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Colóquio sobre Governação Electrónica do Governo da RAEM

Lançamento da emissão fi latélica “Centenário da Associação de Educação de Macau”

A conferência de imprensa sobre o lançamento da emissão fi latélica “Centenário da 

Associação de Educação de Macau” teve lugar no dia 8 de Setembro de 2020 nas 

instalações da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT). 

A conferência foi presidida por Lau Wai Meng, Directora dos CTT, e estiveram presentes 

Cheang Hong Kuong e Kou Kam Fai, respectivamente, Presidente da Direcção e Presidente do 

Conselho Fiscal da Associação de Educação de Macau. 

No seu discurso, a Directora dos CTT referiu que o sector educativo de Macau tem registado 

um desenvolvimento significativo desde a transferência de soberania de Macau graças ao 

empenho de todas as partes envolvidas, incluindo a Associação de Educação de Macau, que 

tem vindo a promover a cooperação regional, a disponibilizar mais recursos e a elevar o nível 

de profissionalismo na área de educação. Por sua vez, Cheang Hong Kuong afirmou que esta 

emissão filatélica ilustra os momentos mais importantes do desenvolvimento centenário da 

Associação de Educação de Macau, bem como a dedicação e o desempenho de gerações 

de trabalhadores do sector educativo. A Associação de Educação de Macau continuará a 

desempenhar as suas funções enquanto organização educacional profissional para promover 

o sector de educação local dando o seu contributo a esta terra.

e S i g n Tr u st

eSignTrust

eSignTrust

eSignTrust

Por convite do Secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng Chon, a 

Directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), Lau Wai Meng, 

participou no colóquio sobre Governação Electrónica do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau, que teve lugar no dia 25 de Agosto, no qual apresentou, 

aos representantes de diversos serviços e entidades públicas, os trabalhos desenvolvidos 

neste âmbito pelos Serviços de Certificação eSignTrust dos CTT e o ponto da situação do 

serviço “eSignCloud”. 

Com a entrada em vigor da Lei n.o 2/2020 (Governação electrónica), em 27 de Setembro do corrente 

ano, os Serviços de Certificação eSignTrust têm vindo a tratar os requerimentos dos dirigentes, 

chefias e trabalhadores que necessitam de uma conta “eSignCloud” para a emissão e assinatura 

de ofícios electrónicos. Até agora, já foram abertas mais de 1700 contas “eSignCloud”, abrangendo 

mais de uma centena de serviços e entidades públicas.

Dado que os trabalhadores dos serviços e entidades públicas, que exercem funções no exterior, 

também necessitam de requerer o serviço “eSignCloud”, os Serviços de Certificação eSignTrust 

possibilitam a verificação da identificação via videoconferência (online), para que possam criar “à 

distância” a sua conta de “eSignCloud”.

Por outro lado, os CTT têm vindo a aperfeiçoar os seus serviços de certificação, através da simplificação e 

facilitação dos procedimentos. Assim, para a renovação dos certificados, com registo de conta “eSignCloud”, 

antes do fim do prazo de validade de 3 anos, os Serviços de Certificação eSignTrust disponibilizaram, no final 

de 2019, quiosques de auto-atendimento que permitem o seu requerimento. Os utilizadores particulares 

podem requerer a renovação num dos seguintes quiosques: 

Estação Central Centro de Levantamento de Correio Rápido – EMS, Rua da Sé, 1.º andar, Edifí cio da Caixa Económica 

Postal, Macau

Estação do Fai Chi Kei Rua Sul do Patane, Habitação Social do Fai Chi Kei - Edifí cio Fai Tat, R/C – A, Macau

Estação de Nova Taipa Rua de Bragança, Torre 30 da Urbanização Nova Taipa, "Crisântemo Court", Taipa

Estação dos Jardins do Oceano Rua do Jardim, Jardins do Oceano, "Azalea Court", Taipa

Por convite dos Correios Nacionais da China e integrado na Delegação Nacional 

Chinesa juntamente com os Correios da China e os Correios de Hong Kong, a Direcção 

dos Serviços de Correios e Telecomunicações de Macau participou na Reunião Anual 

do Conselho Executivo da União Postal da Região Ásia-Pacífico (APPU) de 2020, que teve 

lugar no dia 22 de Julho do corrente ano. 

