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Correios de Macau
Inovação e tecnologia ao
serviço da população
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 criatividade. Nesta conjuntura, os Correios viram-se obrigados 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 sociedade.
A generalização do correio electrónico, o forte crescimento do e-commerce, o desenvolvimento económico e
o aumento demográfico e de visitantes tiveram uma poderosa influência 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, financeiros e de certificação.
A Caixa Económica Postal viu crescer o serviço de transferências financeiras 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 Certificação 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 plataforma mais conveniente e eficiente para o comércio electrónico no futuro.
No ano de 2015, o volume de negócios de produtos filatélicos bateu os recordes de anos anteriores. Os
selos, para além de trazerem grandes benefícios económicos à DSC, contribuem significativamente 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 qualificada e experiente para fazer face aos desafios 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 confiança 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
diversificação, 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

12

൯ܧѫα۹ంй

D.S.C. - Relatório Anual 2015

൯ܧѫα۹ంй

D.S.C. - Relatório Anual 2015

13

Ϸܧկࡗผ
Conselho de Administração

൯ܧѫঢ়ဳଉዀ࿚ݯϷܧ
կࡗผcͅѫٽd৹ѫٽd
ᜨٽʥলܧѫˤୂٲιe

˚
ჳయע
ѫٽ
կࡗ
Ⴁᔪן
৹ѫٽ
ષू᜔
৹ѫٽ

14

൯ܧѫα۹ంй

D.S.C. - Relatório Anual 2015

A Directora, Subdirectores e Chefes de Departamento
da Direcção dos Serviços de Correios, juntamente com
um representante da Direcção dos Serviços de Finanças,
constituem o Conselho de Administração, órgão máximo
de gestão dos Serviços.

Presidente
Lau Wai Meng
Directora

Vogais
Chiu Chan Cheong
Subdirector
Rosa Leong
Subdirectora
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Chan Nim Chi

ใᇘ
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Van Mei Lin
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Chiang Chao Meng

Chefe do Departamento de Operações Postais

Chefe do Departamento da Caixa Económica Postal

Chefe do Departamento Comercial
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Equipa de Gestão

ඡ፦ᐢᎂ ٽذᎂ
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Wong Kam Ian

Sun Kuan Ieong

Curadora Geral (Museu das Comunicações)

Gerente Geral (Serviços Electrónicos Postais Seguros)
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Luís Augusto de Castilho Rabaça Correia Cordeiro

ࡈᄫۜᐢဟ ɁɈ༅

Ng Mei Kei

Chong Vun Leng

ؒ܁ԑ৻࿒ᓺᘭፒʔ۩Ծሁࡗ

Yuen Vai Chi

Chefe da Divisão de Filatelia

Chefe da Divisão de Contabilidade

Gerente Geral (Recursos Humanos)

Coordenador do Gabinete dos Assuntos Jurídicos e de Tradução

່བജɮೡ࿒ʻ୮୮ٽ

່ኮᐢဟ ཋɥႏᖬޫҌೕࢄ

ܪᎲᐢဟ ༅ӡ

ࢀౣ᎘ອଉᐢဟ ऋПඖ͌

Ip Chong WDChefe da Divisão de Obras e Apoio

Ip Hio Hong

Shi Zheng Rong

Iong Chi Long
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Gerente Geral (Serviços de Certificação Desenvolvimento de Tecnologia)

Gerente Geral (Sistema Informático)

Gerente Geral, substituto (Projectos Especiais)
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Dotados de personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira 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 financeiros, serviços postais electrónicos
e de certificação, 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 diversificar os seus serviços e a integrar as suas redes física,
financeira e electrónica, tendo definido 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 diversificados, 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 eficientes, rápidos e de valor acrescentado;
Garantir o espírito de equipa entre os funcionários.
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Serviços

Ϸٽܧւၭᐽ൯ܧᐢѫ഼ྦ
Visita do Chefe do Executivo da RAEM à Estação Central dos Correios
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൯ܧѫพ৻ʗ̒ݯɣᆲᕿi൯৻d
৻רټdཋɥႏᖬ৻ר
ذᎂe

A Direcção dos Serviços de Correios divide a sua actuação por quatro grandes áreas: Área Postal, Caixa
Económica Postal, Serviços de Certificação e Museu das
Comunicações.

Εαc҈ࠨؿɮАࠇᒨܰ࠳ҝ
൯ؒܧஃc՞൯ܧӡ၉c
ઐᄤొԜΛʏཋɥ৻רcઐˮҡ
ΡҡԮмʵɈؿඑ൯ۂᘗᙩʻܛ
ઠө৽ݠe

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 diversificação dos
serviços electrónicos e na aposta de melhores e mais
apelativos produtos filatélicos, dando ainda continuidade
a actividades de apoio educativo.

൯৻רܧၤ̵́ࢠࢠޚᗐcྡྷݯΔ
ᐃ൯ܧѫؿʑ༜АcϷٽܧւ
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α˂ၭᐽ൯ܧᐢѫ഼ྦcၤ
̯ѫ൯ʥکᇃᓻࡗผࠍ͚ݚcᚹ
Յѫٽᑟѫʑˀ༜АeϷٽܧ
ւٛցکᇃࡗɮؿЦɈcԎڮˢ
ࠨֻوऋਂؿ̯ݯ̵˞֚ܧଉ֨c
ᘗᙩొԜሔ৻רe

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”.
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2.1 Área Postal
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൴e

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

ᏜೕࢄɁɟᄈڔٽԚ൯ܧѫ˱
ɣɈ۹Ԟᒷࢄᓃᓈ၉Ԛɾଊˤ
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ݢႮʿࠍcઔ͂ณޫҌdณஉܪc
ԎʝɮАݚؿೡcԚ৻רҡঢ়
ࢽd҄આሔe

ณඖ͌ޢӠ

Novos Projectos/Estudos
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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 encomendas fora do horário e dias normais de expediente. Os
primeiros cacifos electrónicos foram instalados no Centro de Levantamento do Correio Rápido, na Rua da Sé.
Posteriormente, de forma gradual, serão instalados mais
cacifos electrónicos noutras zonas do território.

מ൯ᆱؿኧАɊʗᓯמc͂ʸ
̋ੀ൯ܧѫ༦ΪͲཋɥ൯ᆱ
6(3%R[ؿ45ᆦֶ3,1ᆦ
ʀ˞ ઍ ూ ֶ ፏ Ƀ c Щ ˿ ე Յ Φ י
כ
מ൯ᆱؿ൯ͧeܰȹඖʿ
ڏd҄આdΪͲؿཋɥՅͧ৻רc
ӷ̵̟ɣ ؿұe
Εαc҈ࠨೕȿʹዀᎶ͂ೡ
β 0DFDX3RVW$33 cᜑ̵̟༦
ʹዀ̯݅ޜѫณ༅ʥ൬Ϸ൯ͧ
ু e
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O desenvolvimento económico e o aumento demográfico
exigiram dos Correios um esforço adicional, traduzido na
expansão e modernização da rede de atendimento, na revisão dos giros de distribuição e na adopção de novas
tecnologias, equipamentos e procedimentos no tratamento e distribuição de correio, tornando os serviços mais eficientes, rápidos e qualificados.
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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, disponibilizado 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 verificar a localização de pequenos
pacotes postais.
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Infra-estruturas Postais
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Έਂਟֈ̵d༝۪ਆʸొԜҡ
ΡҡΛʏ৻רؿe൯ؿ৻רܧᓃᓈ
၉˳ܢ൯ܧᐢѫdɊɀංʗѫd
ȹංඑ൯ਆ֙dȹංذᎂਆ
֙dԭஉτ৻רɁࡗؿ൯ڊdɍ
Ɋȹ̎Ϭ৽ਕ൯ዀʒɊȹ൯
೭e

No dia 1 de Março foi inaugurada oficialmente 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 diversificados serviços aos residentes, visitantes e comerciantes
das zonas onde estão integradas. A Estação Central, 12
estações postais, uma loja de filatelia, uma loja no Museu 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.

͏ખᜪ൯ܧʗѫઢ͂შβ
Cerimónia de Inauguração da Estação Postal de Seac Pai Van
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Correspondência

Բͧ
ቱဳዌپᏜיᇅcԲͧᅕ൴ʋಳ
۾ɣeݯ൯ܧพ৻ܛؿᙩೕࢄcΕ
α൯ͧ୮ଉݢႮɻʶณᑪȹ̎
ɣێ൯ၰሻዀc˱҄ၰሻ۹c
ၐܛ൯৻רܧሔ൴e̊̔cɖᑪສ
ȹɩێ൯༜ፏӹc˞ʥȹஒ
ӹcԚ൯ݚذܧАพҡݯ࿑e
α̯Δ൯ͧؿᅕ൴༖αɎ
ࠌc˚߬ࡈΐ֚ܰܧਆพዀ࿚
ؿ൯ͧτֺಕʭe
ਝԲͧʿࠍcαɎ˸αͲଈ
ᏜᄈٽГכད౨cˮɟਝ̡൯
፣ؿൡఝcي൯ڬ፣ؿ
ᄈఝ Ƀɟਝ̡൯ɎൡȿcЎ
Ƀɟي൯ڬɐʠȿeˮdɃɟ
Բͧ߬˚ؿਝࡼʥΔਂ˳ܢɻਝʑ
Δdࠗಋdਝd̎ᜪdໍഩˑd
ߜਝdณ˱գdԞϹԓdˀ̯d
˱ࢬɣዌݘ೩e

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 fluidez.

