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世界郵政日慶祝活動
Celebração do Dia Mundial dos Correios

Para comemorar o 138.o  Aniversário da União Postal Universal e o 95.o  Aniversário 
da Caixa Económica Postal, a Direcção dos Serviços de Correios organizou as 

seguintes actividades no dia 9 de Outubro -  Dia Mundial dos Correios:

 Lançamento das emissões “ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão” 
e “Escritores da Lusofonia”; Posto de Carimbo alusivo ao “Dia 
Mundial dos Correios - UPU”; entrada gratuita no Museu das 
Comunicações; lançamento do 17.  o Concurso Epistolar – “Carta 
ao Pai Natal”; e Subscrição de Plano de Coleccionador 2013. 

 Na tarde do mesmo dia, no Auditório do Museu das Comunicações, 
teve lugar a cerimónia de entrega dos seguintes prémios:

 - “Programa de Abonos da Caixa Económica Postal”, relativo ao ano lectivo 
2011/2012. Este Programa de Abonos teve início em 2010, e tem recebido 
o apoio de diversas escolas. Este ano, 39 alunos, que alcançaram bons 
resultados académicos ou um progresso notável na sua prestação escolar, 
receberam um vale de compras de material escolar.
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 - 41.  o Concurso Internacional de Composições Epistolares para 
Jovens, sob o tema “Escreve uma carta a um atleta ou figura desportiva 
que admiras contando o que pensas dos Jogos Olímpicos”, fazendo 
parte do júri um representante do Departamento de Chinês da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Macau. 
Ho Chon Him, da Escola Pui Tou, e Chay Weng Yi, do Colégio Perpétuo 
Socorro Chan Sui Ki, foram os vencedores.

 - Teve lugar ainda, no Museu das Comunicações, a Cerimónia de 
Entrega de Prémios do “Jogo de Adivinha - Novas Roupas para Marco 
Postal”, da “Oficina de Pintura de Caixas de Correio” e da “Actividade 
de Ciências e Arte para Estudantes do Ensino Básico - Renovar 
Componentes 2012”.

 Em celebração do Dia Mundial dos Correios, teve lugar na Doca dos 
Pescadores de Macau um jantar de confraternização.

『第十八屆國際郵票設計比賽』澳門區參賽者奪佳績  
Resultados do 18.° Concurso Internacional de Desenho de Selos

KRW2,000,000

O Museu das Comunicações reuniu um total de 261 trabalhos (185 na Categoria 
Juvenil e 76 na Categoria Universidade/Geral) para enviar ao 18.° Concurso 

Internacional de Desenho de Selos, organizado pela Administração Postal da Coreia. 
A resposta entusiástica recebida este ano teve como resultado quatro participantes 
locais terem sido premiados. 

Ng Hio Wai (segundo à esquerda) ganhou o Grande Prémio da Categoria 
Universidade/Geral. O prémio tem o valor pecuniário de KRW2,000.000 e o seu 
trabalho de design será utilizado na emissão de um selo pelos Correios da Coreia. 
Este artista local receberá também, dos Correios de Macau, passagens aéreas para 
viajar até Seul, onde irá participar na cerimónia de entrega de prémios.

A fim de divulgar o coleccionismo filatélico e incentivar a apreciação de selos junto 
dos estudantes locais, o Museu organizará, entre Novembro de 2012 e Junho de 
2013, exposições itinerantes destes trabalhos nas escolas de Macau. 