Devido ao impacto do presente surto epindémico, a Reunião Anual do Conselho Executi vo da 

APPU deste ano foi, pela primeira vez, realizada por meios telemáti cos, com parti cipação de 23 

países membros. Desde meados de Junho de 2020, os CTT já parti ciparam em oito reuniões de 

trabalho à distância. Nesta reunião anual, os diversos grupos de trabalho relataram o progresso 

e resultados obti dos dos respecti vos trabalhos e projectos após a últi ma reunião realizada do 

ano passado em Tóquio, Japão, e os países membros também discuti ram importantes temas 

tais como o Congresso da APPU do próximo ano, a eleição do novo Secretário Geral da APPU, 

os projectos da reforma da União Postal Universal (UPU), entre outros. Além disso, a China, 

o Japão e o Irão também parti lharam com os presentes as medidas de conti ngência tomadas 

perante a epidemia de coronavírus.       

No dia 10 de Setembro, os CTT foram convidados a parti cipar numa acti vidade online no 

âmbito da celebração do 50.⁰ Aniversário do Colégio de Formação da União Postal da Ásia-

Pacífi co (APPC), em que, para além de envio de mensagens de parabéns, os países membros, 

em conjunto, fi zeram uma retrospecti va da evolução e dos resultados alcançados por este 

colégio desde do seu estabelecimento.    

Reunião Anual Online do Conselho Execu  vo da APPU de 2020 e Celebração do 
50.  Aniversário do Colégio de Formação da União Postal da Ásia-Pacífi co

A «Lei da cibersegurança» entrou em vigor em 22 de Dezembro de 2019. Para ajudar 

os operadores de infra-estruturas críticas a obterem pleno conhecimento dos 

elementos e requisitos de implementação das duas normas técnicas ( “Regulação 

de padrões de gestão da cibersegurança” e “Regulação de alerta, resposta e comunicação 

de incidentes da cibersegurança”), e no sentido de impulsionar, de forma ordenada, a 

implementação das medidas da cibersegurança pelos operadores, o Centro de Alerta e 

Resposta a Incidentes de Cibersegurança, composto pela Polícia Judiciária, Direcção 

dos Serviços de Administração e Função Pública, e Direcção dos Serviços de Correios e 

Telecomunicações, realizou, no passado dia 1 de Julho, uma sessão de esclarecimento 

on-line sobre as normas técnicas da cibersegurança. 

O conteúdo da sessão abrange uma apresentação sobre os elementos essenciais da «Lei da 

cibersegurança», os requisitos de implementação das normas técnicas, entre outros.

Para responder às necessidades dos cidadãos 

relati vamente aos serviços públicos e no âmbito 

da implementação do Despacho do Chefe do 

Executi vo n.° 61/2019 referente  ao “Regime de Avaliação 

dos Serviços Públicos e do Desempenho Organizacional”, 

a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 

(CTT) realizou, em 21 de Agosto do corrente ano, uma 

reunião explicati va  sobre o referido regime. 

Sessão de Esclarecimento On-line sobre as Normas Técnicas da Cibersegurança

Auto-revisão e melhoria do desempenho

Apoio na Segunda Fase do Plano de Subsídio de Consumo 

Para apoiar a “Segunda Fase do Plano de Subsídio de Consumo” do 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, durante o período 

de 27 de Julho a 31 de Agosto, a Direcção dos Serviços de Correios e 

Telecomunicações instalou diversos postos de serviço no seu Centro de 

Atendimento Público e nas suas onze estações postais para prestar apoio aos 

cidadãos no levantamento do seu subsídio de consumo da 2.a fase deste Plano. 

Na reunião, a Directora dos CTT, Lau Wai Meng, fez uma breve introdução sobre o 

objectivo e a importância do regime de avaliação aos dirigentes e chefias presentes, 

e o pessoal responsável explicou detalhamente a execução do regime e os critérios 

de avaliação, complementado-os com exemplos, permitindo assim que as chefias 

das diversas subunidades orgânicas pudessem realizar a auto-revisão com eficiência 

e de acordo com as regras de gestão internas e elaborar correctamente os relatórios 

de avaliação do desempenho com vista a optimizar continuamente a qualidade dos 

serviços prestados ao público e a melhorar o desempenho global dos CTT.

