo de Comunicações”. 

Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos

Museu nas Escolas
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Participação Comunitária

Os Correios de Macau e os seus trabalhadores formam 
um corpo solidário, atento aos mais necessitados, 
que colabora com diversas instituições através de 
comparticipações pecuniárias a favor de causas e 
actividades comunitárias. Em 2015, foram recolhidos 
donativos para as campanhas da Associação dos 
Familiares Encarregados dos Defi cientes Mentais de 
Macau; World Vision of Macau Association; Caritas 
Macau; Associação para os Cães de Rua e o Bem-Estar 
Animal em Macau; Orbis; e Associação de Benefi cência 
“Tung Sin Tong”. Em 2015, os Correios e seus trabalhadores 
participaram, mais uma vez, no Programa “Marcha de 
Caridade para Um Milhão”, promovido pelo Jornal Ou Mun. 

Clube de Pessoal dos CTT

O programa anual de actividades do Clube de Pessoal dos 
CTT orienta-se, fundamentalmente, para actividades de 
índole desportiva, cultural, recreativa e social, tendo como 
objectivo estreitar, de uma forma saudável e amigável, 
a cooperação e as relações entre sócios, funcionários, 
familiares e Serviços.

Com este entendimento, foram criadas várias equipas 
desportivas que ao longo do ano, com o apoio dos 
colegas, participam em vários campeonatos e torneios. 

Em 2015, o Clube participou na “Taça Ano Novo 
Lunar – Torneio de Basquetebol e de Futebol de Sete 
para Trabalhadores da Função Pública”, na “Taça da 
AFPOC de Futsal”, no Torneio da Amizade da “Taça das 
Telecomunicações” (fi cando em 2.° lugar), no Festival 
Desportivo das Entidades Públicas nas modalidades 
de bowling, ténis e ténis de mesa, nas “Competições 
Desportivas em Grupo para Trabalhadores da Função 
Pública”, na Regata de Barcos Dragão da “Taça Festival do 
Bolo Lunar”, e na Competição Amigável de Basquetebol 
para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, entre outras 
actividades desportivas.

Na vertente social e recreativa, a que normalmente 
se associam familiares dos sócios, o Clube organizou 
uma visita ao Parque Oceanário de Hong Kong, várias 
actividades de Verão, nomeadamente uma “experiência 
de esqui” e uma visita ao “Mundo 3D” na Ponte Cais 
16. Juntamente com o Comité de Recreação do Banco 
da China, organizou um “Dia de Convívio para Pais e 
Filhos”. No fi nal do ano, juntamente com o Centro Social 
e Recreativo do Pessoal do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais, foi organizado um “Dia Divertido na 
Granja do Óscar”, em Coloane. O Clube, neste espírito de 
animada camaradagem, organiza anualmente o Jantar 
de Confraternização de Natal, para além de uma festa 
de Natal para os fi lhos dos sócios. Não esquecendo os 
sócios que já faleceram, manda celebrar anualmente uma 
missa em sua memória. 

Participação na Marcha de Caridade para Um Milhão

“Dia Divertido na Granja do Óscar” em Coloane
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12/04/01

Convergência de Culturas - Cultos Religiosos

Recursos Humanos

A DSC, orientada para servir a população, valoriza no 
seu pessoal as competências, técnicas e profi ssionais, 
de contacto humano, de espírito de equipa, de estar 
informado sobre a sua área de actuação, de inovação, de 
pró-actividade, de criatividade e de produtividade.

Para desenvolvimento e optimização destas competências 
e para preparar os trabalhadores como profi ssionais 
multidisciplinares dentro das grandes áreas de actividade 
em que os Correios se distribuem, a DSC oferece 
oportunidades em termos de formação, incentivando o 
aperfeiçoamento contínuo e o desenvolvimento pessoal. 
Para um maior aproveitamento dos seus recursos 
humanos e para os manter comprometidos e integrados, 
a DSC recorre também a acções de mobilidade interna, 
oferecendo, desta forma, oportunidades de progressão 
profi ssional.

Neste sentido, os Correios desenvolvem planos de 
formação internos e no exterior, de forma a permitir 
que os trabalhadores se sintam aptos e dispostos a 
desenvolverem diferentes competências.

Formação Profi ssional

Em 2015, em termos de formação geral facultada por outras 
instituições, incluindo departamentos governamentais, os 
cursos centraram-se em áreas de línguas, administração 
e gestão, fi nanças e contabilidade, direito, recursos 
humanos, informática, relações públicas e comunicação.

A DSC ministrou também, internamente, cursos orientados 
para o pessoal destacado no atendimento ao público e 
cursos sobre normas e procedimentos operacionais, 
nomeadamente sobre “Tratamento de Artigos Perigosos”, 
“Correspondência Registada”, e “Trabalho de Distribuidor”, 
para pessoal ligado ao tratamento de correio.

5
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Para formação específi ca da área postal, orientada 
pelo Centro de Formação da APPU em Banguecoque, 
foram registadas 8 participações em cursos, seminários 
e workshops. Estas acções de formação centraram-
se, especialmente, em temas como Desenvolvimento 
de Negócios Postais, Comércio Electrónico e Inovação 
Postal, Negócios Electrónicos e Tecnologia, Serviços 
Postais Internacionais, Encomendas e Gestão Logística, 
Operações ePacket e Treino IT, e Melhoramento de 
Operação e Desempenho EMS.

Formadores da APPU deslocaram-se aos Correios 
de Macau, onde também ministraram dois cursos: 
Desenvolvimento Sustentável e Práticas de Negócio 
e Orientação para o Cliente, que contaram com 42 
participações.

Trabalhadores dos Correios tomaram parte no Programa 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que decorreu 
em Lisboa, organizado pelos CTT de Portugal.

Na área das tecnologias mais avançadas, pessoal da 
DSC frequentou vários seminários e workshops sobre 
novas aplicações e nova geração de tecnologias da 
comunicação móvel, sobre segurança, inovação e 
investimento em tecnologias.

Na Caixa Económica Postal, para reforçar a importância 
da prevenção e repressão do branqueamento de 
capitais e fi nanciamento ao terrorismo, trabalhadores de 
diferentes níveis frequentaram cursos e seminários sobre 
esta temática. Os trabalhadores dos balcões também 
frequentaram um curso sobre detecção de notas falsas. 
Foi também feita rotatividade de pessoal, para obterem 
uma visão global do serviço e garantir que os serviços 
podem ser prestados sem interrupção.

Para assegurar que as instruções elaboradas pela 
Comissão Administrativa são cumpridas apropriadamente, 
a CEP organiza encontros com os trabalhadores para 
clarifi car o conteúdo das políticas, normas e directivas. 

Curso de Formação em Administração e Gestão

Curso de Formação da APPU

Workshop de EMS da APPU
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13/09/01

Mercados de Macau

Controlo Interno

O controlo interno, no conjunto de procedimentos, 
metodologias e rotinas, é fundamental para a condução 
sistemática, ordenada e abrangente da gestão dos 
Serviços, que se pretende atinja critérios de excelência e 
seja seguidora de boas práticas.

Para que os objectivos anualmente defi nidos sejam 
alcançados, a DSC tem no controlo interno o garante 
contra quaisquer riscos e perdas devido a erros e 
irregularidades. Através do controlo interno, a DSC 
pretende também promover a efi ciência operacional, 
munindo-se dos meios necessários para poder atingir 
as metas estabelecidas e que se comprometeu obter 
no Programa de Carta de Qualidade, o qual exige uma 
revisão regular de procedimentos e mecanismos internos 
para melhoria contínua dos serviços.

Em 2015, os Correios de Macau obtiveram o 
reconhecimento da Comissão de Avaliação de Serviços 
Públicos, e receberam um novo certifi cado para 13 dos 
seus principais serviços postais, no total de 23 indicadores 
de qualidade. A DSC tem procedido, anualmente, a um 
Inquérito ao Grau de Satisfação dos Cidadãos, pois a 
sua avaliação contribui para a revisão das orientações 
de desenvolvimento e para a concretização do 
aperfeiçoamento contínuo dos serviços.

Para assegurar que as políticas e procedimentos 
estabelecidos são adequadamente seguidos pelo 
seu pessoal, a DSC procede à sua supervisão e 
acompanhamento, o que possibilita a rápida correcção 
de eventuais erros e resposta a dúvidas decorrentes da 
sua actividade.

6
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Síntese do Relatório Financeiro
A DSC faz ainda auditorias internas e, através de grupos 
de trabalho, procede, de forma aleatória, à contagem 
de existências e de numerário, e à verifi cação dos 
inventários, para um controlo efectivo sobre as existências 
e património.