Tema

Categoria
Juvenil

 / Prémio de Prata  Prémio de Bronze

Escola Secundária Kao Yip

Loi Lok Si

Escola Secundária Pui Ching

Ng Hon U

Categoria
Universi-
dade/
Geral

 Prémio de Bronze  Grande Prémio

Xu Wei Xiong Ng Hio Wai
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第六屆電子政務理論研究與實踐國際學術會議 (ICEGOV2012)

6ª Conferência Internacional sobre Teoria e Prá  ca em Governo Electrónico (ICEGOV2012)

亞洲 PKI 聯盟會議
Reunião do Consórcio PKI Ásia

2012 資訊科技週
Semana IT 2012

ICEGOV

ICEGOV

ICEGOV
(Center for Technology in Govern-

ment, University at Albany, State University of New 
York) 

(UNU-IIST Center for Electronic Govern-
ance) 

ICEGOV
 (Open innovation for global 

change)

eSignTrust
PKI

PKI

PKI

Os Serviços de Certificação – eSignTrust foram 
convidados, em 2008, para sócio principal do 

Consórcio PKI Ásia, tendo estabelecido, desde então, 
canais de intercâmbio e oportunidades de cooperação 
com as regiões vizinhas da Ásia. 

Entre 13 e 14 de Novembro, representantes da 
China, Índia, Taipé China, Tailândia e Hong Kong 
deslocaram-se a Macau para assistir à “2.ª Reunião do 

A primeira Conferência teve lugar em 2007, organizada pelo Centro de 
Governo Electrónico do Instituto Internacional de Tecnologia de Software 

da Universidade das Nações Unidas, tendo como objectivo a criação de uma 
plataforma que reunisse entidades governamentais, especialistas, estudiosos e 
profissionais de diversas áreas, oriundos de países e territórios com sistemas 
políticos e fases de desenvolvimento diferentes. A conferência proporcionou 
um debate conjunto em torno de novos conceitos em teoria e prática de 
governo electrónico e informático. Desde a primeira edição até hoje, mais de 
300 entidades governamentais, especialistas, estudiosos e representantes 
de empresas, de mais de 50 países e territórios, participaram anualmente na 
conferência. Com o sucesso obtido ao longo destes anos, a conferência tornou-
se uma das mais influentes na área de governo electrónico a nível mundial. 

A 6.ª Conferência foi organizada pelo “Center for Technology in Government, 
University at Albany, State University of New York”, e coorganizada pelo 
Centro para o Governo Electrónico do Instituto Internacional de Tecnologia 
de Software da Universidade das Nações Unidas, tendo tido lugar na 
Cidade de Albany, Nova Iorque – Estados Unidos, sobre o tema “Inovação 
Aberta para Mudanças Globais” (Open Innovation for Global Change). Um 
representante dos Serviços de Certificação dos Correios de Macau assistiu 
à Conferência, com vista à optimização contínua na área de governo 
electrónico dos Correios, tendo partilhado com representantes de outros 
países as experiências obtidas na teoria e prática do governo electrónico.

A “Semana IT 2012”, realizada no Pavilhão 
Polidesportivo do Tap Seac,  teve lugar 

entre 22 e 25 de Novembro. Sendo a actividade 
anual do sector IT de maior escala em Macau, os 
Correios foram convidados a participar, tendo 
apresentado os seus Serviços de Certificação 
e Serviços de Correio Electrónico Seguro às 
diferentes camadas da sociedade.  

Comité Directivo do Consórcio PKI Ásia”, organizada pelos Serviços de Certificação 
dos Correios de Macau. Durante esta reunião, o pedido de candidatura à vice-
presidência, apresentado pelos Correios, foi aceite e aprovado.    

 Nos dias 17 e 18 de Dezembro, representantes dos Serviços de Certificação dos 
Correios de Macau assistiram à “Assembleia Geral Anual do Consórcio PKI Ásia 
e ao Simpósio Internacional 2012”, ocasião em que a Directora dos Serviços de 
Correios de Macau foi eleita vice-presidente do Consórcio para o biénio 2013-
2014. 
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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

Escritores da Lusofonia 09/10/2012 1 selo 5.00 200,000

ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão 09/10/2012 2  selos 8.50 150,000

Literatura e Personagens Literárias – 
O Pavilhão das Peónias

30/11/2012 6  selos + 1 bloco 12.00 + 12.00 200,000 / 200,000

/ Design de selo:  
Folk Design, Portugal

 Design de sobrescrito 
de 1.º dia e carimbo comemorativo: 

António Conceição Júnior
 Pagela – Autor : 

Direcção dos Serviços de Correios

Design:  Ao Kuan Kin

/ Pagela – Autor : 
ORBIS Macau

/ Design:  Poon Kam Ling
 / Pagela – Autor : Tuo Qianqiu

集郵新焦點
Focos de Filatelia

Escritores da Lusofonia

Henrique de Senna Fernandes,  nascido em Macau a 15 de Outubro de 1923, foi um 
ilustre escritor e advogado macaense. 