Além dos aparelhos para carregamento, também 

foram instalados aparelhos para que os cidadãos 

possam realizar os procedimentos de carregamento e 

consultas de saldo com mais facilidade, através de um 

simples toque do cartão no aparelho. Todos os postos 

de serviço de carregamento dos CTT funcionaram de 

forma adeguada e ordenada.
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Plantas Medicinais Regionais II
A medicina chinesa baseia-se numa estrutura sistemática e abrangente de teoria, 

prática e experiência, que estuda as regras nas mudanças de saúde e nas doenças da 

vida humana e a sua prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e promoção de 

saúde. A medicina chinesa é a essência da sabedoria da nação chinesa na prevenção e 

tratamento de doenças durante milhares de anos e tem feito contributos indeléveis para 

o desenvolvimento, a prosperidade e a saúde desta nação. Entre outros, a terapêutica, 

a acupuntura, a ventosaterapia e a massagem tuiná são os quatro métodos com mais 

características típicas da medicina chinesa. 

Poesia Clássica Chinesa – Poemas da Dinastia Tang
A Dinastia Tang foi considerada uma era dourada para o desenvolvimento da poesia clássica 

chinesa, durante a qual surgiram vários poetas ilustres que deixaram mais de 50 mil poemas 

nos registos históricos. Os “Poemas da Dinastia Tang”, no seu conjunto, são um dos mais 

valiosos patrimónios culturais do povo chinês, é uma pérola a brilhar nos tesouros culturais 

da China. Os “Poemas da Dinastia Tang”, juntamente com as “Canções da Dinastia Song”, 

são chamados as “duas máximas” da poesia clássica chinesa, por terem as características de 

linguagem concisa, texto bonito, composições metrificadas e significados intemporais, sendo 

por isso apreciados por várias gerações.

Ano Lunar do Rato (Etiqueta Postal)
O rato é o primeiro dos doze animais do zodíaco chinês, mas no dia-a-dia, desde tempos 

imemoriais, os ratos sempre aparecem com uma imagem astuta e são utilizados em 

expressões como “Covarde como o rato”, “Olhar com olhos do rato” e “Ter sobrancelhas 

do ladrão e olhos do rato”. Nas culturas chinesa e ocidental, o rato parece ser a 

personificação do mal. Na arte popular chinesa, existem “papéis recortados” e “imagens 

(xilografia) do ano novo” que ilustram “o casamento da filha do rato” e “o rato a comer 

trigo”, simbolizando a fertilidade. Já na cultura cinematográfica ocidental moderna, o rato 

é muitas vezes o protagonista principal das animações e dos filmes, agraciado com virtudes 
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A Direcção dos Serviços de Correios e 

Telecomunicações (CTT) e o Laboratório de 

Comunicações Sem Fios da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau 

organizaram, entre os dias 29 e 31 de Julho, um 

seminário sobre a tecnologia 5G destinado ao sector de 

telecomunicações móveis em Macau. O semináirio de 

três dias contou com apresentações, respectivamente 

do Prof. Tam Kam Weng (Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Macau), o Sr. Lam Pak 

Lun (MNT APAC Regional Operations Manager, Rohde 

& Schwarz) e o Prof. Xue Quan (School of Electronic 

and Information Engineering, South China University of Technology), e 

participantes no local e via teleconferência sobre temas como “a interface de 

rádio do 5G” e “teste da velocidade de transmissão de dados 5G” e “design do 

circuito integrado milímetro-ondas e da antena para aplicações do 5G”, entre 

outros.

Este seminário, que contou com a presença de representantes dos CTT e das 4 

operadoras do serviço de telecomunicações móveis em Macau, serviu como uma 

acção de formação relativa à tecnologia 5G para o sector de telecomunicações móveis, 

proporcionando aos participantes uma oportunidade de conhecer o mais recente 

desenvolvimento da tecnologia, dando assim um impulso ao lançamento futuro do 

serviço 5G em Macau.

Literatura e Personagens Literárias – Luo Shen Fu
Cao Zhi (192-232) foi um escritor do período dos Três Reinos. As suas elevadas realizações literárias 

são reconhecidas, dado que foi pioneiro do estilo de poemas com quadras de cinco caracteres, sendo 

também famoso pelas composições poéticas e narrativas, as prosas poéticas, e o “Luo Shen Fu”, ou 

seja, o Poema da Ninfa do Rio Luo, uma das mais distinguidas entre as suas obras. O design da emissão 

filatélica “Luo Shen Fu” é da autoria de Poon Kam Ling, conhecida pintora de Macau, e as imagens 

foram inspiradas pelos cenários de “Luo Shen Fu”, com seus enredos entre a fantasia e a realidade. 