A Caixa Económica Postal, para garantir um elevado 
grau de cumprimento de boas práticas e das directivas 
publicadas pelo regulador, criou uma série de normas 
e directivas internas, procedendo regularmente à sua 
revisão, por forma a manter-se actualizada em função 
das exigências. Os Correios nomeiam elementos 
do seu pessoal para efectuar auditorias internas aos 
procedimentos operacionais da CEP, para controlo do 
cumprimento das orientações e para identifi car e corrigir 
eventuais falhas. Através da sua página electrónica, a 
CEP procede também à “Divulgação de Informações 
Financeiras”.

As demonstrações fi nanceiras da DSC são elaboradas 
conforme as Normas de Relato Financeiro, através 
de auditorias externas às contas dos Correios e da 
Caixa Económica Postal, por auditores profi ssionais 
internacionalmente reconhecidos, o que permite garantir 
que as contas são verdadeira e apropriadamente 
apresentadas.

Correios (sem CEP)

Em 2015, os proveitos da venda de produtos fi latélicos 
representaram 58,5 por cento do total dos proveitos, e 
a prestação de serviços postais e proveitos e ganhos 
fi nanceiros representaram, respectivamente, 21,9 e 16,5 
por cento, incluindo rendimentos de imóveis, juros obtidos 
e rendimentos de participação de capital, representando 
os proveitos suplementares 2,5 por cento do total dos 
proveitos.

Analisando a estrutura dos gastos dos Correios em 2015, 
os custos com o pessoal representam a maior fatia, de 
69,7 por cento, visto que o serviço postal é um sector de 
mão-de-obra intensiva. 

Relativamente a outras despesas, estas foram 
principalmente externas, incluindo as com outras 
instituições postais, resultantes de despesas com 
operações postais, companhias aéreas e com a 
manutenção das operações diárias dos Serviços. Esta 
fatia da despesa representa 12,7 por cento do total dos 
custos. Despesas com amortizações dos equipamentos 
de operações corresponderam a cerca de 8,7 por cento 
do total dos custos.

7
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Tipo de Despesas

Custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal

Outros custos operacionais

Amortizações do Exercício

Custos e perdas fi nanceiras

Custos e perdas extraordinários

 Custos - Total

Percentagem

7.7%

12.7%

69.7%

0.4%

8.7%

0.6%

0.2%

100.00%

Mapa de Estrutura de Despesas

Tipo de Proveitos

Vendas

Prestações de serviços

Proveitos suplementares

Proveitos e ganhos fi nanceiros

Proveitos e ganhos extraordinários

Proveito Total

Percentagem

58.5%

21.9%

2.5%

16.5%

0.6%

100.00%

Mapa de Estrutura de Proveitos

Caixa Económica Postal

Até fi nais de 2015, o total de depósitos captados pela CEP 
foi de cerca de 738 milhões de patacas, representando 
um decréscimo de 4 por cento em relação ao ano anterior.

O montante de novos empréstimos concedidos durante 
o ano de 2015 traduz um aumento de 12 por cento 
relativamente a 2014, e o saldo em dívida, líquido de 
imparidade, no fi nal do ano, era de cerca de 204 milhões 
de patacas.

A margem fi nanceira e os resultados de serviços e de 
comissões foram, respectivamente, de 29,46 milhões e de 
7,62 milhões de patacas, sendo os custos de exploração 
de cerca de 19,73 milhões de patacas.

Os lucros de 2015 foram de 98,21 milhões de patacas, a 
maior parte proveniente da transferência de imóveis para 
a DSC. O resultado das actividades bancárias aumentou 
5,2 por cento relativamente a 2014.
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Direcção dos Serviços de Correios

Largo do Senado, Macau

Tel: (853) 2857 4491

Fax: (853) 2833 6603

macpost@macaupost.gov.mo

www.macaupost.gov.mo

Caixa Económica Postal

cep@macaupost.gov.mo

www.macaucep.gov.mo

Serviços de Certifi cação

helpdesk@esigntrust.com
www.esigntrust.com

Museu das Comunicações

info@macao.communications.museum

htpp://macao.communications.museum

Filatelia

philately@macaupost.gov.mo

https://www.macaupost.gov.mo/Philately/

EMS Correio Rápido
ems@macaupost.gov.mo
ems.macaupost.gov.mo

Direct Mail

directmail@macaupost.gov.mo
www.macaupost.gov.mo

Serviços Electrónicos Postais Seguros

support@seps.macaupost.gov.mo
seps.macaupost.gov.mo

Informações Gerais8
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