A obra de Henrique de Senna Fernandes, ímpar testemunho de uma irrepetível forma 
de estar e de viver, reflecte a Macau dos idos anos 30, 40 e 50 do século passado.

Acima de tudo um Cidadão de Macau de corpo inteiro, observador, interventivo e 
sempre presente, Henrique de Senna Fernandes afirmava “Portugal é a minha pátria 
e Macau é a minha mátria”.

ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão

Os Correios de Macau, em colaboração com a ORBIS, lançaram a emissão de selos semi-
postais “ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão”. O objectivo desta emissão foi sensibilizar o 
público para as situações de aflição e desamparo em que vivem muitos cegos a nível 
mundial, e chamar a atenção das pessoas para a importância de zelar pela saúde dos seus 
olhos. A emissão é composta por um conjunto de dois selos semi-postais, com os valores 
da franquia e da sobretaxa impressos. A sobretaxa é para beneficência e será oferecida à 
ORBIS Macau, de acordo com a quantidade total vendida, como apoio à sua campanha de 
salvar a visão.

Literatura e Personagens Literárias – O Pavilhão das 

Peónias

“A Ressurreição no Pavilhão das Peónias” é o 
nome completo da obra “O Pavilhão das Peónias” 
de Tang Xianzu, dramaturgo da Dinastia Ming. 
Juntamente com “Zichai Ji”, “Handan Ji” e “Nanke 
Ji”, estas quatro obras, as principais do autor, 
formam o conjunto chamado “Quatro Sonhos 
do Salão Yuming”, por terem sido concebidas no 
salão Yuming da casa de Tang Xianzu e por os seus 
conteúdos serem todos ligados a sonhos. A peça 
“O Pavilhão das Peónias”, cuja temática se centra 
em sentimentos e sonhos – o amor sonhado 
e os sonhos de amor –, conta a bela história de 
amor entre Du Liniang e Liu Mengmei, com 
episódios de vida, morte, separação e união. Com 
interpretações de qualidade artística e um bonito 
e poético enredo, esta peça de ópera chinesa 
oferece uma comovente história de amor eterno, 
que se prolonga para além da morte. 

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

Ano Lunar da Cobra 03/01/2013 5  selos +  1  bloco 11.00 + 12.00  250,000 / 
250,000

Centenário da Associação Comercial 
de Macau

23/01/2013 4  selos +  1  bloco 11.50 + 12.00 200,000 / 
200,000

Vistas Cénicas do Continente V 01/03/2013 1 bloco 12.00 200,000 

20° Aniversário da Promulgação da Lei 
Básica de Macau

31/03/2013 2 selos 6.50 200,000

新集郵品預告
Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos
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福利會會訊 
Clube de Pessoal dos CTT - No  cias

Uma equipa de 10 elementos do Clube de Pessoal dos CTT participou num Torneio de 
Bowling, organizado pela associação “Acção Virtuosa de Macau” no dia 7 de Outubro, 

tendo ficado em 4.o   lugar.

No dia 21 de Outubro, proporcionando momentos de saudável convívio entre sócios e 
familiares, foi organizada uma visita ao “Centro Histórico de Macau - Casa do Mandarim”, 
que reuniu 80 pessoas. Com esta visita guiada pelo Instituto Cultural, os participantes 
ganharam um maior conhecimento sobre Zheng Guanying e a história desta sua 
residência. A visita foi seguida de almoço num restaurante da cidade.