10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000

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.

5.000.000

Relativamente à correspondência internacional, com
a economia global pior do que o esperado no segundo
semestre de 2015, verificou-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

໔Բͧ
໔Բͧʿࠍcၤαˈޚc̯
Δ໔Բͧᄈٽȿćc˚߬ࡈΐ
֚ܰܧپዀ࿚ؿ࣊كτֺᄈ
ٽeˮɟਝ̡൯໔Բͧᄈٽȿ
ćcˮɟਝي൯໔Բͧڬ፣
ؿൡఝe̊ȹʿࠍcɃɟਝ
໔̡൯፣ؿൡఝcϤɃɟ໔
ي൯ڬ፣ؿʠఝe

Encomendas

˳ႅ

A nível da correspondência registada, comparativamente
ao ano de 2014, verificou-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
verificou-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,
verificou-se uma descida de 6 por cento, enquanto a
correspondência registada recebida por via aérea sofreu
um aumento de 19 por cento.

ݯȿʿڈכ̵̟ڏፒʔࣂංეՅ˳
ႅcઐˮȿמ൯ᆱ৻רeত
ඖณ৻רc̋Ε൯ܧѫؿᓃ̎
ֶཋɥ൯ܧ༅͇ڊᇼȹΪͲཋ
ɥ൯ᆱ6(3%R[ʸe
αc̯ѫ൬Ϸȿ൯˳ܧႅʔ
ͳ৻רஃ߯࠳ؿcԎ˰ΕȾ
˂֚ͫܧؿʔంe
̯ዌיᇅؿᏜɖʦܮΕ˳ႅؿ൯
൴ɐcα˳ႅؿˮɟᅕ൴ˈک
ȹαಕʭćcЎɃɟڬᄈ˱ć
eˮɟ˳ႅؿ͌߬˚ؿΔܰਝd
̎ᜪdߜਝdዌݘɻਝʑΔhɃ
ɟ˳ႅ߬˚ؿԞΔܰڬɻਝʑ
Δdᄨਝdਝd̎ᜪˀ̯e

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 Oficial no mês de Setembro.
O abrandamento do crescimento económico local, que
caracterizou o último ano, teve também reflexos 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

ऋ҄ਿႮ

ȿ߬ࠍྦྷพංؿውईᘏ̔جc
҄Ⴎพɖࠍᐽԯˢ̜ɣܥኝeӁӹ
ᅕ൴ؿᄈ˱˚߬༞༏ڂؿɣɣ
ᄧᚊऋ҄ਿႮؿɮАࢽଅeݯҺ
ԒਐᕀcొʠݢႮࢽଅcܘ๑ຒ
ਝ൯ܧᐲτᗐ୮ଉʥݢႮऋ҄ਿ
Ⴎ൯ͧؿೡѵஃցc൯ܧѫᄈ˱
Εეਟؿ৻רɁࡗӹሤcᒷɣ
൯ͧ୮ଉيؿංcࣂcᄈஉ
ௐcᄈ˱ݢႮʗਂᅕ͌Ԏ˱ੜΕᓻ
ফeϊ̔cઔ͂ుɐێཋӡ
cੀ൯ͧؿ୮ଉཋɥʝcొঢ়ɮ
АࢽଅcᓯʝɮАݚೡeכα
̒˂ͫcΕɣਦഷټѫɣᅢᄈஉ
ȿऋ҄ਿႮՅͧɻʶe

ၤکȹαˈޚcऋ҄ਿႮˮɟ൯ͧ
ᅕ൴፣ؿൡఝhɃɟ൯ͧᅕ൴
ڬᄈ˱eαऋ҄ਿႮ൯ͧ
ؿ͌߬˚ؿΔݯɻਝʑΔdࠗಋd
̎ᜪdਝˀ̯h˚߬ԞΔڬ
ݯˀ̯dᒚਝdɻਝʑΔdࠗಋ
̎ᜪe
͌کc̯ዌؿऋ҄ਿႮ৻רᆲ૪
ၰਝࡼΔਂe

Para além da forte concorrência, são grandes os desafios
que se levantam ao sector de Correio Rápido. O aumento
dos veículos em circulação e o congestionamento das
artérias do território dificultam 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 eficiência 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 eficiência e o fluxo 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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ઐᄤמ
ৌྦྷͬพdዀ࿚֚ܧپઐᄤଐ
ۂؿ৻רұc̯ѫઐˮνร
ԮᘏجɈؿઐᄤ৻רמeܰȹိ
Ꮬd҄આdঢ়ࢽؿ൯Ⴎʿβcಲ
Δэc̋ొԜ͌ᅟࣱّऋᄩ
༅ࢿcۧඨɩ˫ֶᅚݢ˿ڏۂԷ͌
ᅟ۪ʸʹɻe
ઐᄤͅמȹਿᓻ྆අొԜਿพঢ়ࢽ
৻רc֚ܧپdཌྷਕdৈ֙ᎁ
ඝdผࢄڈϙСୂᓱܰઐᄤרמ
৻۪߬˚ؿʸe
αcઐᄤݢמႮؿᅕ൴༖˾α
ᄈ˱ȿe

ઐᄤƊ
ઐᄤƊܰȹඖ༦ʃᐲ၉ݢႮ
ؿཋɥقԲ৻רcͬݯพ֚ܧ
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ʿ࣐eઐᄤࢠقઅೕԷ̯ѫЛ
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ؿত͂ʸe
ȿܰȹඖ࠹Ԯړι̯Г෧
ᒨؿʿ࣐cᑹʐஈ͂ʸઁԹࢠ
ೕ̠ؿೡѵుోࢠι˲ೕؿ
ᅕኣe֚ܧܰپαઐᄤ
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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 eficiente de distribuição sem
endereço, de panfletos publicitários e/ou amostras de
produtos, bastando indicar o perfil 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 eficiente e
profissional. Os serviços públicos, sector de retalho,
restauração, hotelaria e de convenções e exposições, bem
como organizações sem fins 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.

൯ܧѫα۹ంй

D.S.C. - Relatório Anual 2015

31

Serviço de Prendas

ᓤۂਿႮ৻ר

ᓤۂਿႮܰ৻רȹඖຣdಋdዌ̟
ؿȹॎβཋɥਆ৻৻רcכɻޭ
ຝ౨ංઐˮe༦̯ѫؿᓃᓈֶ၉
ॎc۪ʸ˿ፕᑪΛಁᎶຝᓤۂcຝ
ޘᑪذd˳ʥ൯ࣂؿංe

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.

12/11/15

ؘƒȈߦڐؘƶȕ
Ciência e Tecnologia - Quadrados Mágicos II
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එ൯

Filatelia

ΕαͳೕϷࡨ֨൯i

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

Ϡα
ਝҍረι͓՚α
ɻਝʑΔౡᜮʒ
ਝໍႍڌԾผɀɊʄα
ዌپᏦΔ
᪐ܱࣵᇻӻ՚α
શݗෑȹϛʄɊ՚α
ዌپዃ͇̌ਂےፘι˲Ɋ՚α
ˋၤ́ݠ
ɻਝɁ̵ҊˀኝجСȼɊ՚α
௩ᄪ
ʼነၤɁذȾ
ޫነၤޫҌʲʿɀ
ʪรࢪ
ीਝɬ،ඡ،
ȿ֨൯cᑹೕϷi
ԭಁ൯༅ᅟᛦϠα
ᓿഷɩ۳
͂൯ᓿഷɩ۳
ֲʝ൯௩ᄪ

ीਝɬ،  ඡ،cȿ൯ɾ
̔c̊ႇАʑфȾٽͲϝ
டਜ਼൯ؿ൯ɩ̯cͲౡβΔ
ࢄଊȿඡ،ຒԈ̤྇ؿೋ
ࠍcܰ͌کዌپೕϷؿٽȹࡨ൯
e
˞ԞϬਝʑؿ˚ݯඑ൯Ɂɡ൯ਆ
ྦྷዌپ൯ؿұውᄈcτᛆכ
ϊc̯ѫϬα˂ͫᄈ˱൯
Ϳۂႇᅕ൴cԎઔՅઅՇད߯ࠉ
Թᑪൕᅕ൴೩ऋПઉܪe

-

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.

൯ೕϷ
Emissões Filatélicas - 2015
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൯ೕϷˀؿᑪൕɁ᎘
Fila de Pessoas em dia de Emissão Filatélica

ዌپ൯ؿۂұɣᄈc൯ۂሻਕν
Ƀ̨वȿዃαؿ፣cܰکȹαؿ
̒ࠛɾΛc˚߬ܰਝʑҙ༅ّྦྷ
ዌپΑᓊ܃ೕϷ൯ؿʻܛe
ݯઐᄤ൯dࢄׅඑ൯̟ʥ̤
ዌپʼʝcዌپ൯ܧ˱ਝكΊ
එ൯ࢄᙴcԎ˞൯ؿۂᕀҥ ʮԯၤ
ɻਝʼʝޚᗐᕀҥ dஉ߮ሔ൴ၤͿ
ႇҌΕԒਝࢄผɻᘰӪΡ
ᐰᙷe̯ѫΕα˱ȿ̎˵
։ԓݘਝ൯ࢄd
࠷ᅩݘ൯ࢄᙴdณ
˱գ˖ވඑ൯ࢄᙴd ɀ
։ ɻਝਝඑᔀʼʝᙴผ
ࠗಋ  ɍɊȹ։ԓݘਝ൯
ࢄᙴe
ࣂcݯȿΕਝ̟ɐઐᄤሻ
ਕዌپ൯එ൯ଐۂcዌپ൯ܧ
ၤࣵ̔൯ܧዀ࿚ˤଉਆᖋτ
ˤଉԾᘪcᆲ༧Зԓݘdᅩݘd
ਝdዌݘɻਝʑΔeϊ̔cᑹ
τࡼ̯Δˤଉe
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Esta elevada procura de produtos filatélicos 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.

ೕϷȿȼፎዌپ൯͌ۂ፣c
྇ʼԎߘΔፎ፣ȿዌپ൯ͅܧ
αϭαೕϷֺؿτඑ൯ۂ༅
ࢿcรՇඑ൯ෲΡّᚭٴe

Para promoção dos seus selos, exploração do mercado
filatélico 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”.

ዌپ൯ܧΕαઐˮΛಁඑ൯ଐ
ۂcԯɻαα˫༗τα
ֺؿτೕϷ൯ۂc̊ταؿ൯
α˫ၤɩێਜ਼α˫cαዌ
پ൯ൎࠒe

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

αɖೕϷȿɍࡨਿᕀ൯࿇i
ዌپഷ༞ਿᕀ൯࿇c˳ܢτ
ααೕϷޚؿᗐ൯ۂʥ
αೕϷؿ൯༅ᅟᛦ͂൯h
ዌވ˖پፘଐਿᕀ൯࿇c˞ዌپ
൯כܧαdαʥα
ೕϷޚؿᗐᕀҥ൯ۂᄪूዌپዃ̌
͇ਂےፘι˲Ɋ՚αhɻಋዌ́
ӣ൯ਿᕀ൯࿇cʑ༗ɻಋዌɍ
Δ൯ܧೕϷ́ؿӣ൯eϊ̔cᑹ
τϠαਿᕀ൯࿇e

De grande interesse para os seguidores das emissões
de Macau, a DSC lançou mais um catálogo filatélico
– Catálogo Filatélico de Macau VII – reunindo imagens,
informações e dados das emissões de 2013 e 2014.
Foram também lançados em 2015 vários outros produtos
filatélicos: 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 filatélicos 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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ȿඨؿ൯༅ɰ˟ັᇻ˺ณα
˺cᑹೕϷȿɣɍʱಶы൯༅
ɰ˟ڌעːԭࡨΈ̒ਜ਼˞ू
ณα ณαcณѴશ ˚ݯᕀ
ڌעؿːc˚ᕀՅҥכᒚਝ൯˚ܧ
ፒؿɊȾ։ਝ൯உ߮ˈ
ᑩ̯ؿዌᑩАۂe
ݯӷඑ൯ෲΡ̵ّ̟ၤ༝۪ؿ
ұc̯ѫҰαяႇАȹӡͶၤ൯
ۂτᗐؿ၀ᓤۂeכαcႇ
АȿϠێএఇؿϠαᓤଝe
ݯΑᎶ̯ዌዀ࿚dʔ̇Ծผઔ͂
൯ۂАݯԯਿᙔᓤۂɾcכ
αݯዌپϬԞˋʔ̇ႇАਿᙔ൯
࿇cʑфೕϷˋؿၤ́ݠ൯
ۂcᑹၤઠө࿒ڇαѫАcઐˮ
ȹࡨ൯֨ۂઠຝe
̯ѫɖݯᐾϷֶ֨ᄪूؿ৽ݠʔ
ӝᏪዀ࿚ొԜֶ֨۬ڌעː֨
൯ᒶၰሻ৻רeαͳೕϷȿ
֨൯ᒶc˚߬τi
ɻਝɁ̵߶יዌپඅ߶Ꮺ
יˀ
ᄪूᘾրᎀነᖚᎂι͓
ዌࠇپᄪᐲ൯ࢄ
͇ፘι˲Ɋ՚α৪Ɉɡ˖ፘ˃
ڌעːිϳ৽ݠ
ዌپਝዀᏪ༜൪α֨
ˋਟցͳވᐥ࿘

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 filatelistas 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
filatélicos 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 filatélicos 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 bilhetespostais 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 - Desafio para Entrar no Guinness
com a Pintura de Postais de Madeira
- Comemoração do 20.° Aniversário do Aeroporto
Internacional de Macau
- Definição das Áreas Marítimas Rumo à Prosperidade

֨൯ᒶ
Carimbos Comemorativos - 2015
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ΪͲཋɥ൯ܧ

Serviços Electrónicos Postais Seguros (SEPS)

ࠍྦྷณޫҌྦྷ൯ܧพ̜ؿɣᄧᚊc
ዌپ൯ܧઔՅ৻רଊˤʝΛʏʝ
೪eΐϊcܘ๑ຒਝ൯ܧᐲؿ
ᅟๅʥஃڬc̯ѫஉ͓ΪͲཋɥ൯
৻רܧcԎೕȿཋɥႏᖬ൯
ᒶd൯ܧཋɥ໔൯ͧd
ઐᄤƊΪͲཋɥ൯ᆱ೩
ଊʌمผ̦ɺ˿ʭ৻רؿɮԮe

Face aos irreversíveis efeitos das novas tecnologias no
sector postal, a DSC apontou como estratégia modernizar
e diversificar 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 Certificado (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.

Ϭαઐˮཋɥႏᖬ൯ᒶʥ
αઐˮ൯ܧཋɥ໔൯ͧ
dΪͲཋɥ൯ᆱઐᄤƊ
೩܃৻רc̯ѫܛᙩઐᄤ൯ܧཋɥ
৻רcዶรఖұԚҡΛؿАྑЂ
༦ΪͲཋɥ൯ᆱݢႮཋɥሏ௰ʥ
كࢠeα̯ѫɌၤԭዀ
࿚ᖋອАԾᘪcԚΪͲ൯ܧཋɥ
ؿ৻רАྑЂᅕ͌ᄈϭංዀ࿚e
ݯᒷࢄඖݢႮ৻רcዌپ൯ܧၤ
ዌپཋɈٖͫτࠉʔ̇ᖋອΪͲ
ཋɥ൯ᆱཋɥሏ௰ݢႮ৻רА
Ծᘪe

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 notificações electrónicas através da SEPBox.
Em 2015, foram assinados acordos de cooperação com
mais duas instituições, aumentando para nove o número
de parcerias.

൯ܧѫɖၤمผړਥټᖋອཋɥ
ݢႮ৻רАԾᘪc̵̟˿༦൯
ܧѫؿ6(3%R[અνړم༅e

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.

̯ѫΕαઐˮמ൯ᆱౣॶ
Յͧ৻רc͂ʸ̋Ε൯ܧѫᓃᓈ
ֶཋɥ൯ܧ༅ڊι˲͇ᇼΪͲཋ
ɥ൯ᆱc˿ڏΕԯཋɥ൯ᆱઅν
מ൯ᆱؿཋɥكၤՅͧ
ᆦe

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.

ݯઐʍΪͲཋɥ൯ᆱॶ˲ؿʥԯঢ়
ޫҌਿพѼോcऋכαᐾፒ
ΪͲཋɥ൯ᆱ6(3%R[ନذ
உ߮ˈᑩe


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

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.

ΪͲཋɥ൯ᆱཋɥ௰ݢႮАԾᘪᖋອშβ
Cerimónia de Assinatura do Acordo de Cooperação para Distribuição de Facturas Electrónicas
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൯ܧټѫ

2.2 Caixa Económica Postal (CEP)

൯ܧټѫݯ൯ܧѫᙔɎ͂ڌؿዀ
࿚cྦྷʔଠొԜΛඖႺϷ৻רeቱ
ဳܰ൯ܧѫؿᜨज़پcټѫኟ
τ̯Ӹؿད့ผ߮ሏ͌e

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.

А͂ڌݯዀ࿚cټѫՇټጪӡ
ؒ܁Թ۹ஃᆲcࣂɖܰዌپႺϷ
ʔผιࡗeొԜɁ൘ಁdΦಁd
ਝමಁdཋɥʻ˟̡̎ʥஒྫྷЙ
೩৻רe

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.

ټѫα൬Ϸȿʦݟඣ፠ʥ
ʦ֮࢜ጪ༅ʑܞʵɾ࠳߯cԚࡗ
ɮΕਨϷ§ႏᖫБ۪ؿʸ¨§۪
ʸသᓻሁ݅¨ؿೡѵࣂcτҡ
ܞؿʵe

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

൘ಁ
ټѫؿ൘ಁྦྷോ˳ܢʔ৻ࡗʥȹ
Ԓၤԯᖋ߯ȿԾᘪؿዀ࿚ၤʔ̇ؿ
ࡗcαณғ൘ಁټᔾˈکȹ
αᄈ˱cټᔾݯყຒ
ʏe

ਝමಁ
ټѫၤϹᐲল৻৻רАc۪ݯ
ʸొԜ҄આ˿ቌؿਝමಁ৻רe
༦ͱ൬༅ޫҌͲଈᓃᓈ၉
c˿ੀಁඖΪͲ҄આΔමϭ
ΛਝࡼֶΔਂe
αؿමಁ͚מᅕ൴ᄈ˱ć
c͚ټמᔾڬಕʭće
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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 verificou-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.
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ཋɥʻ˟̡̎

Plataforma de Pagamento Electrónico

ऋਂ͓ۺ֚ܧೕࢄཋɥ৻ܧcݯ
ֈ̵ొԜҡΛঢ়ॖሔؿཋɥ৻רe
ඖܧ೪cټѫೕཋɥʻ
˟̡̎cݯΈඖʔͳొ৻רԜཋɥ
ʻ˟ؿಒ༞cྡྷଊȹॎβཋɥܧ
৻e

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”.

αcཋɥʻ˟̡̎ͳ፣൚
༦௰͚מcˈکȹαᄈ˱
eȹᄈٽᖬעȿ̡̎ؿ
ʿֲڏc൙Ԟ൙ΛɁୌྻԚ͂ඖ
৻רe
͌ک̡̎ొԜi၉ɐᖔ͚͚༢
ԝၔಁdӹሤԚ͂ಶ๑ೢ၉ɐᙩ
౨d၉ɐᖔ͚ˋdʔͳΔʿᐢ
ஃ၉ɐᖔढ़ၔಁ৻רd၉ɐᖔ͚
ነdঢ়೩ઠөᇾೡ၉ɐంΊdʔ
ͳөஉܪ၉ɐ˟ಁैd၉ɐ͇
ᇼᖬעʼͧdਿพਨ๑၉ɐᙩ౨d
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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;

ᕠ˓ذ๑၉ɐᙩ౨dඑ൯˞ۂʥ
Δ྇ଐۂdᓤۂdˮذخdپ೩
၉ɐ߯ᑪdዌپਝּ၉ɐం
Ίdਝผᘪ၉ɐంΊdਆᅟഽ˫
၉ɐ͇ᇼdਟΊ၉ɐত၉ɐᑪ
ൕࣁϷړ፮೩Λඖ৻רe

ஒྫྷЙ
ᒖಳαዌ༝۪ᅕ൴τֺಕ
ʭcЎټѫؿஒྫྷЙמ͚৻ר
൴ڳᄈ˱ȿٶc˚߬ܰͅכ
ټѫ೪ֲΔੀԯ৻רᓃᓈଫϭ
൯ܧᐢѫ ɣਦ cྦྷؿ৻רԚ͂
ّϤӰcϽສҡሬɻҡڏСe

Aluguer online de instalações desportivas; Requerimento
online de documentos oficiais; Renovação online de
Licenças Profissionais; Renovação online de Licenças de
Cães; Compra online de produtos filatélicos, de produtos
cartográficos, 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 devese, 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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ཋɥႏᖬ৻ר

2.3 Serviços de Certificação

፭ടԚ͂ཋɥʝʹݒԞొԜҡڏ
̵dҡ҄આdҡޘɁʹؿұү
ొʠcཋɥؿ৻ܧᎶ̳͂ΉိᗘΛ
ᅚʝdᎶ͂ҡ૯ʝؿᑭබೕࢄe

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.

Εαc൯ܧѫؿཋɥႏᖬ৻ר
پH6LJQ7UXVWᘗᙩᒷɣཋɥᖬ࣊
ؿᎶ͂ᆲcཋɥ৻ܧೕࢄؿ
ʿΉcዶรઐᄤʥԾХʔͳپԚ
͂ཋɥᖬ࣊Ҍc˱ ཋɥʼͧؿ
ᖬעɈcԚؿپʑ͇ᇼʥᄗғ
ೡѵҡԮؒࢽ܁Ɉeଊࣂcཋɥᖬ
࣊ҌɰᎶ͂כऋਂʔం˞ʥਆᅟ
ഽ˫၉ɐ͇ᇼe
ཋɥႏᖬ৻רၤޫነҌೕࢄਥټ
ͳೕࢄཋɥᖬ࣊Ꮆ͂ඖ͌c˚߬
˞ཋɥɮАݚೡݯʶcೕࢄཋɥ
ݚࣟٲೡᄗғdࢠνೕdཋɥʼ
ͧᓊᏌ೩ඔဲᎶ͂e
ϊ̔cཋɥႏᖬ͛৻רᘗᙩઐᄤཋ
ɥႏᖬᖋອЉרኂʿ࣐cΉ֚ܧ
پdᔢ೩ࢄ͐ԯᎶ͂ᒨe
Εαcི߮ܘҡณཋɥႏᖬᎶ
͂ӡؿசೝͧஉௐᅕኣɻʶؿ
உܪஉௐe
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үۧ
Rituais - A Arte do Chá
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Em 2015, os Serviços de Certificação (eSignTrust) dos
Correios de Macau deram continuidade à expansão das
capacidades de aplicação do certificado electrónico,
acompanhando as directivas de desenvolvimento da
política “governo electrónico”, e promoveram e facilitaram
o uso da tecnologia de certificação 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 certificação electrónica são
aplicadas no Boletim Oficial da RAEM e no Pedido Online
de Registo de Marca.
Os Serviços de Certificação, baseados na aplicação
eWorkflow, 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 certificação e as instalações do centro
de dados dependente, e adquiriram equipamentos, de
acordo com o previamente planeado.
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ذᎂ

2.4 Museu das Comunicações

ذᎂܰȹං˞§ཹכڭc
ౘכೕଊ¨֨ڌݯcઐᄤޫነၤʼ
ʝكᖫؿֺeࢄਂʗݯ൯ܧඑ൯
ཋԭɣᆲᕿcརᜮّኧА
Έඖʃ৽ࢄۂ൬Ϸॗضᅥe

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.

ϬαҙɃ܃৻רcذ
ᎂЩ˞ɻɩነ́Аྦྷ৻רؿ߬˚ݯ
ോcݯˢࠨஉ߮ȹӡͶਿඖ৽ݠe
ነ࣎ڈࠇ഼ԒདΪખԎͅ
ذᎂኒઢࡗొԜؿᇾ̔ઠነݠ
৽e

Aberto em 2006, o Museu definiu 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.