O objectivo é, para além da maior divulgação da cultura tradicional chinesa, fazer uma homenagem a 

Cao Zhi e ao seu Poema de Ninfa do Rio Luo, “Luo Shen Fu”.  

Centenário da Associação de Educação de Macau
Fundada em 1920, a Associação de Educação de Macau comemora este ano o seu centenário. O sector 

educativo de Macau tem registado um desenvolvimento significativo desde a transferência de soberania de 

Macau, graças ao empenho da Associação de Educação de Macau e de todas as partes envolvidas. Nos últimos 

anos, a Associação desenvolveu novas áreas para promover a elevação do nível profissional dos professores, 

tendo criado grupos da língua chinesa, língua inglesa, matemática, educação infantil e ciência, reforçando o 

intercâmbio académico e o nível de investigação científica. 

como a sabedoria, o humor, a bondade, a graça e a bravura. As imagens do rato 

impressionaram todo o mundo, tendo adicionado um significado positivo à 

criação de artes nos quatro cantos do globo.

Focos de Filatelia

Nome Data N° de Selos Taxas (MOP) Tiragem

Protecção Animal II
 Selos  Bloco

conjuntos

unidades

Romances de Jin Yong
 Selos  Bloco

conjuntos

unidades

Ciência e Tecnologia – Electrónica Digital
 Selos  Bloco

conjuntos

unidades

250.º Aniversário do Nasimento de 
Beethoven

 Selos  Bloco
conjuntos

unidades

Seminário sobre a Tecnologia 5G

O “Curso de Formação Básica de Segurança 

Informática (2020)”, organizado pela Direcção 

dos Serviços de Correios e Telecomunicações 

e coorganizado pelo Centro de Produtividade e 

Transferência de Tecnologia de Macau, foi realizado 

no passado dia 23 de Setembro, no qual 40 formandos 

concluíram a formação.  

    

Curso de Formação Básica de Segurança Informá  ca (2020)

No ano lecti vo de 2020/2021, o Museu das Comunicações conti nua 

a fornecer o serviço de visitas guiadas às escolas. Além da “Visita 

Guiada Geral”, existem 18 visitas guiadas temáti cas e 3 ofi cinas de 

trabalho na área de Correios e Filatelia sob os temas “História dos Correios 

de Macau”, “Fundações da Comunicação”, “Serviços Postais”, “Selos e 

Colecções” e “Matemáti ca Geral”. Na área das Telecomunicações,  contamos 

com 6 visitas guiadas temáti cas sob os temas “Electromagneti smo”, 

“Transmissão e Radiodifusão” e “Telégrafo e Telefone”, 

7 demonstrações cientí fi cas especiais, 24 ofi cinas de trabalho e 

5 cursos de circuitos electrónicos.

As novas oficinas de trabalho do Museu: 
"Selos Divertidos para Crianças", os alunos de K2 do Jardim de Infância ao 

1.⁰ ano podem usar a tesoura e adesivos para colagem em papel cartão e 

também descobrir como divertir-se usando selos. 

"Circuito Eléctrico Artesanal", os alunos de 1.⁰ ao 3.⁰ ano podem aprender 

sobre os componentes electrónicos comuns e, usando, em seguida, argila/

barro para conectar diferentes componentes eléctricos para formar 

circuitos eléctricos com diferentes funções.

Museu das Comunicações – Marcação de visitas para 2020/2021

O curso tem como objectivo elevar a consciência dos funcionários de pequenas e médias 

empresas no domínio da segurança informática e reforçar a sua capacidade de identificar 

os riscos informáticos, apresentando-lhes a teoria e os conhecimentos básicos sobre a 

segurança informática, as potenciais ameaças no mundo da Internet e os diferentes tipos 

de ataque e estratégias de defesa.

"Estúdio Geométrica de Piet Cornelies Mondrian" é uma oficina que conjuga a arte e a matemática 

para os alunos de 4.° ao 10.° ano. A Escola da Forma Geométrica do antigo pintor holandês Piet 

Cornelies Mondrian tem grande influência no design e na arquitetura. Ele desenvolveu regras de 

desenho únicas, que incluem uma série de desenhos abstractos com quadrados, linhas retas e 

formas em cores originais. Após aprender sobre a vida e obras do pintor, os alunos irão criar suas 

próprias obras-primas geométricas utilizando os seus conhecimentos matemáticos e pincéis.

Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos


