
Boletim informativo da Direcção dos Serviços de Correios

04-06/2013

 ADD TEL (853) 2857 4491 FAX (853)2833 6603  WEBSITE www.macaupost .gov.mo

74
2013 年萬國郵政聯盟經營理事會
Reunião Anual do Conselho de Operações Postais da União Postal Universal (UPU) 2013

Bishar Abdirahman Hussein
(Gold Level) 

(EMS Customer Care 
Award- EMS CALL CENTRE OF THE YEAR) 

A convite dos Correios Nacionais, uma delegação 
dos Correios de Macau, chefiada pela Directora 

Dra. Lau Wai Meng juntou-se à Delegação da China 
para participar na Reunião Anual do Conselho de 
Operações Postais da União Postal Universal (UPU) 
2013, realizada em Berna, Suíça, entre 8 e 25 de Abril 
do corrente ano.

Desta delegação fizeram também parte a Chefe do 
Departamento de Operações Postais, Dra. Chan Nim 
Chi, o Gerente Geral dos Serviços Electrónicos Postais 
Seguros, Eng. Sun Kuan Ieong e o Gerente Geral de 
Projectos Especiais, Eng. Francisco Leong. Na ocasião, 
a Dra. Lau Wai Meng, em representação dos Correios 
de Macau, recebeu do Director Geral da Secretaria 
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2013 年亞太科技中心網絡－創意科學傳播獎  
Prémio ASPAC para Comunicação Cria  va de Ciência 2013

O Presidente do Conselho Executivo da ASPAC (Rede 
Ásia-Pacífico de Centros de Ciência e Tecnologia), 

Dr. Mamoru Mohri, entregou o Prémio “Comunicação 
Criativa de Ciência 2013” ao Museu das Comunicações 
de Macau durante a conferência da ASPAC 2013, 
realizada em Daejeon, Coreia do Sul, em Maio do 
corrente ano. O Centro de Ciência de Singapura e o 
Centro de Ciência de Guangdong foram os vencedores 
dos restantes prémios.

(S52)

.post

Internacional da UPU, Dr. Bishar Abdirahman Hussein, o 
“Prémio de Ouro 2012 - “EMS Cooperative Performance 
Award” e o Prémio “Melhor Centro de Atendimento ao 
Cliente de 2012”, pelos serviços prestados pelo Correio 
Rápido-EMS dos Correios de Macau. Este é o quarto 
ano consecutivo (2009 a 2012) em que recebe este 
prémio de ouro, tornando-se, assim, uma das melhores 
entidades postais do mundo. Para incentivar e elogiar a 
prestação do Serviço EMS de qualidade por autoridades 
postais, a Cooperativa do Serviço EMS, subordinada 
ao Conselho de Operações Postais da UPU, atribui 
anualmente o prémio “EMS Customer Care Award--EMS 
CALL CENTRE OF THE YEAR”. As autoridades postais 
com melhor prestação são classificadas em 3 categorias: 
Organização de Grande Escala, Média Escala e Pequena 
Escala, pertencendo Macau à categoria pequena escala. 
Os membros da Cooperativa escolheram os melhores 
Centros de Atendimento ao Cliente de cada categoria 

O Prémio ASPAC para Comunicação Criativa de Ciência pretende incentivar e premiar 
projectos de demonstração científica que praticam efectivamente a comunicação da 
ciência de uma forma criativa. Os projectos podem incluir tópicos de nível internacional 
ou temas locais para promover a educação científica em moldes informais. O Museu 
das Comunicações criou e desenvolveu uma nova demonstração científica intitulada 
“Luz e Cores” que foi galardoada com o mencionado prémio na competição. Esta nova 
demonstração, juntamente com outros novos programas, estarão disponíveis no próximo 
ano escolar para escolas, mediante reserva. O conteúdo será ajustado aos níveis de 
conhecimentos dos alunos.

e, entre todas as autoridades postais de pequena escala, os Correios de Macau foram 
apontados como “o melhor centro de atendimento ao cliente de 2012”.

O Eng. Sun Kuan Ieong, em representação da China, assumiu, na reunião da 
Comissão de Serviços Electrónicos do Conselho de Operações Postais da UPU, 
o lugar de presidente adjunto. Na ocasião, o Eng. Francisco Leong foi eleito 
vogal da Comissão de Administração do Grupo de Utilizadores de Serviços 
Electrónicos Avançados, participando em trabalhos de desenvolvimento de 
negócios postais electrónicos da UPU.

Em relação à Norma Técnica de Correio Electrónico Registado (S52), 
promovida grandemente pelos Correios de Macau, esta foi aceite pela Comissão 
de Normas da UPU como projecto de norma em que as nações se deverão 
basear para construção do seu sistema de correio registado electrónico. Nesta 
reunião anual a China foi eleita Estado Membro da Comissão de Administração 
do domínio “.post”. Os Correios Nacionais convidaram funcionários dos 
Correios de Macau a participar nos respectivos trabalhos de administração.

2013 年澳門國際博物館日  
Dia Internacional dos Museus, Macau 2013

Para assinalar o Dia Internacional dos Museu, os 
Serviços de Correios emitiram um bilhete-postal 

comemorativo, com circulação ente 2 e 18 de Maio, 
e prestaram o serviço de obliteração com carimbo 
comemorativo, também durante este período.

O Museu das Comunicações organizou também 
u m a  s é r i e  d e  s e m i n á r i o s  a l u s ivo s  a o  D i a 
Internacional dos Museus. O primeiro seminário, 
dirigido a profissionais de museus, decorreu no 
dia 2 de Maio, sendo oradores a Doutora Lesley 
Lau, Curadora Geral do Gabinete de Promoção de 
Arte de Hong Kong, e Jeremy Hui, Curadora do 
Museu de Património Cultural de Hong Kong, que 
falaram, respectivamente, sobre o Novo Espaço 
Artístico na Rua do Óleo em Hong Kong e da 
Exposição “Bruce Lee: Ultrapassar as Fronteiras 
da Interpretação e Apresentação”. 

O segundo seminário, aberto ao público, co-organizado com a Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, no âmbito das Actividades Educativas 
e Formação de Docentes, teve lugar no dia 3 de Maio. Como os Centros e 
Museus de Ciência Inspiram a Criatividade Futura através de Inovações 
Passadas e Presentes foi o tema apresentado pelo Doutor Lim Tit Meng, 
Director Executivo do Centro de Ciência de Singapura; o Doutor Wang 
Yusheng, Vice-Presidente da Associação de Ciência e Tecnologia de Beijing, 
falou sobre “Ciência – Passado, Presente e Futuro”, tendo An Laishun, 
Membro do Conselho Executivo do Conselho Internacional de Museus (ICOM) 
abordado o tema “Museus: Instituições Culturais Descem das Suas Torres de 
Marfim”.

O Museu participou ainda da Feira do Dia Internacional dos Museus, que 
teve lugar na Praça do Tap Seac no dia 5 de Maio. Nos expositores do Museu, 
os visitantes divertiram-se com um jogo interactivo e a demonstração ao 
vivo sobre a “Onda Estacionária”, bem como as oficinas de trabalho “Selo 
Aromáticos” e “Diversão com Instrumentos de Sopro”, onde criaram objectos 
únicos e personalizados.
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北京業務交流
Intercâmbio de Negócios em Pequim

郵票設計師晚宴 2013
Jantar com Designers de Selos de 2013

Os Correios de Macau organizaram o jantar anual com designers de selos de 
Macau, no passado 6 de Junho, como forma de agradecimento aos artistas pelo 

esforço e contributo no design dos produtos filatélicos de Macau. 

Durante o jantar, foram apreciados os selos de Macau de diferentes autorias, 
dando lugar a um intercâmbio de sugestões e troca de opiniões sobre o futuro 
desenvolvimento da filatelia de Macau.  

O gosto e o apreço dos coleccionadores pelos produtos filatélicos de Macau são 
fruto e demonstração do esforço e capacidade artística dos nossos designers.

Uma delegação dos Correios de Macau, chefiada 
pela Dra. Lau Wai Meng, deslocou-se a Pequim, 

entre 17 e 20 de Junho, para uma visita aos Correios 
Nacionais, Grupo dos Correios da China, Empresa 
Nacional de Filatelia e Imprensa Oficial de Filatelia, 
tendo como objectivo reforçar a cooperação entre os 
Correios de Macau e os seus homólogos do continente, 
em esferas como relações internacionais, filatelia e 
serviços electrónicos postais seguros.      

A delegação foi recebida pelo Director dos Correios 
Nacionais, Dr. Ma Jun Sheng, tendo tido ocasião 
para trocar impressões sobre a promoção e 
desenvolvimento dos serviços electrónicos postais 
seguros a nível regional e mundial. Os Correios de 
Macau foram convidados pelos Correios Nacionais 
a tomar o lugar, em representação da China, de 
presidente do Grupo de Trabalho de Serviços 
Electrónicos Postais da União Postal da Ásia-
Pacífico, além do lugar de presidente adjunto da 
Comissão de Serviços Electrónicos do Conselho de 
Operações Postais da UPU, com vista a promover 
o desenvolvimento global de serviços electrónicos 
postais.

Na visita ao Grupo dos Correios da China, a delegação foi recebida pelo Director 
Geral, Dr. Li Guo Hua, tendo discutido assuntos relativos ao desenvolvimento 
e cooperação no âmbito da filatelia, finanças e serviços electrónicos postais 
seguros (transfronteiriços). 

Durante a reunião, ambas as partes apresentaram a sua situação relativamente 
ao desenvolvimento de serviços electrónicos postais, chegando a um acordo 
quanto ao estabelecimento de um grupo de trabalho, no âmbito de serviços 
electrónicos postais seguros (transfronteiriços),para tomada de decisões, 
troca de impressões e acompanhamento destas matérias, permitindo que a 

cooperação seja alargada do nível técnico a outras 
áreas, como relações internacionais, exploração 
do sector e comercialização. 

Os Correios de Macau, juntamente com o Grupo 
dos Correios da China,  estudaram ainda as 
possibilidades de cooperação para o próximo 
ano no âmbito de emissões conjuntas, tendo 
seleccionado vários temas filatélicos, e chegado 
a um consenso sobre a cooperação contínua para 
emissões conjuntas da China, Hong Kong e Macau.    

Na visita à Empresa Nacional de Filatelia, foram 
trocadas impressões sobre negócios filatélicos e 
desenvolvimento do mercado, tendo a delegação 
de Macau também reunido com a Imprensa 
Oficial de Filatelia, com o objectivo de obter 
mais conhecimentos sobre as novas técnicas de 
impressão adoptadas no Continente.  

Esta visita não só intensificou as relações entre os Correios de Macau e as 
entidades postais do Continente, como também foi dado um impulso positivo ao 
desenvolvimento dos negócios postais.
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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

130º Aniversário do Estabelecimento 
do Corpo de Bombeiros

25/04/2013 4  selos + 1 bloco 11.50 + 12.00  200,000 conjuntos 
 200,000 unidades

Ano Lunar da Cobra 
(Etiqueta Postal)

30/04/2013 4  etiquetas postais 10.00 750,000 unidades 

Museus e Peças Museológicas III – 
Museu de Macau

10/05/2013 4  selos + 1 bloco 11.50 + 12.00 200,000 conjuntos 
 200,000 unidades

Crenças e Costumes – Na Tcha 25/06/2013 4  selos + 1 bloco 12.00 + 12.00 200,000 conjuntos 
 200,000 unidades

/ Design:  Anita, Fung Pou Chu
 / Pagela – Autor :  Gong Gang

/ Design:  Mu-
seu de Macau (Vai Chi Hang)

 / Pagela – Autor :
 Museu de Macau

/ Design:  
 Corpo de Bombeiros (Cheong Meng)

 / Pagela – Autor :
Corpo de Bombeiros do 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

集郵新焦點
Focos de Filatelia

130º Aniversário do Estabelecimento do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros celebra o seu 130º aniversário em 
2013. Desde o seu estabelecimento, a 2 de Maio de 1883, até ao 
presente, Macau sofreu grandes mudanças, especialmente nestes 
13 anos após o Retorno de Macau à Pátria. Com a liberalização do 
jogo muitos hotéis de grande dimensão e locais de entretenimento 
entraram em funcionamento, tendo Macau vindo a desenvolver-
se como centro de turismo e lazer de renome mundial.

Nos seus primórdios, os serviços de combate a incêndios 
eram administrados pelo governo do distrito de Xiangshan, da 
província de Guangdong, tendo sido criadas companhias de cúlis 
para apoio à extinção de incêndios. A partir de finais do século 
XIX e até ao presente, e após inúmeros combates a incêndios, o 
Corpo de Bombeiros, de um piquete com equipamentos simples, 
transformou-se numa Corporação com equipamentos avançados. 
Os bombeiros cumprem integralmente e sempre com o maior 
rigor a sua missão de assegurar a prosperidade e estabilidade da 
sociedade de Macau, bem como a protecção da vida e bens dos 
cidadãos, concretizando o seu lema “Vida por Vida”.

Ano Lunar da Cobra 

O ano de 2013 é um Ano Lunar da Cobra. A cobra 
é uma referência na cultura chinesa, de profundo 
significado, sendo, em muitos mitos e lendas 
chineses de tempos remotos, muito respeitada 
por ser considerada antepassado do ser humano. 
Entre os doze animais do zodíaco chinês, a cobra 
vem depois do dragão, sendo considerada um 
“pequeno dragão”. 

Museus e Peças Museológicas III – Museu de Macau

O Museu de Macau é  dedicado à  história  e  tradições mult iculturais 
de Macau.
 
Inaugurado em 18 de Abril de 1998, o Museu é composto por dois pisos 
subterrâneos e por um terceiro piso, localizado ao nível térreo.
 
O Museu possui um vasto acervo de objectos que revelam a forma de 
viver das diferentes comunidades que têm habitado a cidade ao longo 
dos séculos.

O culto pela cobra tem milhares de anos de história e está espalhado 
por toda a China. Na literatura popular também existem bonitas lendas 
relacionadas com a cobra, como a Lenda da Cobra Branca. Nas províncias 
do Nordeste da China, como Shaanxi, Gansu e Shanxi, existe um dito popular 
muito auspicioso : “cobra junto com coelho traz fortuna”. 
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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

Literatura e Personagens Literárias – 
O Romance dos Três Reinos II

13/09/2013 4  selos +  1  bloco 12.00 + 12.00  200,000 conjuntos 
 200,000 unidades

新集郵品預告
Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos

Crenças e Costumes - Na Tcha

Segundo reza a lenda, Na Tcha, terceiro filho do General 
Li Jing, nasceu junto à fronteira de Chen Tang, onde o pai 
se encontrava destacado. A gravidez da mãe foi de 3 anos, 
dando à luz uma espécie de bola de carne. O pai, julgando 
tratar-se de um demónio, atacou a bola com uma espada, 
descobrindo dentro dela o rapazinho Na Tcha.

A crença de Na Tcha em Macau tem uma história com 
mais de 300 anos, tendo desenvolvido características 
próprias, baseando-se em lendas populares e conjugando 
os costumes e a cultura locais.

/ Design:  Chan Vai Fai
 / Pagela – Autor :  

Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa Especial de Macau

澳洲 2013 世界郵票展覽會  
Exposição Filatélica Mundial da Austrália 2013 

(Australia 2013 World 
Stamp Exhibition)

A “Exposição Filatélica Mundial da Austrália 
2013” teve lugar em Melbourne, entre 10 e 15 

de Maio passado. O certame acolheu a participação 
de mais de 90 expositores de diversos países e 
regiões, entre os quais autoridades postais, agentes 
e empresas, relacionados com produtos filatélicos 
locais e internacionais, incluindo uma delegação 
dos Correios de Macau.

 Para assinalar a participação neste evento, os 
Correios de Macau, para além da emissão de um 
envelope comemorativo, lançaram no dia 10 de 
Maio uma nova emissão, intitulada “Museus e Peças 
Museológicas III – Museu de Macau”, cujo bloco tem 
impresso o logótipo desta Exposição. No espaço 
do evento, além dos produtos acima referidos, 
foram também disponibilizados outros produtos de 
Macau, como selos temáticos, carteiras, carteiras 
anuais, e ainda o serviço de aposição de carimbos. 

Entre os produtos de Macau expostos e vendidos neste evento, os temas ligados 
a Macau foram os mais apreciados pelos visitantes australianos, destacando-
se a carteira de selos “600º Aniversário das Viagens Marítimas ao Ocidente de 
Zheng He”, emissão conjunta da China, Hong Kong e Macau, a série “Património 
Mundial de Macau” e ainda o livro “50º Grande Prémio de Macau”.

Os apreciadores consideram que a impressão reduzida de cada emissão, o 
bom design e as características culturais únicas de Macau emprestam um 
maior valor de colecção aos produtos filatélicos, sendo os principais factores 
para a sua apreciação e aquisição. Alguns dos coleccionadores seniores 
(coleccionadores filatélicos de longa data) manifestaram o seu apreço pelo 
esforço dos Correios de Macau em participarem em feiras internacionais. A 
participação nesta exposição da Austrália, bem como em outras do género, 
teve como objectivo promover internacionalmente, mais uma vez, os produtos 
filatélicos de Macau, alargando a mais coleccionadores de todo o mundo, 
através dos seus selos, o conhecimento sobre Macau.

Tendo como objectivo preservar e transmitir às gerações futuras esta crença 
e costumes populares, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
incluiu, em 2012, as “Na Tcha, Costumes e Crenças de Macau” na Lista do 
Património Cultural Imaterial de Macau.

貨幣兌換專門櫃檯
Balcão de câmbio

A Caixa Económica Postal instalou um balcão de câmbios na estação 
postal do Terminal Marítimo do Porto Exterior, sita no rés-do-

chão (Chegadas). Neste balcão especial é disponibilizado o serviço 
de câmbio de mais de 10 moedas (Dólar de Hong Kong, Renmimbi, 
Dólar Americano, Euro, Yen Japonês, etc.), como também o serviço de 
transferência de fundos - Western Union, no seguinte horário: 2a. a 
Sábado, das 11h às 14h e das 15h às 19h. O horário dos outros serviços 
prestados na referida estação postal mantém-se inalterado: 2a. feira a 
Sábado, das 10h às 19h.
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2012 「服務承諾」執行結果
Resultado da Execução da Carta de Qualidade em 2012  

1

(CN08)

96%

97%

100%

100%

99%

99.4%

100%

100%

2 (RSF)

(CCRI)

100%
100%

100%
100%

3 98%

98%

98%

****

93.6%

100%

4 100% 100%

5 100% ####

6 96%

96%

100%

100%

7 100% 100%

8 100% 100%

Serviços / Âmbito Indicadores de qualidade dos serviços Taxa de
objectivo
a atingir

Resultado de
Implementação

1 Correspondência
Postal

 Todos os objectos postais locais recebidos pelas estações de 
Correios de Macau antes da última hora da aceitação serão 
distribuídos aos seus destinatários no segundo dia útil de trabalho, 
excepto correio em quantidade e com especial autorização (Serviços 
Ordinários).

  Todos os objectos postais locais recebidos pelas estações de 
Correios de Macau antes da última hora da aceitação serão 
distribuídos aos seus destinatários no segundo dia útil de trabalho, 
excepto correio em quantidade e com especial autorização (Serviços 
Registados).

  Recebido o impresso (CN08) de averiguação de correio registado 
local pela Área de Correio Registado do TRADIC, informar-se-á o 
cliente sobre o resultado da averiguação dentro de 5 dias úteis.

  Resposta preliminar ao inquérito de registo internacional. 
Máximo 5 dias úteis.

96%

97%

100%

100%

99%

99.4%

100%

100%

2 Serviço Público 
de Resposta Sem 
Franquia (RSF) / 
Correspondance  
Comercial- Réponse 
International (CCRI)

  Apreciação e autorização de requerimento/renovação de serviço 
“Resposta Sem Franquia” dentro de 2 dias úteis.

  Apreciação e autorização de requerimento/renovação de serviço 
CCRI dentro de 2 dias úteis.

100%

100%

100%

100%

3 Correio Rápido  Todo o correio EMS que chegue a Macau após as 14h00 será 
entregue aos seus destinatários no segundo dia útil.

  Todo o correio EMS que chegue a Macau antes das 14h00 será 
entregue aos seus destinatários no mesmo dia.

  A partir do momento em que se recebem todos os dados e 
informações do requerente, a eventual autorização da qualificação 
de cliente-contrato do serviço Correio Rápido que receba extracto 
mensal será emitida dentro de 4 dias úteis.

98%

98%

98%

****

93.6%

100%

4 Serviços de Vendas O Pedido de Subscrição do Plano Anual de Coleccionador/Negociante Filatélico 
é aprovado dentro de 7 dias úteis (incluindo o envio da carta de confirmação), 
a partir da data da sua recepção num dos balcões dos Correios ou através do 
correio, se o pagamento for efectuado por cartão de crédito ou em numerário 
(patacas) e levado a efeito durante o período normal de funcionamento
(Fevereiro a Outubro).

100% 100%

5 Venda, aluguer e 
concessão de licença 
de utilização de 
máquinas de franquiar

Apreciação e autorização de utilização de serviço “Máquina de Franquiar” 
dentro de 2 dias úteis.

100% ####

6 “Direct Mail”/Hong 
Kong Post Circular 
Service

 A partir do momento em que se recebe o impresso de 
requerimento e amostra de folheto de publicidade (mandado por 
fax), a eventual autorização de uso do serviço “Direct Mail” será 
emitida dentro de 2 dias úteis.

 A distribuição, até 80.000 peças postais de “Direct Mail”,será 
efectuada dentro de 6 dias úteis.

96%

96%

100%

100%

7 Porte Pago Apreciação e autorização de requerimento/renovação de serviço “Porte Pago” 
dentro de 2 dias úteis.

100% 100%

8 Autorização de 
impressão da 
publicidade, 
propaganda ou 
anúncios

Apreciação para a autorização de impressão de publicidade, propaganda ou 
anúncios dentro de 2 dias úteis.

100% 100%

**** Não é possível fornecer o resultado devido à falta de uso.   

### Não é possível fornecer o resultado devido à falta de uso



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

A Exposição de Fotografia, Caligrafia e Pintura 
Chinesa “A Beleza da China”,  reunindo 

trabalhos de Funcionários de Serviços Postais e a 
ter lugar entre Maio e Dezembro de 2013, foi co-
organizada pela Associação de Trabalhadores dos 
Correios da China, Associação de Trabalhadores 
dos Correios de Chunghwa (Taiwan), Comissão 
Executiva do Clube Desportivo dos Correios de 
Hong Kong e Clube de Pessoal dos Correios de 
Macau. A Dra. Derby Lau, Directora dos Correios de 
Macau e Presidente da Assembleia Geral do Clube 
de Pessoal, e Tyrone Hong, Presidente da Direcção 
do Clube, foram convidados a participar na reunião 
de coordenação desta actividade, que decorreu em 
Shenzhen no passado dia 14 de Maio. Na ocasião, 
foi assinado um memorando pelos organizadores 
das quatro localidades, tendo sido decidido 

consensualmente que a exposição em Macau será em início de Outubro, e terá 
lugar no Museu das Comunicações. 

Em Maio, sócios do Clube e funcionários da DSC participaram, em nome 
individual, no “Festival Desportivo das Entidades Públicas, 2013”, em diversas 
modalidades, como Bowling, ténis e ténis de mesa.

A equipa de futebol do Clube de Pessoal dos CTT participou, em Junho, no “Torneio 
de Bolinha para Celebração do Aniversário da Associação dos Trabalhadores da 
Função Pública de Origem Chinesa”, organizado por esta associação.

Entre 18 e 20 de Junho, o Professor Cheng Cheong Fai ministrou um “Curso 
de Caligrafia”, dando oportunidade aos sócios do Clube, e respectivos 
familiares, de aprender as técnicas da caligrafia e de apreciar as obras do 
artista. Os participantes disseram ter aprendido muito com este curso. O 
Professor Cheng fez uma caligrafia, numa demonstração no referido curso, 
para oferecer ao Clube.