Εαc൯ܧඑ൯ཋԭᆲ
ᕿͳઐˮȿඖਿᕀኒᙴdඖޫ
ነ͐ᆲਿdመՈɮАы
ඖཋɥᇾೡe̊̔cɖᐾፒৌྦྷȹ
ঁʔଠ৽ݠؿcΣ౨ࢄᙴdޢদ
ผɮАы೩e
ذᎂΕαᐾϷΛඖऋП
ࢄᙴc೪ིȿ͛τᇂࢄᙴc
˞ذᎂኟτؿᔀ͐ࢄۂዌپ
ؿཋೕࢄ൬ೡeϊ̔cᑹᐾፒ˞
൯ʍଽɻϹຝᄪʼʝؿ൯ஂԙ
ຝऋПࢄᙴ˞ʥዌپ൯ܧɖܰԾ
ผιࡗؿਝໍႍڌԾผɀɊ
ʄαԀিࢄᙴe
ݯᚊᎶᐲਝੀα߯ݯਝ
ͮαcذᎂୂᓱȿԭඖݠ
৽eȹܰৌྦྷነ́cଊτؿஃ
ඖ͌ɻ၀ፕȿȹԒၤͮͮነτᗐ
ޫؿነ͐ᆲdɮАыᇾೡАࠇᒨ
ઐʍe̊ȹڬৌྦྷʔଠcઐˮͮ
ඨፏʃ৽ࢄۂȹ˞قԞ۾Շ
ᚭؿٴϛᛰԓ/('ɮАыcԎ
ၤࣵԑذᎂАͮᄧजኙɮ
Аыeඖܰؿ͌ؿ৽ݠΉڇʭα
ʔଠۧᐲਝؿࢠiႏᖫԷ
ͮͮਥҌྦྷ˖̵ވଠ˞ݠ́ؿ
ʥͲଈمผΛᄙࠍ̰Ԟೕࢄ߬ࠇؿ
ֲe
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Neste
âmbito,
as
áreas
Correios/Filatelia
e
Telecomunicações, no ano em análise, criaram 31
novas temáticas para visitas guiadas e conceberam 7
demonstrações científicas, 25 oficinas 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 desafio 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 científicas, oficinas de trabalho e cursos
electrónicos, e um outro programa dirigido ao público em
geral, com a demonstração interactiva “Optifone”, a oficina
“Festival LED” e, em cooperação do Museu Marítimo, uma
oficina 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”.

͛τᇂࢄᙴ
Exposição “As Telecomunicações ao Longo do Tempo”

αؿਝذᎂˀ˚ᕀ
ݯذᎂߎɈمכผܛ˿ؿᙩೕ
ࢄcذᎂ˱ȿዌپਝ
ذᎂˀཽαജcԯɻȹඖ˚
߬ؿ৽ݚܰ৽ݠذᎂ  ෞჇɣ
Ꮋ౾cʑࢀ˳ܢਿᕀࢄᙴdٲ
dɮАыᑟ೩e

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.

ذᎂɖઐˮޫነΡض
ޢӠི߮cԎԾሁᐾፒɍ։ຣಋ
ዌذᎂਿพሃኋcᑼᇼࠗಋʑ
Δؿذᎂพၤcၤʔଠ͚ݚ
ʗԔذᎂพؿᕀe

Neste contexto, o Museu lançou o “Projecto de Estudo: A
Ciência é Interessante”, bem como coordenou e organizou
o 3.o Fórum de Profissionais de Museus de Guangdong,
Hong Kong e Macau e os Seminários do Dia Internacional
dos Museus. Estes seminários foram orientados por
profissionais 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.

ذᎂΕαɖၤᇞן
༞൯එ  ዌپ൯࿒൯̌ܧɾๅ
ௐೕϷɮАc࣊ͲࡨͳɄ˫c
૪ၰȿዌپ൯̌ܧɐࠇ߬ؿ൯
νᔀe൯ܧѫᐾፒȿ࣊ؿೕϷშ
βcԎᑼᇼАّʥඑ൯ࡼᇞן༞ˮ
e

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.

αذᎂؿɃᐢɁᅕݯ
Ɂωc˚߬ԞϬነ࣎ʥ྆
ؿདᜮeΕͲαωؿད
ᜮ৻רɻcԯɻݯኒᙴd
ɮАыֶཋɥᇾೡ৻רcݯʸ
̔ʥ֡࣎৻רe

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 beneficiou dos serviços do
Museu no exterior e nas Escolas.
൯ܧѫα۹ంй
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ਂਟАၤਝᗐڝ
Cooperação Regional e
Relações Internacionais

ຒਝ൯ܧᐲ൯ܧᏪଉԑผαผ
Reunião Anual do Conselho de Operações Postais da UPU

̯ѫዶรၤΛਝΔਂֲୂ
ᓱ৽ݠؿผᘪeዌپ൯˞ܧɻਝ
ˤ྆ٲιࡗؿӸͫ˱ຒਝ൯ܧᐲ
ԓʪ൯ܧᐲcϤ˘ɖܰਝ
ໍႍڌԾผdԓݘ3.,ᐲd˖ވ
ၫၤཌྷਕႺϷԾผdਝذᎂ
Ծผ೩ΛୂᓱؿผࡗcၤԒୂ
ᓱၐܛ၇ᐲᖎdτСΛʏพ৻ೕ
ࢄe

൯৻

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-Pacífico (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
ຒਝ൯ܧᐲͅਝࡼୂιc
ୂᓱܰݯ࿚ۺঢ়ࢽؿ൯ܧ၉d
ೕࢄၤࣂԎ൬ؿ൯৻רܧଐۂϤ
உͲؿଈ൯ܧዀ࿚ؿА̡̎e
Ᏽਝࡼ൯ܧѫʻܛc̯ѫˤٲɻਝ
ၤ෮ɣС൯ͳܧኪͨຒਝ൯ܧᐲ
Ꮺଉԑผཋɥพ৻կࡗผᐲ
˚cկࡗผܰຒਝ൯ܧᐲ
Ꮺଉԑผʄɣկࡗผɾȹc߲ஐઐ
৽Ͳଈؿཋɥ൯৻רܧೕࢄcࠇᒨ
ɮА˳ܢཋɥ൯ܧଐۂၤؿ৻ר
ೕdАᗐڝʥͬพॶɈۺؿஉd
൯كܧᖫؿফdཋɥ൯৻ؿʃኧ
Аֲʥ൯כܧཋɥਆ৻ؿೕࢄ೩e
ȹ։ԓʪ൯ࠖܧሃኋ
1.° Fórum de Dirigentes Postais da Ásia-Pacífico
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αཋɥพ৻կࡗผɮАࠇᒨܰ
ೕࢄณ༎ྊཋɥ൯৻רܧcڔ൬
Έਝཋɥ൯ܧҌʃᐲʃʥೕ
τС൯ܧϷพؿཋɥਆൗพ৻e

A União Postal Universal é constituída por 192 países e
tem como objectivo estabelecer uma plataforma que
ajude à construção de uma eficaz 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.
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Ε̒˂ͫcዌپ൯ܧАݯɻਝˤٲ
྆ɾȹࡗc֡کɡВဍ̛˱ຒ
ਝ൯ܧᐲ൯ܧᏪଉԑผαผc
ผᘪ౨ංcΈɮАɩୂමంΈඖɮ
А൬۹̰ԞؿɮАΪખcԎొˮ
Բͧஃ˳ႅஃ࠳ؿ
߯উ࣐e
Ɋ˂ͫc̯ѫʹω˱ຒਝ൯ܧᐲ
Ꮺଉԑผؿผᘪcদሃຒਝ
൯ܧᐲؿҝࠎၤܼ࿚ࠇୂeผᘪ
ɐc̯ѫˤܛ˚ٲ൯ܧᏪଉԑผ
ཋɥ৻רկࡗผᐾፒؿཋɥ൯ܧɮ
Аыcᐢཋɥ৻רկࡗผ༦˾̒
αؿɮАιcԎᏃ߯
αؿཋɥ൯ܧೕࢄ೪e
כʄ˂ͫᎶຒਝ൯ܧᐲऋ҄ਿႮ
ᆲؿᑼᇼcˮ§൯ᗐА¨
ޢদผeܰῳຒਝ൯ܧᐲ˖

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 Oficina 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

ࣵވᗐୂᓱᐲ˚ፒɾޢদผ͌ؿ
˱ݯੜ൯ܧʥࣵᗐؿАcʥઐᄤ
ೕࢄ༎ྊཋɥਆ৻eผᘪΕᄤή̂
cၤผΈਝΈΔਂˤٲగࣵᗐ
ဟဳdཋɥ༅ࢿ͚d༎ྊཋɥਆ
৻dړΪԑ৻೩ʑࢀࢄদሃʥʗ
Ԕιe
Εਝࡼ൯ܧѫʻܛɎc̯ѫˤٲɻ
ਝኪͨԓʪ൯ܧᐲཋɥ৻רɮА
ୂ˚ȹᓻcઐ൬ԓʪਂཋɥ൯ܧ
พ৻ؿೕࢄe
ϊ̔c൯ܧѫɖ˱ȿԯˢΔਂֲ
ؿผᘪcྦྷԹցȹؿ೪รԮࠇ
ֲ߬eԝΣΕਅӱᐾϷؿԓʪΔ
ਂኝࣙผᘪdΕࠖဍᐾϷؿ
ȹ։ԓʪ൯ࠖܧሃኋdΕ
ࠗಋᐾϷؿԓʪਂH൯ᗸሃኋd
Εณ˱գᐾϷؿԓʪਝ˳
ႅᙴผdΕਅӱᐾϷؿԓʪ
ਂঢ়ज़ဳଉɁࡗऋ҄ਿႮ༎ྊཋɥ
ਆ৻ޢদผ೩e
൯ܧѫᑹ˱ΕԈ̯ᐾϷؿਝ
ໍႍڌԾผؿผࡗɣผ࿒ሃኋc
ୂᓱכαᄪूι͓ɀɊʄ՚
αe

§൯ᗐА¨ޢদผ
Seminário “Alfândegas-Correios”
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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 fiscalização 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-Pacífico (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 definição de estratégias
conjuntas, nomeadamente a Conferência e Mesa
Redonda sobre Estratégias Postais para a Ásia-Pacífico,
em Banguecoque, o 1.° Fórum de Dirigentes Postais
da Ásia-Pacífico, em Seul, o Fórum da Asia Pacific Post
(APP) sobre ePacket, em Hong Kong, a Exposição de
Encomendas Ásia-Pacífico 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.

ਝໍႍڌԾผؿผࡗɣผ࿒ሃኋ
Assembleia-Geral e Fórum da AICEP
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ཋɥႏᖬ

Serviços de Certificação

Ꮆ˵ԕཋɥႏᖬዀ࿚ؿᑼᇼcכ
α˂ࠗ֡کಋ˱ᗐכʑ
ΔdࠗಋၤዌپɍΔؿཋɥႏᖬ༎
ྊʃႏؿሁޢผe

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

˂ͫcˮΕԞϹԓඊգᐾ
Ϸؿԓݘ3.,ᐲऋПܞኒկࡗผผ
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ณؿ3.,Ҍଐพؿʠज़ؗرc
দڔ൬Έਝ3.,ҌؿᅟๅʝcऋП
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ᖬ࣊ྦྷઐ৽ཋɥਆൗၤ༎ྊ၉ɐ͚
ؿמА͂eཋɥႏᖬ৻רˤٲᑹ
˱ȿɩୂদሃcၤΕˤٲদͳ
ۺ༎ྊʔਥۺʃᐲʃܥؿኝၤ
ዀ༤e


ԓݘ3.,ᐲነޢদผ

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 infraestrutura 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 certificados transfronteiriços.

ذᎂ
ذᎂΕα˂ͫ˱ȿ
Ε෮ɣСμ࠷ऋᐾϷؿᅩޫݘነɻ
ʶذᎂԾผ၉(&6,7(α
ผc˚ᕀܰΡթʶౣذࠕؿ
eα۹ผᘪ˚߬ܰڔ൬ޫነɻʶ
ذᎂพّݚ͚ؿদΣЄੀ
ޫነౝʥɣଠؿณʿؒe

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 profissionais de museus
e centros de ciência e a discussão de novas formas e
meios de tornar a ciência mais acessível ao público.

Em Setembro, os Serviços de Certificação 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 certificação 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 certificação dos Correios de Macau participaram
também nas reuniões de grupo, discutindo com outros
membros e especialistas os desafios e as oportunidades
da construção conjunta de interligação transfronteiriça
PKI.

Simpósio Internacional do Consórcio PKI Ásia
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ᗐෲمະ
Actividade Social /
Participação Comunitária

൯ܧѫ՚αᄪूયࡽ
Jantar Comemorativo do 131.o Aniversário da DSC

֨৽ݠ

Actividades Comemorativas

כɍ˂ȹˀᄪू൯ܧѫι͓൪
αذᎂ൪αcᐾፒȿȹӡ
Ͷ৽ݠeࣂݯᄪू˖ވ൯ܧˀ
ټѫ൪αcכɊ˂ȾˀɖᐾϷ
டϻ৽ݠe

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 Outubro houve lugar a uma série de eventos comemorativos.

ΕԒᄪɻc༦ೕϷ൯dݢ
ೕޚᗐ֨۬dᐾϷΈඖˈᑩؿཕ
ᆉᓤذᎂЛɃԞʗ
ԔຝˀؿᚭᅥࣩcᔄϊዀผcΉ
̵̟ඨ൯৻רܧ၇ൎ̵̟́ؿݠ
ࢠe

ۧඨၤᐲᖎ
൯ܧѫ˞ొԜሔ৻רcͲʶͲ෮
ݯ̵̟৻רրοeЦɈΑᎶ۪ʸֺ
cొԜΛိఌʍၤಒ༞cʿڏʔ
ଠᏵՅ൯ܧѫؿΈඖ৻רe

˖ވ൯ܧˀ࿒൯ܧټѫ՚αયࡽ
Jantar Comemorativo do Dia Mundial dos Correios e 98.o Aniversário da CEP
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൯ܧѫኟτᕡɣؿ൯ܧ၉cʗЗ
Εዌپʥᔴࢌcᜑ̵̟Ⴆᕌ҄આΔ
ҙეՅ൯ͧeϊɾ̔c̯ѫ
ɖొԜΛඖᓃᓈ৻רʿ̵̟ڏ༝
۪c˳ܢᖔ מˤνˋཋd
ָ۰ѫɾָ۰d⭕ϽʥӹϽैټc
ˤνӹሤԚ͂ಶ๑ೢ dஒྫྷЙ
මಁ೩৻רe

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 diversificados 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.
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ȿྡྷ߸ک၉c̯ѫ༦Έඖ
৻רეਟؿ၉ࠒ ൯ܧѫdټѫd
ཋɥႏᖬdذᎂdඑ൯dऋ
҄ਿႮΪͲཋɥ൯ొ ৻רܧԜר
৻dሻਕଐۂೕЗࢠcϤၤ
̵ଠ͓ۺ၇ᐲᖎe

Para além desta rede física, os Correios, através dos seus
sítios web (Correios, Caixa Económica Postal, Serviços de
Certificação, 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.

ݯȿҡقઅؿඨႮ༅c̯ѫᑹ
༦ذ˰྆مࢠdంᔵႌᄤйd
ཋ̎ཋ഼̎ᄤйdց౨ณၘೕЗ
ผdۧඨ௰ਜ਼ࣵంc˞ʥˮخ
§ؿઅᘩ¨տ˰α۹৽ݠంйc
Ήʔଠʍଽ̯ѫؿΈඖ৻רଐ
ۂe

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.

ݯ൬ȹүᐃ̵ֺ̟c̯ѫ൬Ϸ
͂ʸ෮۹ሁ݅c˞ұӾΑᎶͨ
Є˿ॶˮଊؿҙേۺᘪe

Para confirmar 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.

൯ܧټѫХነི߮ټཕᆉᓤ
Cerimónia de Entrega de Prémios do Programa de Abonos da Caixa Económica Postal

ʼઠʔऩ৽ݠ

Serviços de Apoio Educativo

̯ѫၤነ࣎၇Аcઐ৽ȹӡͶ
ઠөֲሔ৽ݠؿcརڇʭαכڭ
ॗณكᖫe

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.

൯ܧټѫϬαι͓൯ܧ
ټѫХነི߮ټɾ܃cܛᙩར
ነ́ዶรΉነdЦɈొʠነୌι
ᐜeαcכټѫ൪α֨
ˀɾcΉΊΕነα
ιᐜٲଊଔֶτᛷട൬үؿነ́
ཕᖲХነټeټѫɖၤذ
ᎂፒ෮፠ᘙႇАˈᑩcར
ڇʭαቔιၫؿӪΡୌྻe
αᑹᐾፒԭඖα۹ᄩʼˈᑩc
ᕀ͌ʗПݯᇼ੬ᄘ۬ڌcйേ҈
ࠨ੬Ε܉ᅚؿȹ˖ވɻιٽ
ຒਝ൯ܧᐲ˚ፒؿਝᄩʼˈᑩ 
ັᇻϢɁ҈  ڌؿ௩ᚭؿ
Δ༞ࠕ ൯ܧѫ˚ፒؿᄩʼˈ
ᑩe

ઐᄤඑ൯ʼʝؿ6WDPSነਦ

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).

Promoção do Coleccionismo Filatélico nas Escolas
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൯ܧѫɀɊ˖αˤնʻܛ
ዌپነ́˱ͅຒਝ൯ܧᐲᐾፒ
ؿਝڇʭα̲ڌᄩʼˈᑩc
Ԏכαᐾፒ˞ັᇻϢ
Ɂݯڌؿᕀؿᄩʼˈᑩcϭʌɰ
νඑԷ൚༦ͫᑩАۂe൯
ܧѫѴશڇʭαɁྦྷ࣊ڌʥᄘАτ
൬ȹүȿʥႏᖫcܰכկপዌپ
ɣነઠྦྷɐ߸ԭඖᄩʼˈᑩؿዃ
։ᑩАۂ൬ϷͲࠍؿʗޢӠc
ԎੀޢӠంйᇁιዌڇپʭαڌ
̲ԙАፕe࣊כα˂ˮ
خcԎᏵͲਝᎶ͂ᄘАɊɄ։ነ
ޢদผؿᆉඖe

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”.

ذᎂᐾፒȿȹӡͶα۹ˈؿ
ᑩdɮАыdޢদผdࢄᙴ೩Έိ
৽ݠcԞ ೕڇʭαྦྷޫነكᖫ
එ൯ؿጙመe

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

්࣎ࢄ

ཋɥສႇАˈᑩ
Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos

Museu nas Escolas

ذᎂΕαΉነ࣎ઐᄤ
්࣎ࢄ৻רcϬϷஉ߮ႇА
ȿԭࡨሬ්֡࣎ࢄ৽ݚؿᙴؿ
ʃ৽ࢄۂc˳ܢʍଽཋဤؿཋ
ဤΡᐰࠑ˞ʥඨፏࡈଉؿ
Ӫ3+21(τe
ݯȿԚޫነҡ˱ౝʥcذᎂҰα
яၤዌپཋዀʥཋɥɮೡነผ
ዌذ́پᔢነɮೡነผАᐾፒྡྷ
͂ɌॶውᏽɈ৽ݠؿe
αؿཋɥສႇАˈᑩ˞ʾ
ʾ߮༖ݯᕀcτୂԞϬΈ࣎
ؿነ́ᘏٱɻঢ়ɻୂؿᆉඖe
ϊ̔cτୂɩነ́˱ɩነ
́ޫǵᖚɣАኝ৽ݠeذ
ᎂᑹԾХዌذ́پᔢነɮೡነผᐾ
ፒȿʗП˞ઠɻነ́ྦྷݯോؿ
́ذᔢነɮೡ̎ᜪ͚ݚᏪ˞
ʥޫነႮ  ́ذᔢነɮೡү
Ӷࡧ˥Ꮺe
Εઐᄤඑ൯ʼʝʿࠍcذᎂᐾፒ
ȿೋˮ൯ܨԑАˈᑩd
҈௩ෲؿዌپ൯ിፕ೩ݠ
৽cԎၤઠө࿒ڇαѫؿౢ౨ݠ
৽ི߮ᘗᙩᐾፒα۹ؿᅥ
༝Ꮺඖ͌e
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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 filatélico, 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 oficinas de trabalho e deu continuidade à organização
do “Campo de Comunicações”.
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ਂمၤ

Participação Comunitária

̯ѫࡗɮዶรၤمผʔऩ৽ݠc
ΛωᚊᎶᘐಁ৽ݠcྦྷمผබະ
ొԜХeα౨ංcᚊᎶȿ
ዌپౣɁɡࡼٽԾ൬ผd˖ۧވ
עผdעෲdዌش࣯ݚپ࿒৽ذΪ
Ծผdෙˈdዌپഁਦ೩ɾ
෯ഁᘐಁ৽ݠeϊ̔cʹωୂᓱࡗ
ɮ˱ͅዌپˀంᚾّʔऩਥټผ
ᐾፒؿαʔऩټϛຒϷe

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 Deficientes 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 Beneficência
“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.

൯ཋᓻɮါСผ
ါСผҰαяᐾፒȹӡͶؿөd
ʼʝdᅥ৽ݠ͚مc˞৪
ʤᇷʿβԞᄈ൬Аڔ൬ผࡗd
ࡗɮdࡼᙔၤɮАپɾං͚ؿ
ݚe

ࡗɮၤʔऩټϛຒϷ
Participação na Marcha de Caridade para Um Milhão

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.

ΕԑؿʻܛʥၤɎcୂᓱȿΛ
ʻ༜৽අ͢c˱̯αؿΛˈ
ᑩe
Εα˱ؿᑩԑτiϠ
αัޖዌپʔᓻɁࡗᘑଈᑼᇼ
ᑩʥȼɁӷଈᑼᇼᑩdʔ৻ผᄪޖ
ɩଈᐲᚭᑩdཋޖӷଈʤᇷᑩ Ᏽ
ԓ߶ dʔͳዀ࿚өᘏҌɣผ
ړᙍଈd၉ଈ͖͗ଈ dዌ
پɻޭޖɩ᎘ᑩdʔ৻Ɂࡗᘑଈʤ
ᇷᑩ೩೩e
Εʼ৽ݠʿࠍcါСผݯผࡗ
ࡼᙔୂᓱጱɥ৽ݠc˳ࠗܢಋࣵݗ
ʔ්ȹʨ৽ɾࣁc˞ʥԯˢౢ౨
৽ݠiΣไுˀdዌپɊʒࣳ
'թʲ˖ވ೩eϊ̔cᑹτၤɻਝ
ႺϷկผፒጱɥᅥˀc˞ʥ
ၤ̵ܧᐢອɁࡗʼါСผፒؿ
༏ཫټ༛৽ݠeҰαᐾϷผࡗ
ັᇻયࡽผࡗɥɤັᇻᐲᚭผc
ڔ൬ȿผࡗࡼᙔؿᗐڝcᑹݯ
֨ɰܨผࡗcᐾፒু܆Ꮄᅊe

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” (ficando 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 final 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 filhos dos sócios. Não esquecendo os
sócios que já faleceram, manda celebrar anualmente uma
missa em sua memória.

༏ཫټ༛ɾ৽ݠ
“Dia Divertido na Granja do Óscar” em Coloane
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ɁɈ༅
Recursos Humanos

൯ܧѫ˞ݯ̵̟৻רրοcྦྷࡗɮ
ؿɮАॶɈdਿพֲdॶɈd
྆අА၀ुdਿพكᖫొؿʠd
ณ෮ॶɈdዶรֲd́ଐɈ೩
ڈࠇ഼e
ొݯʠࡗɮؿɮАॶɈcᜑˢࠨు
ో൯ܧѫΛᆲᕿֺؿਿพك
ᖫc̯ѫొԜΛফዀผcར
ࡗɮܛᙩೕࢄɁᅶॶeݯȿ˨ʗ
С͂ɁɈ༅cᜑࡗɮೕֺٽ
ҡΡΔҙɃɮАc̯ѫઔ͂ʑ
ሁ৽cొԜȿࣃʠዀผe
12/04/01

Ǌ͔ࣙඐ͵Ʊృ
Convergência de Culturas - Cultos Religiosos

ΐϊ ൯ܧѫԹցȿʑʥ̔ফ
ི߮cརࡗɮ˱e

ᓻพফ
αcΕ֚ܧپ೩ԯˢዀ࿚ొ
Ԝؿȹঁᇾೡʿࠍcʑࢀ˚߬ݯႍ
ӰdϷဳܧଉdলܧผ߮dؒ܁d
ɁɈ༅d༅ޫҌdʔᗐ
೩ᆲᕿe
൯ܧѫɖᐾፒʑফᇾೡcτਿ
ࡗ৻ר̎کݯɮϤஉؿcɖτৌྦྷ
ኧАஃڬၤೡѵؿcԝΣiݯ൯৻
Ɂࡗᐾፒ§ؿ୮ଉ፮¨ۂd§
໔൯ͧ¨ʥ§൯ɮА¨ؿফᇾ
ೡe
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A DSC, orientada para servir a população, valoriza no
seu pessoal as competências, técnicas e profissionais,
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 profissionais
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
profissional.
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 Profissional
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, finanças 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.
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Εਅӱԓʪ൯ܧᐲነొԜؿ൯
৻ਿඖফʿࠍc̯ѫࡗɮͳ˱
ඖᇾೡdޢদผɮАыeʑࢀ˚
߬ܰ൯ܧพ৻ೕࢄdཋɥਆ৻ၤ൯
ܧณdཋɥพ৻ਝ൯৻רܧ
Ҍd˳ႅဳݚذଉdH3DFNHW
,7ফdऋ҄ਿႮᏪʥพᐜҝ
൬೩e
҈ࠨ͛ᑼᇼԓʪ൯ܧᐲؿᑟԞ
ዌᑟԭپᇾೡcʗПܛ˿ݯᙩೕ
ࢄਆพྻԝၤ۪ʸኒΉcͳτ
Ίࡗɮ˱e

Para formação específica 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 centraramse, 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
de Macau, onde também ministraram dois
Desenvolvimento Sustentável e Práticas de
e Orientação para o Cliente, que contaram
participações.

Correios
cursos:
Negócio
com 42

ټѫΪખʦݟ፠ʥʦ࢜ጪ༅ؿ
ফᇾೡޢদผc˞ੜʝɺϽ
ࡗɮؿʦݟඣ፠ؿ෮ᖫcԎکݯᇃ
ɁࡗΪખፑПৣ൵ؿᇾೡe̊̔ɖ
ΪખࡗɮϽረcᜑࡗɮྦྷټ
ѫؿ༜Аτኬႏᖫc˞ړᖬ৻ר
˿ɺංᒾਨϷe
ټѫݯᆢړϷܧկࡗผԹցܞؿ
ʵሬਨϷcၤࡗɮผ͚ݚc
ᘷܧ೪dܞʵஃؿڬʑࢀe

Na Caixa Económica Postal, para reforçar a importância
da prevenção e repressão do branqueamento de
capitais e financiamento 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
clarificar o conteúdo das políticas, normas e directivas.

ԓʪ൯ܧᐲؿফᇾೡ
Curso de Formação da APPU

̯ѫ֡ࡗݢԈ̯˱ͅໍഩˑ൯
ܧᐾፒؿɁɈ༅ೕࢄؿফᇾ
ೡe

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

Εͱ൬Ҍʿࠍc൯ܧѫࡗɮ˱
ȿΛඖ˞ณᎶ͂dณȹˤଫ৽ڌ
ҌdړΪdณޫҌ˚ݯᕀؿ
ޢদผɮАыe

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.

ԓʪ൯ᐲऋ҄ਿႮɮАы
Workshop de EMS da APPU

Ϸဳܧଉؿফᇾೡ
Curso de Formação em Administração e Gestão

66

൯ܧѫα۹ంй

D.S.C. - Relatório Anual 2015

൯ܧѫα۹ంй

D.S.C. - Relatório Anual 2015

67

ʑဟઁ
Controlo Interno

13/09/01

෯ɟ̤ى
Mercados de Macau

༦ஃᆲֲܞؿʵdೡѵʿؒԞ
ྡྷଊʑဟઁcྦྷဳ৻רଉ൬Ϸӡ
ֲܞኒc˞༠ϭԿ൙৻רؿᅟ
ๅe

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.

ݯԚҰα͓߯͌ؿᅟॶᆢྡྷ༠
ιc˞ʑဟઁԞԉᆲ˿ॶΐ፟႒
ɺϷݯϤֻኪࠓؿ፮ၬՇ
ؿฌ̖e༦ʑဟઁcొʠ༜Ꮺ
ࢽଅc༠ι͌ᅟcԎѧιֻ৻רጻ
ܞؿᅟeց౨ᄗ഼ʑೡѵ
ዀԹc˞ұؿ৻רɺᒾѧഁe

Para que os objectivos anualmente definidos 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 eficiência 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.

ΕαcᏵʔͳ৻רിᄗկࡗ
ผཕೕᖬ࣊cႏ˿৻רؿᐢᅕݯ
ඖc૪ၰඖ৻רሔ൴ܞᅟe̯ѫ
Ұα൬Ϸ̵̟෮۹ሁ݅c༦
νඑؿിძԞᏎদ৻רሔ൴c༠ߎ
ܛᙩҝഁؿ͌ؿe
ݯȿᆢࡗړɮ̳ᆢፓɰܧؿ͓ۺ
೪ೡѵc൯ܧѫ൬Ϸဟ།
൬cʥࣂٍ̳፟႒ʥသ҄ҺɮА
ɐؿဘਐe

68

൯ܧѫα۹ంй

D.S.C. - Relatório Anual 2015

6

Em 2015, os Correios de Macau obtiveram o
reconhecimento da Comissão de Avaliação de Serviços
Públicos, e receberam um novo certificado 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.
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ল৻ంйล߬
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 verificação dos
inventários, para um controlo efectivo sobre as existências
e património.

ݯᆢړᗲࣟፓΨͅဟဳዀ࿚ʔЗؿ
ๅڬܞʵcټѫ͓ۺȿȹӡ
ͶؿʑஃڬܞʵcԎց౨Ꮞ഼
ܛᙩҡณe̯ѫɖկͨʑᄗ߮
ࡗcྦྷټѫؿАพೡѵ൬Ϸᄗ
߮c˞ဟઁΈඖܞʵؿਨϷੱؗ
ʥࣂೕଊၤٍ̳˿ॶˮଊ̖ؿ႒e
ټѫ͛༦ԯ၉ࠒׄᚉল৻༅
ࢿe

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 identificar e corrigir
eventuais falhas. Através da sua página electrónica, a
CEP procede também à “Divulgação de Informações
Financeiras”.

൯ܧѫɺ˳ܢ൯ܧټѫ

Correios (sem CEP)

As demonstrações financeiras 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 profissionais
internacionalmente reconhecidos, o que permite garantir
que as contas são verdadeira e apropriadamente
apresentadas.

൯ۂሻਕЌᐢνऩؿh൯ܧ
৻רνऩ˞ʥল৻νऩʗПЌᐢν
ऩؿcɻ˚߬˳
ܢɺ৽ଐټैؿνɃdСࢠνɃ˞
ʥ༅̯ҙ༅νɃh˨νऩݯڬ
e

Em 2015, os proveitos da venda de produtos filatélicos
representaram 58,5 por cento do total dos proveitos, e
a prestação de serviços postais e proveitos e ganhos
financeiros 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.

ʗα൯ܧѫؿι̯࿚c
Ɂԑ͂ݯcֺЌࠇˈؿ
ঢ়cܰΐݯ൯৻רܧᙔ৽එ
ؿێϷพe

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.

̯ѫؿল৻ంܘٲল৻ంйๅ
ڬᇁԹcԎາᇼਝႏ˿ʥਿพ
࣏ؿᅕਨϷ൯ܧѫʥ൯ܧټѫ
ؿ͌ᄗ߮c˞ᆢړ͌ؿभྡྷֲ
ʔʐֲe

ԯˢʻ˚߬̔ݯԜᎶcɻ˳
ݯܢᏪ༜൯ܧพ৻Ϥʻ˟ʀԯˢ
൯ܧዀ࿚dॾيʔ̇ؿ͂ʥݯၐ
̯ܛѫˀพ৻ֺؿʻc
ʗؿʻЌᐢ͂cԯωܰ
Ꮺஉௐؿᚫҗcݯe
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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.
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νऩ࿚ٲ

Mapa de Estrutura de Proveitos

νऩိᗘTipo de Proveitos

ˈଅPercentagem

ሻਕVendas

58.5%

ొԜ৻רPrestações de serviços

21.9%

˨νऩProveitos suplementares

2.5%

ল৻νऩʥСᅼProveitos e ganhos financeiros

16.5%

ऋࣦνऩʥСᅼProveitos e ganhos extraordinários

100.00%

Até finais 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.

Ͳαณғˮؿ൘ಁټᔾ༖ɐȹαᄈ
˱cϤα̱൘ಁᔾಕ˾ಕࠤ
ๅௐݯყຒʏe

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 final do ano, era de cerca de 204 milhões
de patacas.

૱СࢠνɃݯຒʏc૱͂
ʥЏټνɃݯຒʏcᏪʻˮ
ݯڬຒʏe
α፣ޔؿݯຒʏc
ɣʗݯᔝᜑذพʀ൯ܧѫɾֺ
eႺϷพ৻ؿᏪพ༖α
ᄈ˱e

A margem financeira 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.

ˈଅPercentagem

ሻਕஒۂʥ३͂ҥࢿι̯Custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas

7.7%

̔ԜᎶʥ৻רFornecimentos e serviços externos

12.7%

Ɂԑ͂Custos com o pessoal

69.7%

ԯˢᏪ͂Outros custos operacionais

0.4%

Ꮺα۹ᚫҗAmortizações do Exercício

8.7%

ল৻ʻˮʥฌ३Custos e perdas financeiras

0.6%

ऋࣦʻˮʥฌ३Custos e perdas extraordinários

0.2%

ᐢι̯ Custos - Total

൯ܧѫα۹ంй

α۪ʸΦಁᔾݯყຒ
ʏcၤکȹαˈ༖cಕʭe

Mapa de Estrutura de Despesas

͂ိᗘTipo de Despesas
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Caixa Económica Postal

0.6%

ᐢνऩProveito Total
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ᐲ༅ࢿ
Informações Gerais

ذᎂ
Museu das Comunicações
info@macao.communications.museum
htpp://macao.communications.museum

එ൯
Filatelia
philately@macaupost.gov.mo
https://www.macaupost.gov.mo/Philately/

൯ܧѫ
Direcção dos Serviços de Correios

ዌپᘪԑکڊΔ
Largo do Senado, Macau

ཋTel:(853) 2857 4491
ඨभFax:(853) 2833 6603
macpost@macaupost.gov.mo

ऋ҄ਿႮ

www.macaupost.gov.mo

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

൯ܧټѫ
Caixa Económica Postal
cep@macaupost.gov.mo

ઐᄤמ

www.macaucep.gov.mo

Direct Mail
directmail@macaupost.gov.mo
www.macaupost.gov.mo

ཋɥႏᖬ৻ר
Serviços de Certificação
helpdesk@esigntrust.com
www.esigntrust.com

ΪͲཋɥ൯৻רܧ
Serviços Electrónicos Postais Seguros
support@seps.macaupost.gov.mo
seps.macaupost.gov.mo
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ˮخ൯ܧѫ
࿚܆dႇА̡ࠍஉ߮൯ܧѫ
ͿԵᒤጙ݀βͿԵτࠉʔ̇
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