No dia 2 de Novembro, cerca de 50 pessoas assistiram à missa de sufrágio pelos colegas 
e sócios deste Clube já falecidos, celebrada na Capela do Cemitério de S. Miguel Arcanjo, 
seguindo-se a deposição de flores. 

Uma equipa de 46 elementos do Clube de Pessoal dos Correios de Macau deslocou-se 
a Zhongshan nos dias 3 e 4 de Novembro, a convite do seu congénere dos Correios do 
Continente. A Dra Lau Wai Meng, Directora dos Correios e Presidente da Assembleia Geral 
do Clube de Pessoal dos CTT, o Presidente do Sindicato Postal da Província de Guangdong 
e o Director dos Correios do Município de Zhongshan lideraram as actividades 
desportivas, num intercâmbio entre dirigentes e sócios dos respectivos clubes. Num 
ambiente de grande entusiasmo, decorreram interessantes competições e torneios de 
futebol, basquetebol, ténis, badmington e ténis-de-mesa. Os Correios de Zhongshan 

organizaram visitas à sua Loja Filatélica Principal, na 
zona leste da cidade, e a uma outra loja de publicações e 
produtos de banda desenhada. Os elementos do nosso 
Clube trouxeram maiores conhecimentos sobre as últimas 
novidades e mais recentes serviços e actividades dos 
Correios desta cidade da Província de Guangdong. 

廣東電子商務代表團參訪澳門郵政局
Visita a Macau de uma Delegação de Guangdong 

Entre 16 e 17 de Dezembro, uma delegação 
de empresários e instituições de Guangdong, 

liderada pelo Director da Comissão de Economia e 
Informatização da Província de Guangdong, Sr. Yang 
Jian Chu, deslocou-se a Macau tendo em vista negócios 
através de Comércio Electrónico. Durante a visita, a 
delegação teve encontros com vários serviços públicos, 
instituições e empresas. A Directora dos Correios de 
Macau, Dra. Lau Wai Meng, recebeu esta delegação no 
dia 17, a que se seguiu uma visita ao Centro de Dados 
dos Serviços de Certificação da DSC, sito na Colina D. 
Maria II. Durante esta visita, os Serviços de Certificação 
fizeram uma apresentação sobre o uso de certificados 
electrónicos e sobre a situação e desenvolvimento dos 
Serviços Electrónicos Postais Seguros, seguido de um 
amigável intercâmbio.    

No dia 11 de Dezembro teve lugar, no Restaurante Plaza, o 
Jantar de Natal. Para animar este jantar de confraternização, 
para além da organização de um grande sorteio, contou-se 
com a participação dos colegas So Sok Fan, Tang Si Leong e 
Lam Hoi Ian, que apresentaram os seus talentos de canto em 
palco. Num ambiente harmonioso, realizaram-se jogos para 
testar as capacidades e rapidez dos participantes em trabalhos 
de “distribuição postal”, tendo sido vencedores os colegas Lei 
Hin Ian, Leong Iok Leng e Leung Keng In.      

No dia 16 de Dezembro, teve lugar a Festa de Natal para os 
filhos dos Sócios.  Além de tendas com jogos e distribuição de 
prendas de Natal e de Lai-Sis do Clube, foi oferecido um lanche. 
Num ambiente festivo e divertido, os filhos do sócio Ho Tou 
ganharam o primeiro prémio do Concurso de Talentos, com 
uma dança de pares.
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2012 北京國際郵票錢幣博覽會
Feira Internacional de Selos e Moedas de Beijing 2012

第二十一屆葡巴郵票展覽
A 21ª Exposição Filatélica Luso-Brasileira 

2012 服務承諾會議 (接觸季刊摘錄 )
Reunião sobre a Carta de Qualidade 2012  

(LUBRAPEX)

(Lê Pra Mim) 

A 21ª Exposição Filatélica Luso-Brasileira 
– LUBRAPEX decorreu entre 10 e 18 de 

Novembro no histórico edifício dos Correios de 
S. Paulo, Brasil. “A Força da Língua Portuguesa” 
foi o tema desta exposição, reunindo cinco países 
lusófonos, Macau incluído, em torno do mesmo 
objectivo: a promoção dos valores da salutar arte 
de coleccionar selos. Para além de seis balcões 
de venda de produtos, o certame acolheu 209 

A “Feira Internacional de Selos e Moedas de Beijing 2012” teve lugar em 
Pequim entre 2 e 4 de Novembro passado, no “China World Trade Center”, 

acolhendo a participação de 54 expositores internacionais de mais de 30 países 
e regiões, 201 expositores chineses e ainda 10 empresas de comunicação 
social. Os Correios de Macau participaram também neste evento, promovendo a 
cultura de Macau através dos seus selos.

Os produtos filatélicos de Macau mais apreciados nesta exposição foram os que 
incorporam elementos culturais chineses, a série comemorativa do regresso de 
Macau à Pátria e a série sobre o património cultural de Macau. Os Correios de Macau 
emitiram um envelope comemorativo e disponibilizaram, no espaço de exposição, o 
serviço de aposição de carimbo comemorativo, atraindo a visita de muitos visitantes 
do certame.

(Intelpost)

氹

Teve lugar a 12 de Dezembro uma reunião sobre a Carta de Qualidade dos 
Serviços de Correios, ocasião em que a Directora destes serviços, Dra. Lau Wai 

Meng, informou que, para uma melhor implementação da estratégia de integração 
do serviço postal físico e electrónico, foi definida, no mês de Maio de 2012, uma 
nova versão, em chinês e em português, da “Visão, Missão, Valores’’ dos serviços e 
consequente actualização nas respectivas páginas electrónicas.

Conforme o plano de trabalho dos Correios, os serviços de Intelpost, Caixa de 
Apartado e Pagamento Fácil serão integrados na Carta de Qualidade dos Serviços 
de Correios até 2018; A longo prazo, serão integrados os serviços de Depósitos 
e de Transferência de Fundos da Caixa Económica Postal. Para acompanhar a 
necessidade de desenvolvimento dos serviços electrónicos implementados por 
estes Serviços, serão facultados, a curto prazo, mais cursos de informática ao pessoal 
dos Correios. Além disso, cada área deve melhorar o controlo e fiscalização dos 
seus mecanismos de comunicação com o exterior e, paralelamente, deve reforçar a 
comunicação com os respectivos parceiros de negócios e melhorar a prestação de 
serviços interdepartamentais.

Para responder e satisfazer os pedidos dos cidadãos, efectuados durante o 
Inquérito sobre o Nível de Satisfação dos Cidadãos (Serviço Postal), a partir 
de Dezembro de 2011 a Estação Postal de Almirante Lacerda passou a prestar 
serviços de posta restante. Desde então, cerca de metade da população que precisa 
fazer levantamentos de correspondência foi canalizada para esta estação postal, 
reduzindo significativamente a carga de trabalho na secção de posta restante da 
Estação Central. Por outro lado, os Correios estão a fazer o acompanhamento dos 
projectos de estabelecimento de novas estações postais, como no novo campus da 
Universidade de Macau, na Ilha da Montanha, no Terminal Marítimo da Taipa e em 
Seac Pai Van, Coloane.  

expositores de coleccionadores particulares e ainda o projecto “Lê Pra Mim” 
dedicado a escolas locais como incentivo à prática do coleccionismo.

Dos produtos apresentados pelos Correios de Macau, as Carteiras Temáticas 
foram o que mais encantou os visitantes, pela qualidade gráfica, artística e de 
impressão. Os Selos e Blocos com temas históricos e culturais foram também 
procurados não só por coleccionadores, já conhecedores da Filatelia de Macau, 
como por iniciados. O envelope comemorativo, emitido especialmente para este 
evento, teve muita procura.

Como balanço geral, a Directora pediu a cada 
chefia a continuação da execução do mecanismo 
de comunicação interna, a atempada definição de 
programas de formação, o reforço na divulgação 
da Carta de Qualidade (das respectivas áreas) 
e a continuação da optimização do trabalho de 
atendimento.




