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亞太郵政聯盟執行理事會
Reunião do Conselho Execu  vo da União Postal da Ásia-Pacífi co

.post

Entre 25 e 29 de Julho, teve lugar em Colombo, Sri Lanka, a Reunião do 
Conselho Executivo da União Postal da Ásia-Pacífico, contando com a 

presença de 32 países membros da União Postal da Ásia-Pacífico (UPAP), com 
centenas de representantes, além de mais de 20 observadores de organizações 
internacionais, oriundos da União Postal Universal, Alemanha, Suíça, França, 
entre outros. A convite dos Correios Nacionais, os Correios de Macau fizeram-se 
representar pela Chefe do Departamento Comercial, Dra. Chiang Chao Meng, pelo 
Gerente Geral dos Serviços Electrónicos Postais Seguros, Eng. Sun Kuan Ieong e 
pelo Gerente Superior de Assuntos Internacionais, Controlo e Planeamento, Dr. 
Chan Tak Hong.

Na ocasião, o Presidente do Conselho Executivo da UPAP, como também todos os 
grupos de trabalho e unidades, relataram os trabalhos executados e os resultados 
obtidos desde o Congresso de 2013 em Nova Deli, Índia, além de terem apreciado 
o relatório de contas e de actividades do ano transacto e aprovado o orçamento e 
os planos de trabalho para o ano em curso, tendo ainda procedido à eleição dos 
novos membros da Comissão Executiva. Os representantes dos países presentes 
expressaram a sua opinião sobre as contas e os trabalhos realizados.
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O Eng. Sun Kuan Ieong, em representação da China, presidiu à reunião de trabalho dos 
serviços electrónicos da UPAP, tendo apresentado o relatório dos trabalhos do ano passado, 
além da apresentação do plano de desenvolvimento dos serviços postais electrónicos e 
comércio electrónico transfronteiriço para os próximos três anos e das orientações sobre o 
desenvolvimento do domínio “. post” e comércio electrónico da UPU. 

Durante o encontro, teve lugar também a Assembleia Geral da Cooperativa Postal Ásia-
Pacífico, com o Presidente, juntamente com os outros membros, a definirem as pretensões e 
os objectivos da Cooperativa. Foi também apreciado o relatório de contas e de actividades do 
ano findo, aprovado o orçamento e os planos de trabalho e elaborados novos planos. 

As autoridades postais dos países membros discutiram também, em grupos, assuntos 
sobre encargos terminais, encomendas e produtos de comércio electrónico, tendo 
sido elaboradas sugestões a apresentar ao Conselho de Operações Postais da UPU. Em 
simultâneo, representantes das autoridades postais dos diversos países aproveitaram a 
oportunidade para troca de ideias sobre matérias relativas a operações postais, estratégias de 
desenvolvimento e reforço de comunicação e cooperação.

澳門郵政參加莫桑比克
MozTech 科技展
Correios de Macau na Expo MozTech de Moçambique

MozTech

MozTech
INCM MCEL

Soico TDM TVM
Visabeira Vodacom

A primeira edição da MozTech Expo Digital de Moçambique, realizada na 
capital Maputo, teve lugar no pavilhão desportivo da Universidade Eduardo 

Mondlane, entre os dias 30 e 31 de Julho. Simone Shi, representante dos 
Correios de Macau, junto com dirigentes da AICEP (Associação Internacional 
das Comunicações de Expressão Portuguesa), participou neste evento.

A MozTech foi um grande sucesso. Constituiu a concretização de um sonho 
que junta empresas públicas e privadas num só evento de grande dimensão 
na área de informação e tecnologia. Trata-se de um projecto fundado pelo 
Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM), Correios de 
Moçambique, Mcel, Soico, Telecomunicações de Moçambique (TDM), Televisão 
de Moçambique (TVM), TV cabo (Grupo Visabeira) e Vodacom.  

A iniciativa pretende oferecer aos moçambicanos um novo olhar sobre o futuro: 
o futuro da tecnologia ao serviço do crescimento económico e desenvolvimento 
humano em todo o país.

A MozTech materializa-se através de um evento 
anual que inclui exposições, debates e cerimónia 
de premiação. É uma montra de produtos, serviços, 
tendências e ideias que pretende convergir no mesmo 
espaço toda a cadeia de valor associada ao consumo, 
produção, gestão e distribuição de tecnologia, 
telecomunicações e conteúdos. O objectivo é gerar 
informação sobre as novas tendências tecnológicas, 
estimular a adopção de tecnologias, fomentar um 
consenso alargado sobre as opções tecnológicas 
do país, promover a partilha de experiências, criar 
oportunidades de negócio e networking e distinguir as 
melhores soluções, práticas e ideias neste sector.

MozTech

澳門郵政電子認證服務參與「2014 雲端安 聯盟
亞太年會」及「亞洲 PKI 聯盟行動安 研討會」
Par  cipação do Serviço de Cer  fi cação dos Correios de Macau no “Congresso Ásia-
Pacífi co da Aliança para Segurança na Nuvem 2014” e “Workshop do Consórcio PKI Ásia 
sobre Segurança de Mobilidade”

PKI APKIC

CSA

PKI
APKIC

PKI

PKI
PKI

APKIC
CSA

CSA

O Grupo de Trabalho de Segurança de Mobil idade,  cr iado pelo 
Consórcio PKI Ásia (APKIC), aproveitou a ocasião da realização do 

“Cloud Security Alliance APAC Congress 2014”, da Aliança para Segurança 
na Nuvem, que teve lugar no passado dia 5 de Setembro, no Centro de 
Convenções GIS NTU em Taipé, Taiwan, para organizar um “Workshop 
do Consórcio PKI Ásia sobre Segurança de Mobilidade”. Os Correios de 
Macau, sendo um dos membros do Consórcio PKI Ásia, participaram nestes 
eventos, através do seu Serviço de Certificação. 

Este Congresso para a Ásia-Pacífico da Aliança para Segurança na Nuvem 
contou com a participação de representantes da China Continental, Macau, 
Hong Kong, China - Taipé, e Tailândia. Che-Ho Wei, Presidente do Consórcio 
PKI da China - Taipé, deu as boas-vindas, enquanto Shiche Lu, Presidente 
do Consórcio PKI da China, fez o discurso inaugural do evento. Por sua 
vez, Joe Lei, representante dos Correios de Macau, e um representante do 
Laboratório de Telecomunicações Chunghwa, apresentaram e partilharam 
as suas experiências na aplicação de tecnologia PKI nos domínios 
informáticos Nuvem (iCloud) e de mobilidade. 

Durante estes eventos, o grupo de trabalho de segurança de mobilidade 
do Consórcio PKI Ásia realizou uma reunião intercalar, e convidou os 
representantes da Aliança para Segurança na Nuvem para estudar, 
em conjunto, uma eventual cooperação e desenvolvimento das duas 
instituições no futuro.   



"Em Contacto" número 79

2014 暑期活動精彩活動齊分享
Ac  vidades de Verão 2014 

最新發行 -第 5 期預約參觀服務指南
Nova edição do “Guia de Serviço de Marcação de Visitas”

氹

(Commuseum Macao)

O Museu das Comunicações organizou com a DSEJ dez cursos de verão 
abordando cinco temas diferentes. Os temas desenvolvidos foram: Introdução 

a Circuitos e Soldagem, Produção de Gerador de Energia Eólica, Rastreamento de 
Sinal, Besouro Mecânico Fotossensível e Aplicação de Tecnologia Infravermelho na 
Comunicação. O Museu organizou também a actividade “Campo Comunicação – 
Entusiasmo pela Matemática”. 

O objectivo do Campo Comunicação – Entusiasmo pela Matemática foi, através da 
observação e de actividades práticas, levar jovens participantes a descobrirem a 
importância da matemática na vida quotidiana. 
No primeiro dia desta actividade, os alunos participaram em vários jogos de grupo 
e de um jogo em que assumiram o papel de carteiros, tendo utilizado selos de 

Foi lançada a 5.ª edição do “Guia de Serviços de 
Marcação de Visitas” do Museu das Comunicações 
2014-2015. 
N ova s  v i s i t a s  te m á t i c a s  g u i a d a s ,  o f i c i n a s 
d e  t ra b a l h o  e  c u r s o s  d e  e l e c t ró n i c a  i rã o 
p r o p o r c i o n a r  a o s  e s t u d a n t e s  m o m e n t o s 
divertidos. O tema “Matemática em Selos” da 
área Correios / Filatelia foi  especialmente 
concebido para alunos do 1.° ao 6.° ano do 
ensino primário. Nesta actividade ligada aos 
serviços postais ,  os alunos vão aprender a 
calcular o porte postal, aperfeiçoando a sua 
capacidade de análise,  raciocínio e cálculo 
p a ra  r e f o r ç o  d o s  s e u s  c o n h e c i m e n t o s  d e 
Matemática. “Tudo Sobre as Cores dos Selos” é 
outra actividade desta área, adequada a alunos 
do 5.° ao 9.° ano de escolaridade. Explora as 
alterações que os selos podem sofrer e quais 
os métodos para a sua conservação. Introduz 
a oxidação, fragilidade e possíveis reacções 

diferentes valores para calcularem portes de envio. No 
segundo e último dia, houve lugar a um passeio, para 
os participantes e seus pais, até aos Correios do Carmo. 
Junto às Casas-Museu da Taipa tiveram de resolver 
alguns “quebra-cabeças”. Os jovens compraram ainda 
selos e enviaram postais nas Estações de Correios da 
Nova Taipa e do Aeroporto. Através desta actividade, 
ficaram a saber mais sobre correios e filatelia, fizeram 
novas amizades e usufruíram de uma actividade 
familiar. Fotos das actividades poderão ser vistas na 
página de Facebook do Museu (Commuseum Macao).

químicas nos selos devido à humidade e exposição à luz, além dos 
problemas da qualidade e alteração das cores, etc. A área de Correios/
Filatelia preparou ainda a oficina de trabalho “Cria uma Moldura 
Divertida” para alunos do 4.° ano ou superior. Com cartolinas coloridas, 
moldes e máquina de gravação para fazer diferentes formas e padrões, 
os participantes vão criar molduras únicas.

A  área  de  Telecomunicações  vai  apresentar  um novo programa, 
designado “Divertido Jogo de Grupo”, para alunos do 3.° ano do ensino 
primário ou superior. Os participantes irão aprender a importância da 
comunicação com os colegas de grupo, alguns métodos e ferramentas 
de comunicação, e irão participar em jogos ou completar tarefas em 
grupo. A “Produção de Materiais Didácticos – Electromagnetismo” é 
uma actividade adequada a estudantes do 10.° ano de escolaridade ou 
superior. Os alunos serão divididos em grupos de dois para criarem 
um sistema de travões electromagnético. Irão aprender a teoria de 
base, debater as dimensões do dispositivo, seleccionar os materiais 
correctos, efectuar testes e pequenos ajustes e, no final, partilhar a 
experiência com os outros.
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名稱
Nome

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

Novo Campus da Universidade 
de Macau

05/09/2014 4  selos + 1 bloco 8.00 + 12.00  200,000 conjuntos 
 200,000 unidades

名稱
Nome

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

Ciência e Tecnologia – Quadrados 
Mágicos I

09/10/2014 6  selos + 1 bloco 30.00 + 12.00  200,000 conjuntos 
 200,000 unidades

Edi ício Sede dos Correios 01/11/2014 2  selos 11.00  200,000 conjuntos 

Museus e Peças Museológicas IV – Mu-
seu Memorial Lin Zexu de Macau

05/11/2014 4  selos + 1 bloco 8.00 + 12.00   200,000 conjuntos 
 200,000 unidades

Macau Visto por Kam Cheong Ling 12/11/2014 4  selos + 1 bloco 12.00 + 12.00   200,000 conjuntos 
 200,000 unidades

15º Aniversário do Estabelecimento 
da Região Administrativa Especial de 
Macau

20/12/2014 4  selos + 1 bloco 8.00 + 12.00   250,000 conjuntos 
 250,000 unidades

15º Aniversário do Estacionamento da 
Guarnição em Macau do Exército de 
Libertação do Povo Chinês

20/12/2014 6  selos + 1 bloco 12.00 + 12.00   200,000 conjuntos 
 200,000 unidades

集郵新焦點
Focos de Filatelia

新集郵品預告
Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos

 / Design: Io Fong

 / Pagela:  Universidade de Macau

Novo Campus da Universidade de Macau

No dia 27 de Junho de 2009, o Comité Permanente da Décima Primeira Legislatura 
da Assembleia Popular Nacional, da República Popular da China, decidiu delegar, na 
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), o exercício da jurisdição sobre 
o novo campus da Universidade de Macau (UM), a instalar na Ilha de Hengqin. Em 
conformidade com esta decisão, o novo campus da UM, cuja primeira pedra foi 
lançada no dia 20 de Dezembro de 2009, ficou sob a jurisdição da RAEM no dia 20 
de Julho de 2013 e foi oficialmente inaugurado no dia 5 de Novembro daquele ano.

A UM tem vindo a adoptar um modelo pedagógico composto por quatro 
componentes: educação especializada, educação holística, investigação e educação 
na comunidade, promovendo uma formação em múltiplas áreas. A aplicação deste 
modelo será facilitada pelo novo campus, que tem uma maior dimensão e melhores 
condições para o desenvolvimento académico. Além disso, o novo campus, que 
integra a Faculdade de Gestão de Empresas, a Faculdade de Ciências da Educação, a 
Faculdade de Direito, a Faculdade de Ciências e Tecnologia, a Faculdade de Ciências 
Sociais, a Faculdade de Letras, a Faculdade de Ciências da Saúde e a Faculdade de 
Artes e Design, terá também estruturas curriculares mais completas, possibilitando 
mais escolhas aos seus estudantes e contribuindo para a formação de profissionais 
qualificados em diversas áreas, para desenvolvimento socioeconómico de Macau.
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2014 韓國世界郵票展覽會
Exposição Filatélica Mundial, Coreia 2014

COEX

Entre os dias 7 e 12 de Agosto, no Pavilhão 
de  Exposições COEX de Seul, teve lugar a 

Exposição Mundial de Filatelia, Coreia 2014, 
organizada pelos Correios da Coreia e pela 
Federação Filatélica da Coreia. Esta mostra atraiu 
a participação de diversas instituições postais 
e de comerciantes filatélicos internacionais e 
locais, reunindo um total de 76 stands. Com vista 
a promover a imagem dos Correios de Macau e 
as suas emissões de selos, bem como explorar o 
mercado filatélico, representantes da Direcção 
dos Serviços de Correios  estiveram presentes no 
certame, tendo também vendido e promovido, 
em representação dos Correios de Portugal, selos 
deste país. 

N a  o c a s i ã o ,  a  D S C  l a n ç o u  u m  e n v e l o p e 
comemorativo e disponibilizou um posto de 
correio com carimbo comemorativo,  o qual 
atraiu inúmeros visitantes. 

特快專遞營運表現和質量提升工作坊
Workshop sobre “Melhoramento da Qualidade e Desempenho Operacional de EMS” 

Para um aumento contínuo da qualidade dos serviços de Correio Rápido-EMS, 
U Men Ieng, da Secção de Novos Serviços, em representação dos Correios de 

Macau, participou num workshop em Bangkok, Tailândia, entre os dias 8 a 12 de 
Setembro.  

O workshop disponibilizou as informações mais recentes sobre EMS, demonstrou 
formas de como elevar o desempenho operacional e qualidade de serviços 
dos operadores, tendo havido ainda ocasião para partilha de experiências, 
desafios e soluções. O organizador proporcionou aos participantes uma visita ao 
Departamento de EMS dos Correios da Tailândia, facultando ao pessoal da área 
postal de diversas nações uma positiva experiência de intercâmbio.

「危險品條例」課程
Cursos sobre “Regulamentos de Ar  gos Perigosos”

A inspecção e o tratamento apropriado de 
artigos perigosos são parte crucial das 

operações postais, razão para os Correios de 
Macau promoverem a necessária formação 
prof iss ional  dos  funcionários ,  de  forma a 
garantir o transporte seguro e rápido destes 
objectos postais. Durante os meses de Maio 
e Junho,  Chou Sio Peng e Kwok Chan Pong, 
funcionários do Departamento Comercial da 
DSC, frequentaram em Hong Kong um Curso 

Básico sobre Regulamentos de Artigos Perigosos, organizado pelo Asia 
Airfreight Terminal, abordando temas como “regulamentos de artigos 
perigosos”, “definição de mercadorias perigosas”, “artigos perigosos 
ocultos”, “classificação de artigos perigosos”, “etiquetas obrigatórias 
em artigos perigosos” e “especificações de embalagem da Organização 
das Nações Unidas”. Os mesmos trabalhadores frequentaram ainda, em 
Singapura, um Curso Avançado sobre Regulamentos de Artigos Perigosos, 
especialmente orientado para a formação profissional de instrutores, 
para estes poderem partilhar conhecimentos e ensinar técnicas sobre 
esta matéria a outros trabalhadores. 
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郵資已付明信片「媽閣廟」
Bilhete postal franquiado “Templo de A-Má”

福利會會訊
Clube de Pessoal dos CTT - No  cias

Os Correios de Macau lançaram um novo Bilhete 
Postal Franquiado, de porte pago, ilustrado com 

o Templo de A-Má, o qual, localizado a meio da encosta 
poente da Colina da Barra, é um dos mais antigos 
templos em Macau.  Este postal foi posto à venda, no 

A equipa de bowling do Clube de Pessoal dos CTT participou no Torneio 
Amigável “Taça do Banco da China”, organizado pela Associação de Juventude 

da Sucursal de Macau do Banco da China no passado dia 5 de Julho. Com o melhor 
empenho de todos os membros, a equipa do Clube ficou em 1.o lugar no “Grupo 
Harmonia” deste Torneio.

A equipa de futebol do Clube dos CTT participou, em Agosto passado, no Torneio 
de Futebol “Taça de Amizade 2014”, organizado pelo Clube da Associação dos 
Empregados da CEM e SAAM. Após uma renhida competição, o Clube dos CTT ficou 
em quarto lugar.

dia 5 de Setembro de 2014, na Estação Central e em todas as estações e quiosques 
postais. 
 
Ao preço de MOP10,00, este bilhete postal franquiado pode ser enviado para 
qualquer parte do mundo sem necessidade de selo.

No dia 13 de Setembro, a equipa de ténis de mesa do 
Clube de Pessoal dos CTT participou no Torneio de 
Ténis de Mesa “Taça da Amizade das Telecomunicações 
2014”, organizado pela Direcção dos Serviços de 
Regulação de Telecomunicações e pela Associação 
dos Empregados das Entidades de Utilidade Pública 
de Macau. Com esforço colectivo, a equipa do Clube 
de Pessoal dos CTT foi a campeã desta competição. 
Tyrone Hong, Presidente da Direcção do Clube, por sua 
vez, participou na categoria “Direcção”, tendo ganho o 
2º. Prémio.

No dia 14 de Setembro teve lugar a “Regata de Mini 
Barcos-Dragão de Macau, 2014” no Centro Náutico 

da Praia Grande. A equipa de barcos-dragão do Clube participou na modalidade 
“Funcionários Públicos – Grupo Geral”, com todos os atletas a fazerem o seu melhor, 
revelando espírito de equipa.  

O Clube organizou uma excursão de um dia ao “Reino do Oceano”, da Chimelong, na 
Ilha de Hengqin de Zhuhai, no dia 21 de Setembro. Participaram nesta actividade 44 
pessoas, incluindo sócios e seus familiares, que passaram um dia alegre e relaxante, 
visitando animais marinhos e participando nos jogos de diversão deste novo parque 
temático.  

No dia 23 de Setembro, realizou-se a palestra “Prevenção de doença cardíaca 
coronária”. A convite do Clube de Pessoal dos CTT, o Dr. Edmundo Patrício Lopes Lao 
fez uma breve introdução sobre os perigos e as medidas de prevenção desta doença.




