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跨越網絡 . 聯繫世界 . 開拓未來
Trabalhamos em rede. Unimos o mundo. Construímos o futuro.



4 5

CTT - Relatório Anual 2017 郵電局年度報告2017

05/01/2017

Ano Lunar do Galo

01/03/2017

Carimbo Comemorativo do 1330 Aniversário dos Correios e Telecomunicações
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劉惠明  Derby W. M. Lau

Por decisão do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) em fazer convergir 

numa mesma entidade os Serviços de Correios e a Regulação do Sector de Telecomunicações, 

no ano de 2017 os CTT passaram a integrar as atribuições e competências de regulação desta 

área. Com o empenho e esforço de todos, foi possível fazer esta integração em harmonia e de 

forma suave.

A criação de uma equipa coesa, unida no mesmo propósito de executar efi cazmente as tarefas 

que nos são confi adas, foi um dos grandes objectivos que nos propusemos alcançar no ano de 

2017. Todos, em conjunto, nos esforçámos para, na área postal, fornecer serviços de excelência, 

facultando à população uma maior diversidade e acessibilidade de infra-estruturas, por forma 

a elevar o seu grau de satisfação. Do mesmo modo, assumimos o compromisso de estabelecer 

condições para a criação de um ambiente mais propício para a prestação de serviços de 

qualidade pelos operadores de telecomunicações, bem como para a sua operação comercial. 

Neste sentido, entre outras iniciativas, organizámos vários encontros com as empresas de 

telecomunicações para auscultar as suas expectativas e pontos de vista.

A assunção das novas responsabilidades, bem como a abertura a um mais vasto conjunto 

de funções directamente ligadas ao quotidiano dos cidadãos, levou a que a nossa aposta 

fosse orientada no sentido do reforço da supervisão sobre o desempenho dos operadores de 

telecomunicações e da adopção de medidas que visam a optimização da sua prestação. 

2017 abriu também portas a um novo paradigma, mais complexo e desafi ante, para o sector 

postal e para o sector de telecomunicações. O ano que agora fi ndou serviu de teste à nossa 

capacidade de saber encontrar soluções para o desenvolvimento da linha orientadora apontada 

pelo Governo da RAEM no seu plano quinquenal: criar condições para o surgimento de novas 

infra-estruturas ligadas às tecnologias da comunicação e informação, com o fi m de ter uma 

melhor governação e, consequentemente, de serem prestados mais e melhores serviços aos 

cidadãos. O grande objectivo é apoiar o desenvolvimento de projectos que, num futuro não 

muito longínquo, possam converter Macau numa “cidade inteligente”.

Os CTT propuseram-se investir na capacidade de inovação dos seus recursos humanos e, através 

do seu talento, participar no esforço de tornar Macau numa cidade mais moderna, criativa e 

tecnologicamente avançada.

CTT – Um novo paradigma
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行政委員會
Conselho de Administração

郵電局的新架構有一位局長、兩位副局長、七個廳和十八個處，設有三大範疇：郵政、電信、郵政

儲金局；以及具備教育功能的通訊博物館。
A nova estrutura da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, constituída por um director e dois 
subdirectores, de quem dependem sete departamentos e dezoito divisões, está dividida em três grandes áreas 
– Correios, Telecomunicações e Caixa Económica Postal – a que se associa a componente educativa através do 
Museu das Comunicações.

 

最高管理機構為行政委員會，由局長、副局長、廳長及財政局代表組成。
A Directora, Subdirectores e Chefes de Departamento, juntamente com um representante da Direcção dos Serviços 
de Finanças, constituem o Conselho de Administração dos CTT.

主席  劉惠明    局長 
Presidente Lau Wai Meng     Directora

委員  梁祝艷    副局長
Vogais  Rosa Leong     Subdirectora

  譚韻儀    代副局長
  Tam Van Iu     Subdirectora, substituta
  

  陳念慈    郵務廳廳長
  Chan Nim Chi     Chefe do Departamento de Operações Postais
  
  溫美蓮    郵政儲金局廳長
  Van Mei Lin     Chefe do Departamento da Caixa Económica Postal
  
  鄭秋明    電子業務廳廳長
  Chiang Chao Meng Chefe do Departamento de Serviços Electrónicos
  
  鍾煥玲    財政及人力資源管理廳廳長
  Chong Vun Leng Chefe do Departamento Financeiro e de Gestão de Recursos Humanos 
  
  梁燊堯    資訊科技發展及資源管理廳代廳長
  Leong San Io     Chefe do Departamento de Desenvolvimento das Tecnologias da    
  Francisco Informação e Gestão de Recursos, substituto
  
  吳美琪    商業廳代廳長
  Ng Mei Kei     Chefe do Departamento Comercial, substituta
  
  劉蘭華    電信管理廳代廳長
  Lao Lan Wa     Chefe do Departamento de Gestão de Telecomunicações, substituto

  



14 15

CTT - Relatório Anual 2017 郵電局年度報告2017

14 15

CTT - Relatório Anual 2017郵電局年度報告2017

管理團隊
Equipa de Gestão

容智龍      特別發展項目範圍代協調員
Iong Chi Long     Coordenador da Área de Projectos Especiais de   
  Desenvolvimento, substituto

孫君煬      電子商務處處長
Sun Kuan Ieong Chefe da Divisão de Comércio Electrónico

施崢嶸      組織及資訊處代處長
Shi Zheng Rong Chefe da Divisão de Organização e Informática,   
  substituta

葉曉紅  電子認證服務處處長
Ip Hio Hong     Chefe da Divisão de Serviços de Certifi cação   
  Electrónica

梁敬賢      國際會計及對外關係處處長
Leung Keng In     Chefe da Divisão de Contabilidade Internacional e   
  Relações Externas

楊樹清      郵政交換中心代處長
Ieong Su Cheng Chefe do Centro de Permuta de Correio, substituto

曹引桂      集郵處代處長
Chou Ian Kuai     Chefe da Divisão de Filatelia, substituta

錢偉明      營業處處長
Chin Vai Meng     Chefe da Divisão de Exploração

葉頌華      工程、設施管理及總務處處長
Ip Chong Wa     Chefe da Divisão de Obras, Gestão de    
  Instalações e Serviços Gerais

黃錦欣      通訊博物館館長
Wong Kam Ian     Curadora do Museu das Comunicações

原慧姿      人力資源管理處處長
Yuen Vai Chi     Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos

容美玉      公共關係及總檔案處處長
Iong Mei Iok     Chefe da Divisão de Relações Públicas e 
  Arquivo Geral

Luís Augusto de Castilho Rabaça Correia Cordeiro
法律事務暨翻譯辦公室協調員
Coordenador do Gabinete dos Assuntos Jurídicos e de Tradução

林慧珊      行政、會計及基金管理處處長
Lam Wai San Chefe da Divisão de Administração, Contabilidade e   
  Gestão de Fundos

李玉嬋      金融業務處處長
Lei Iok Sim     Chefe da Divisão de Actividade Financeira

李廣亮      資訊科技發展處代處長
Lei Kuong Leong Chefe da Divisão de Desenvolvimento das   
  Tecnologias de Informação, substituto

葉智勤      電信資源管理處處長
Ip Chi Kan Billy     Chefe da Divisão de Gestão de Recursos    
  de Telecomunicações

盧山      標準及技術處處長
Lou San  Chefe da Divisão de Normas e Técnicas

蕭永榮      市場及競爭處處長
Sio Weng Weng     Chefe da Divisão de Mercado e Concorrência

楊富榮      規管事務處代處長
Ieong Fu Weng     Chefe da Divisão de Assuntos de Regulação,   
  substituto
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Visão, Missão, Valores

抱負、使命與信念I
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根據刊登於2016年12月19日政府

公報的第29/2016號行政法規，郵

政局自2017年1月1日起擔負電信

管理局的職責與權限，並易名為郵

電局。具有法律人格並享有行政、

財政及財產自主權，宗旨是提供郵

政公共服務和規管、監察、促進、

協調一切與澳門特區電信業有關的

活動，和具有信用機構功能，並將

秉持新的抱負，使命與信念。

        抱負
電信：使澳門擁有與國際接軌的通

訊服務，以迎接未來發展的挑戰；

郵政：提供安全、優質和多元的郵

政服務，以服務澳門各大行業和市

民為己任。

        使命
我們致力促進通訊市場的競爭及推

動營運商提供優質和最佳之服務； 

鼓勵創新和投資，為通訊業務創造

良好營商環境；

拓展多元化業務，持續完善服務網

絡；

發揮將心比己和高度團隊精神，使

員工成為一支受重視的工作隊伍。

        信念
公正無私 － 保持中立、忠誠守法、

開明處事；

專業導向 － 與時並進、高尚操守、

竭盡所能；

以人為本 － 關懷有愛、注重溝通、

互動增效。

Conforme o Regulamento Administrativo N.º 29/2016, 
publicado em Boletim Oficial de 19 de Dezembro de 
2016, a Direcção dos Serviços de Correios assumiu, 
a partir de dia 1 de Janeiro de 2017, as atribuições e 
competências da Direcção dos Serviços de Regulação 
das Telecomunicações. A agora designada Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), dotada 
de personalidade jurídica e com autonomia administrativa, 
fi nanceira e patrimonial, tendo por fi nalidade a prestação 
do serviço público de correios e de regulação, fi scalização, 
promoção e coordenação de todas as actividades 
relacionadas com o sector de telecomunicações na 
Região Administrativa Especial de Macau, assumindo 
ainda a função de instituição de crédito, adoptou uma 
nova Visão, Missão e Valores para os seus serviços.

        Visão
Telecomunicações: dotar Macau de um serviço de 
telecomunicações que siga padrões internacionais, para 
dar resposta aos desafi os futuros do desenvolvimento do 
território.

Correios: prestar serviços postais de elevada qualidade, 
seguros e diversifi cados, para servir a população e todos os 
sectores de Macau.

        Missão
Termos como compromisso
Promover a competitividade do mercado de tele-
comunicações e a prestação de serviços de excelente 
qualidade pelos operadores;
Incentivar a inovação e o investimento, criando um bom 
ambiente de operação comercial para a actividade de 
telecomunicações;
Diversifi car serviços e aperfeiçoar continuamente a rede 
existente; 
Promover o espírito de equipa e a consideração mútua, e 
fazer com que todos os trabalhadores se sintam valorizados.

        Valores
Imparcialidade – executar todas as tarefas nos termos da lei, 
com neutralidade e transparência;
Profi ssionalismo – valorização contínua, conduta ética 
irrepreensível, entrega e dedicação;
Servir a população – tratar o público com urbanidade, 
privilegiar a comunicação e uma boa interacção.
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II
策略方針

Linhas Estratégicas
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Correios
- Expandir a rede de infra-estruturas e instalações postais para prestação à 
população de um serviço postal conveniente e efi ciente;
- Manter uma ligação estreita com as outras autoridades postais e elevar a 
qualidade dos serviços postais;
- Explorar, de forma contínua, serviços electrónicos postais seguros, de 
excelência e de fácil acesso, proporcionando à população e empresas uma 
plataforma electrónica de confi ança; 
- Continuar a optimizar os serviços de Certifi cação Electrónica, explorando 
o serviço eSignCloud; 
- Emitir selos e produtos fi latélicos com temáticas diversas, para estimular o 
coleccionismo fi latélico e contribuir para a divulgação de Macau.

郵政
- 拓展郵政基建網絡與設施，為居民提供

便捷的郵政服務；

- 緊密聯繫國際郵政機構，積極提升郵政

服務質素；

- 發展優質、便民、安全的電子郵政服

務，持續為企業和市民提供可靠的電子

平台；

- 持續優化電子認證服務，開拓電子認證

「雲簽」服務； 

- 發行主題多元化的澳門郵票及集郵品，

除了推動集郵文化外，更為宣傳澳門作

出努力。
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Telecomunicações
- Estabelecer o Novo Regime de Conver-
gência para uma maior diversifi cação do 
mercado e suporte do desenvolvimento da 
Cidade Inteligente;
- Impulsionar a redução de tarifas de modo 
a facilitar a cooperação comercial e a 
comunicação na Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau;
- Melhorar a qualidade dos serviços de 
Telecomunicações através da educação 
e sensibilização dos consumidores, da 
optimização da qualidade de rede dos 
operadores e da melhoria dos «Mecanismos 
de contingência em caso de crises e de 
incidentes imprevistos»;
- Impulsionar o desenvolvimento de nomes 
de domínio de internet em Macau;
- Incentivar a cooperação entre o sector 
privado e público para expandir a cobertura 
de Wi-Fi gratuito em Macau. 

電信
- 推進匯流制度，促進市場多樣性，配合智慧城市的發展；

- 推動下調費用，促進大灣區的商貿合作與交流； 

- 通過教育和宣傳讓消費者更能掌握使用電信服務、優化營運

商網絡質素及完善《突發或危機事件應變機制》，整體提升電

信服務的質量；

- 推進澳門域名的發展；

- 鼓勵私營和公共部門合作，擴大澳門的免費Wi-Fi覆蓋範圍。
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郵政儲金局
-重視風險管理；

-制定各項風險管理的政策和指引，

通過高效的內部監控機制，使各項

業務在合法、合規的前提下穩健發

展。

Caixa Económica Postal
- Fazer a gestão de riscos é uma das prioridades da 
Caixa Económica Postal; 
- Assumir o estabelecimento de políticas e de 
guidelines sobre a gestão de diversos riscos, para, 
através de um mecanismo efectivo de controlo 
interno, desenvolver serviços bancários sob o 
princípio de compliance. 
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通訊博物館
- 積極推廣通訊博物館作為文化、科學和技術

推廣的平台，發揮其實驗性和互動性的特色； 

- 持續豐富並優化展覽內容和展廳設施；

- 通過多元活動，配合青少年參觀者學習需

要，鼓勵本地居民閒暇前來參觀，寓教於樂。

Museu das Comunicações
- Garantir a manutenção do museu como um espaço de carácter cultural, 
científi co e tecnológico, com uma natureza experimental e interactiva;
- Actualizar e melhorar continuamente as exposições permanentes e 
equipamentos patentes nas suas galerias;
- Através de actividades diversifi cadas, atender às necessidades de estudo 
dos jovens visitantes e incentivar mais residentes locais a aproveitarem os 
seus tempos livres e de lazer no Museu.
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服務範疇
Prestação de Serviços

III
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郵政基礎設施

郵電局持續完善郵政基礎設施，為

各區居民、遊客和商戶提供更好及

多元化服務。

為配合本澳城市規劃及新城都市發

展，氹仔碼頭郵政分局於2017年

11月正式啟用。該分局提供一般

郵政服務，包括函件、小郵包、特

快專遞、包裹的投寄服務及匯款服

務。

隨著氹仔碼頭郵政分局的啟用，郵

政服務網絡包括：郵政總局、十四

間分局、一間集郵商店、一間通訊

博物館商店、兩個設有服務人員的

郵亭、二十七台自動售郵票機和六

十一座郵筒，以及一個受理大量函

件的櫃台。

郵件安全和派遞的承諾
  

澳門在八月遭受颱風「天鴿」侵

襲，郵政交換中心及其他郵政設備

分別遭受到不同程度的損毁。然

而，透過全體工作人員的專業精神

和充足準備，使得最重要的郵政設

施得到保護且無大礙。儘管颱風後

工作條件惡劣，郵務人員仍堅守

崗位，盡心服務，使到函件派遞未

曾中斷。同事們盡忠職守的工作態

度獲得本局行政委員會的肯定和表

揚。

Correios

Infra-estruturas Postais

Os CTT têm vindo a optimizar as suas infra-estruturas 
postais, procurando oferecer melhores e mais 
diversifi cados serviços aos residentes, visitantes e 
comerciantes das zonas onde estão integradas.

Em Novembro do corrente ano foi inaugurada ofi cialmente 
a Estação Postal do Terminal da Taipa, como complemento 
ao planeamento e desenvolvimento urbano de Macau. 
A nova Estação presta serviços postais ordinários, 
nomeadamente serviços de correspondência, pequenos 
pacotes, correio rápido, encomendas e de transferência 
de fundos.

Com a entrada em funcionamento da Estação Postal do 
Terminal da Taipa, a rede de atendimento dos serviços 
postais passou a ser composta pela Estação Postal 
Central, 14 estações postais, uma loja de fi latelia, uma 
loja no Museu das Comunicações, dois quiosques com 
atendimento personalizado, 27 máquinas automáticas 
de venda de selos, 61 marcos postais e um balcão para 
aceitação de correio em quantidade.

Comprometimento na segurança e entrega de Correio
  
Em consequência da passagem do tufão Hato por Macau, 
no mês de Agosto, o Centro de Permuta de Correio 
dos CTT e equipamentos postais instalados pelo território 
sofreram danos de vária ordem, o que afectou os serviços 
de entrega postal. No entanto, o profi ssionalismo e boa 
preparação de todos os funcionários fi zeram com que as 
mais importantes instalações postais fossem protegidas. 
O empenho dos distribuidores postais em prestar serviços 
de entrega, apesar das más condições das instalações 
de trabalho após a tempestade, garantiu também que a 
distribuição de correspondência não fosse interrompida. 
O esforço e dever de lealdade manifestados pelos 
trabalhadores envolvidos mereceram o reconhecimento e 
louvor do Conselho de Administração dos CTT.
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 亞太地區郵政合作

作 為 亞 太 地 區 郵 政 合 作 機 構

（APP）的成員，郵電局於2017年

5月簽署了該機構的ePacket服務協

議，正式參與名為“APP ePacket”

的服務網絡。參加目的是為要使用

這個既經濟而又可提供追蹤服務的

區域性郵政網絡來滿足網購熱潮的

需要。

為了提高服務的競爭力，並確保在

正式推出前，整體的服務質量符合

要求，郵電局於7月至12月期間與

香港、日本和越南三地的郵政局進

行了相關的郵袋傳輸測試。

鼓勵書信寫作

為了鼓勵青少年寫信，本局每年均

舉辦兩次書信寫作比賽，2017年

徵文比賽的題目分別為「想像你是

新任聯合國秘書長的顧問，你首先

幫助他解決的世界性問題將會是甚

麼，你將如何建議他解決該問題？

」和「給聖誕老人的信 - 給父母的

聖誕禮物」。

得到本地各中小學的支持和配合，

同學們的積極參與，達到了鼓勵書

信寫作的目標。

Cooperação Postal da Ásia-Pacífi co 

Enquanto membro da Cooperativa Postal da Ásia-Pacífi co, 
a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
de Macau assinou, no dia 5 de Maio de 2017, o Contrato 
de Adesão no âmbito do Acordo de Serviço ePacket da 
APP, o que signifi cou participar formalmente nesta rede de 
serviços chamada “APP ePacket”. O objectivo da adesão 
dos CTT foi, através da rede regional destes serviços 
postais (económicos e com função de “Acompanhamento 
e Localização”), dar resposta ao boom das compras 
online.

Considerando o aumento da competitividade de produtos 
no mercado, bem como para assegurar que, antes do 
lançamento ofi cial, a qualidade global do serviço “APP 
ePacket” estava de acordo com o defi nido, os CTT, entre 
Julho e Dezembro, realizaram testes de transmissão de 
malas postais com três administrações postais: Hong 
Kong, Japão e Vietname.

Incentivar o gosto pela escrita

Para fomentar o gosto pela escrita junto das camadas 
mais jovens, os CTT realizam anualmente dois concursos 
de composições epistolares. Em 2017, os temas dos 
concursos foram: “Imagina que és um conselheiro/a 
do novo Secretário-Geral da ONU: qual o problema 
mundial que o ajudarias a enfrentar primeiro e como o 
aconselharias a resolvê-lo?” e “Carta ao Pai Natal – Um 
presente de Natal para os meus pais”. 

Com o apoio e a cooperação de escolas do ensino 
primário e secundário de Macau e a participação activa 
dos alunos, os CTT alcançaram o objectivo a que se 
propuseram – o de incentivar o gosto pela escrita. 

1.1

函件

雖然「大量郵件」客戶的郵寄通知

或促銷廣告持續減少，但本地大量

郵件的累計總量與去年相比仍略為

增加。

2017年，本局繼續為政府部門的函

件提供派遞服務，包括寄給本澳所

有居民的立法會選舉投票通知書、

政府2018年財政年度各範疇施政方

針概要小冊子和2017年的現金分享

計劃支票。

整體而言，2017年本澳經濟好轉，

本地郵件數量與2016年比較基本不

變。主要客戶為金融業、電信業、

博彩業及政府部門。

海外函件方面，出口平郵錄得5%

的跌幅，出口空郵則錄得11%的增

幅，這主要是郵寄博彩業的推廣資

料；入口平郵與空郵都分別下跌了

8%和5%。

出口函件的主要國家及地區為香

港、中國內地、葡萄牙、台灣、美

國、英國、新加坡、澳洲、加拿大

和德國。入口函件的主要國家及地

區則為香港、中國內地、英國、美

國、台灣、澤西、新加坡、葡萄

牙、瑞士、日本和瑞典等。

Serviços Postais

Correspondência 

Os clientes de “correio em quantidade” têm vindo a reduzir 
o envio de notifi cações ou de mensagens promocionais, no 
entanto o volume total acumulado desta correspondência 
local apresentou um aumento ligeiro em relação ao ano 
anterior.

Em 2017, os CTT continuaram a prestar serviços de 
entrega de correspondência de departamentos do 
Governo, incluindo avisos para as eleições da Assembleia 
Legislativa, panfl etos do Relatório das Linhas de 
Acção Governativa da RAEM para 2018 e cheques de 
Comparticipação Pecuniária de 2017, dirigidos a todos os 
cidadãos de Macau.

Em termos gerais, a economia local melhorou 
substancialmente em 2017 e o volume de correio local 
manteve-se inalterado em relação a 2016. Os principais 
clientes foram o sector fi nanceiro, telecomunicações, 
indústria de jogo e departamentos governamentais.

Relativamente à correspondência com o exterior, verifi cou-
se uma descida de 5 por cento na correspondência 
expedida via superfície e um aumento de 11 por cento 
na expedida por via aérea, devido, principalmente, ao 
envio de materiais promocionais da indústria de jogo. Na 
correspondência recebida do exterior por via superfície e 
por via aérea foi registada, respectivamente, uma descida 
de 8 e 5 por cento, quando comparado com o ano anterior. 

A correspondência expedida teve como principais destinos 
Hong Kong, China Continental, Portugal, Taiwan, Estados 
Unidos da América, Reino Unido, Singapura, Austrália, 
Canadá, e Alemanha. A correspondência recebida teve 
como principais origens Hong Kong, China Continental, 
Reino Unido, Estados Unidos da América, Taiwan, Jersey, 
Singapura, Portugal, Suíça, Japão e Suécia.
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掛號函件

2017年，本地掛號函件較去年減少

6％。出口平郵掛號函件錄得19%

的跌幅，出口空郵掛號函件則錄得

10％增幅。另一方面，入口掛號平

郵錄得7%的升幅，入口掛號空郵則

錄得13%的跌幅。

Correio Registado

Em 2017, a nível da correspondência registada local, 
verifi cou-se uma descida de 6 por cento relativamente ao 
ano anterior. No correio registado expedido via superfície 
verifi cou-se uma descida de 19 por cento e no por via 
aérea verifi cou-se um aumento de 10 por cento. Na 
correspondência registada recebida por via superfície 
verifi cou-se um aumento de 7 por cento, e na por via aérea 
verifi cou-se uma descida de 13 por cento.

推廣易

「推廣易」是針對企業、機構和政

府部門推廣其商品和服務的需要

而推出的一種郵遞服務。客戶只須

提供目標消費者所在區域資料，本

局以富競爭力的收費和高效快捷的

專業團隊助其派遞宣傳小冊子或

樣品。政府部門、酒店及娛樂度

假村、零售、餐飲行業均為「推廣

易」服務的主要客戶。

面對多媒體推廣的競爭，2017年推

廣易的派遞郵件數量較2016年減少 

17%。

Direct Mail

O Direct Mail é um serviço especifi camente direccionado 
para empresas, instituições e departamentos 
governamentais, para promoção dos seus produtos 
e serviços. Estas organizações apenas fornecem 
informações sobre as áreas de residência dos seus 
clientes-alvo e todas as brochuras ou amostras 
promocionais serão entregues por uma equipa profi ssional 
a taxas competitivas. 
Departamentos do governo, hotéis, resorts e locais de 
entretenimento, sector de retalho e restaurantes são os 
principais clientes.

Perante a concorrência das várias plataformas de 
comunicação multimédia em actividades promocionais, 
em 2017 verifi cou-se uma descida de 17 por cento no 
tráfego local de Direct Mail, em comparação com o 
registado em 2016.
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推廣ｅ

「推廣ｅ」是通過互聯網派遞的

電子直函服務，為企業和政府部

門推廣服務和產品提供一項營銷

方案。推廣訊息會直接發送到已經

在本局免費提供的安全電子郵箱

（SEPBox）登記的用戶。

「推廣ｅ」除了是一項既環保又成

本低廉的方案外，還可讓用戶控制

訊息發佈的程序和掌握訊息成功發

送的數據。在2017年，政府部門是

「推廣ｅ」服務的主要用戶。

特快專遞和包裹

為了提高工作效率、改善工作流程

和提升派遞服務質量，特快專遞

服務的實時控制系統於今年開始運

行。

eDirect Mail

O eDirect Mail (eDM) é uma solução de marketing via 
internet, baseada no Direct Mail, prestada pelos CTT 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 CTT.

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 2017, 
os serviços públicos foram os principais utilizadores do 
eDM.

Correio Rápido e Encomendas

Para melhorar a efi ciência e o fl uxo de trabalho e para 
elevar a qualidade da prestação do serviço de distribuição, 
entrou em funcionamento, no corrente ano, o sistema de 
controlo em tempo real do Serviço de Correio Rápido 
(EMS).

由於市埸競爭激烈，2017年特快專

遞出口郵件數量錄得約9.58%的跌

幅，入口郵件數量亦錄得9.63%的

跌幅。特快專遞郵件的主要目的地

為美國、台灣、日本、香港和中國

內地；主要來源地則為中國內地、

日本、香港、韓國和台灣。目前，

特快專遞服務範圍涵蓋約200個國

家和地區。

包裹的出口數量亦因市場的競爭而

較去年減少約18.02%，入口量也

減少約4.32%。包裹的主要目的地

是美國、台灣、英國、澳洲和葡萄

牙；主要來源地則是香港、德國、

美國、台灣和日本。

Em 2017, devido à forte competitividade do mercado, o 
volume total de objectos EMS expedidos diminuiu cerca 
de 9,58 por cento, e o de objectos recebidos registou 
também uma descida de 9,63 por cento em relação ao 
ano anterior. Os principais destinos do Correio Rápido 
foram os Estados Unidos da América, Taiwan, Japão, 
Hong Kong e China Continental, enquanto os objectos 
recebidos vieram sobretudo da China Continental, Japão, 
Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. O Serviço de Correio 
Rápido de Macau abrange cerca de 200 países e regiões. 

Também na área de Encomendas, devido à concorrência 
do mercado, no ano em análise a quantidade total de 
encomendas expedidas diminuiu cerca de 18,02 por 
cento e o volume de encomendas recebidas decresceu 
4,32 por cento face ao ano anterior. Os principais destinos 
das encomendas expedidas foram os Estados Unidos 
da América, Taiwan, Reino Unido, Austrália e Portugal, e 
as encomendas recebidas chegaram, maioritariamente, 
de Hong Kong, Alemanha, Estados Unidos da América, 
Taiwan e Japão.
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1.2

電子認證服務於2017年舉辦了多

場講解會，向醫療業、金融業、地

產商會及律師公會推廣電子證書的

應用及介紹新推出的電子認證「雲

簽」服務。

安全電子郵政服務
 

為推動電子服務的發展，安全電子

郵政服務構建了完善的電子派遞

平台，先後推出安全電子郵箱派遞

的郵政電子掛號郵件、郵政電子郵

件、電子直函推廣e、電子賬單、派

遞特快專遞郵件及包裹電子通知單

等服務，並與不同的機構合作推動

電子派遞。

另外，為加強「安全電子郵政信

箱」的應用，本局在安全電子郵箱

平台推出「易通知」服務，向特快

專遞及包裹客戶派送電子通知，讓

客戶快而準地獲取郵件資訊。目前

「安全電子郵政信箱」服務的登

記點已覆蓋至不同機構，包括身

份證明局、科學技術發展基金、行

政公職局、財政局、澳門自來水股

份有限公司、文化產業基金、澳門

電力股份有限公司及社會保障基

金，還有多個郵政分局，方便市民

大衆登記「安全電子郵政信箱」- 

SEPBox。       

  

Serviços Electrónicos Postais Seguros

Para promover o desenvolvimento do comércio electrónico, 
os Serviços Electrónicos Postais Seguros (SEPS), através 
da Caixa Postal Electrónica Segura (SEPBox), criaram 
uma plataforma electrónica de distribuição abrangente de 
diferentes serviços, como Correio Electrónico Registado 
Postal, Correio Electrónico Postal, eDirectMail, facturas 
electrónicas e ainda Avisos electrónicos de Correio Rápido 
e Encomendas. Os SEPS promoveram estes serviços de 
distribuição electrónica em cooperação com diferentes 
instituições.

Para reforçar a aplicação da SEPBox, os CTT lançaram 
em 2017 o serviço de Aviso Electrónico (“eAdvice”) 
para envio de notifi cações electrónicas aos clientes 
de EMS e Encomendas, permitindo ao destinatário a 
recepção de informações sobre o estado de entrega do 
objecto postal a receber, com maior rapidez e precisão. 
Presentemente, os locais disponíveis para registo de 
SEPBox estão distribuídos por diferentes instituições e 
serviços públicos, tais como a Direcção dos Serviços de 
Identifi cação, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências 
e da Tecnologia, Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, Direcção dos Serviços de Finanças, 
Sociedade de Abastecimento de Água de Macau, Fundo 
das Indústrias Culturais, Companhia de Electricidade 
de Macau e Fundo de Segurança Social, para além das 
estações postais dos CTT. Esta distribuição permite uma 
maior facilidade de registo da SEPBox à generalidade dos 
cidadãos.
       
  

電子認證服務

隨著科技的快速發展，提升安全

強度及防止惡意破解加密技術至

關重要，電子認證服務致力協助

客戶及合作伙伴使用更高的加密技

術標準來保護電子文件及電子簽

名。為符合嚴謹的國際業務守則和

資訊保安指引要求，以及配合本

局於2017年1月1日起改名為郵電

局，eSignTrust第二代電子證書由

當日起更新到第三代電子證書，將

RSA金鑰長度增至2048位元及使用

SHA256演算法，以進一步提升電

子證書的安全性。

作為首個和唯一被澳門特別行政區

政府認可的電子認證服務提供者，

本局積極推出更多嶄新及多元的電

子服務，以協助推動電子政務及電

子商務的發展。2017年9月正式推

出電子認證「雲簽」服務，提供一

套安全可靠、方便易用的實名認證

網上簽署用具。

在10月，「雲簽」服務正式應用

於法務局「網上申領電子版書面報

告」系統，為首個使用「雲簽」服

務作用戶身份認證工具並面向公眾

的網上服務，服務對象包括銀行、

地產中介、律師、會計師、核數

師、商業企業主。用戶透過「雲

簽」服務帳戶登入系統可隨時隨地

取得物業登記書面報告（查屋紙）

及商業登記書面報告（查公司紙）。

電子證書的應用也擴展至醫療及金

融領域，分別用於電子病歷和由銀

行傳送電子化稅務資料至財政局。

Serviços Electrónicos

Serviços de Certifi cação Electrónica

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia, é crucial 
aumentar a segurança e evitar a comprometimento 
malicioso da criptografi a. O serviço eSignTrust tem vindo 
a ajudar clientes e parceiros na utilização de padrões de 
tecnologia de criptografi a mais fortes para protecção de 
documentos electrónicos e assinaturas electrónicas. Para 
cumprir os requisitos internacionais dos códigos de prática 
e directrizes de segurança de Tecnologias de Informação, 
bem como para refl ectir a mudança de nome dos CTT, no 
dia 1 de Janeiro de 2017 o certifi cado eSignTrust G02 foi 
transferido para o certifi cado G03 de próxima geração. O 
eSignTrust aumentou o comprimento da chave RSA para 
2048 bits, e foi actualizado para o algoritmo SHA256, a fi m 
de aumentar a segurança dos certifi cados electrónicos.

Enquanto primeiro e único fornecedor de serviços de 
certifi cação credenciado pela Região Administrativa 
Especial de Macau, o eSignTrust introduziu novos 
e diversifi cados serviços electrónicos para ajudar a 
promover o desenvolvimento do governo electrónico e 
comércio electrónico. Em Setembro de 2017, os serviços 
eSignTrust lançaram o serviço eSignCloud para fornecer 
uma ferramenta de assinatura online segura, confi ável e 
fácil de usar, capaz de fornecer a autenticação do nome 
real do usuário. 

Em Outubro, o serviço eSignCloud foi adoptado pela 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, sendo 
o primeiro serviço público a usar esta ferramenta de 
autenticação de usuários. Bancos, agências imobiliárias, 
advogados, contabilistas, auditores e empresas podem 
entrar nas contas da eSignCloud e obter, a qualquer hora 
e em qualquer lugar, informações escritas de registo de 
propriedade e / ou informações de cadastro de negócios.

Os certifi cados electrónicos são já utilizados pelo 
sector médico e sector fi nanceiro, respectivamente na 
elaboração de relatórios médicos e na transmissão de 
informações fi scais pelos bancos à Direcção dos Serviços 
de Finanças. 

Em 2017, os serviços eSignTrust organizaram vários 
seminários junto do sector médico, sector fi nanceiro, 
empresas de imobiliário e junto da Associação de 
Advogados de Macau para promover a aplicação de 
certifi cados electrónicos e o novo serviço eSignCloud. 
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集郵方面，2017年其中一個重要事

項就是本局將與澳門集郵協會聯合

主辦「澳門2018第35屆亞洲國際

集郵展覽」，該展覽是亞洲地區最

大規模的國際性集郵展覽。參加在

印尼舉辦的「萬隆2017世界郵票展

覽」期間，本局對外宣佈及介紹「

澳門2018」集郵展覽，還邀請在場

的各地郵政機構、徵集員、經銷商

和攤位代表參加這項展覽。

Filatelia

Em termos fi latélicos, o ano de 2017 fi cou marcado pela 
decisão de os CTT, em conjunto com o Clube Filatélico 
de Macau, serem os organizadores da “35a Exposição 
Internacional Asiática de Filatelia, Macau 2018”, o maior 
certame de coleccionismo fi latélico do continente asiático. 
O anúncio foi feito pelos CTT durante a “Exposição Mundial 
de Selos – Bandung 2017”, na Indonésia, num evento 
que organizou para promover a “Macau 2018” e convidar 
administrações postais, comissários, concessionários 
e titulares de stands aí presentes a participarem nesta 
grande mostra fi latélica. 

08/08/2017

Tung Sin Tong - 125 Anos de Solidariedade Social

1.3

stra fi latélica. 

Em 2017, os CTT lançaram 12 emissões de selos 
comemorativos, dedicadas a temas ligados à cultura local 
e chinesa e a tópicos de interesse social e internacional:

  -  Ano Lunar do Galo;
  -  Macau: Volta às Raízes Comuns;
  -  Cultura Tradicional Chinesa;
  -  Ópera Chinesa – Adeus Minha Concubina;
  -  Serviços Sociais de Macau;
  -  90º Aniversário da Fundação do Exército de   
     Libertação do Povo Chinês;
  -  Tung Sin Tong – 125 Anos de Solidariedade Social;
  -  150º Aniversário do Nascimento de Camilo Pessanha;
  -  Flor de Lótus;
  -  Mobiliário Chinês;
  -  Thangka – Sete Budas do Passado;
  -  Golfi nho Branco Chinês.

2017年本局一共發行12套紀念郵

票，主題涵蓋澳門本土文化、中國

文化和大眾關注的本地與國際題

材：

  -  雞年  

  -  鏡海歸帆圖

  -  中華傳統文化

  -  中國戲曲 - 霸王別姬

  -  澳門社會福利服務

  -  中國人民解放軍建軍九十周年

  -  同善濟世125載

  -  卡梅洛‧庇山耶誕辰一百五十   

     周年

  -  蓮花

  -  中式家具

  -  唐卡 - 過去七佛

  -  中華白海豚

5a 
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Emissões Filatélicas - 2017
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還發行了「雞年」郵資標籤，雖然

印刷數量達一百萬枚之多，但在10

天內即售罄。此類傳統式印刷的郵

資標籤越來越稀有，所以深受集郵

人士和本地居民的歡迎。「雞年」

主題的郵品有「雞年」專題郵摺和

「雞年」禮盒，禮盒內有一個「雞」

造型的精緻茶壺及郵摺一冊。 

此外，還在澳門科學館舉行了由社

會文化司司長、社會工作局局長和

郵電局局長共同主持的「澳門社會

福利服務」郵品發行儀式。 

除了郵票和小型張，本局還發行

其他類型的郵品，包括有：2016

年年冊 (內有該年所有的發行郵品)

、2016年郵票年冊、2016年小型

張年冊、2016年澳門郵票貼票頁、

「中華傳統美德」專題郵摺、「環

境保護」專題郵摺。

還發行了郵資已付的聖誕卡和新年

卡、「郵電局總部大樓」郵資已付

明信片和「郵政儲金局一百週年」

明信片。此外，還為多個機構和協

會製作專屬紀念品，共有三套特別

郵摺：「澳門社會福利服務」、「同

善濟世125載」、「澳門蓮藝文化

協會二十週年」。

Foi também emitida uma Etiqueta Postal com o tema “Ano 
Lunar do Galo” que, apesar da impressão de um milhão de 
unidades, esgotou no prazo de 10 dias. A impressão deste 
tipo de etiqueta tradicional já vai rareando, o que justifi ca 
a enorme procura por coleccionadores e cidadãos. A 
emissão “Ano Lunar do Galo” foi reunida e lançada numa 
carteira de selos. Os CTT produziram ainda um bule, na 
forma deste animal do zodíaco chinês, embalado numa 
caixa-oferta contendo a respectiva carteira fi latélica do Ano 
do Galo. 

Emprestando solenidade ao lançamento da emissão 
“Serviços Sociais de Macau”, que decorreu no Centro de 
Ciência de Macau, o Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura, juntamente com a Presidente do Instituto de 
Acção Social e a Directora dos CTT presidiram à cerimónia. 

Além das emissões de selos e blocos, foram ainda 
lançados outros produtos fi latélicos: a Carteira Anual 
2016, reunindo todas as emissões desse ano, a Carteira 
Anual de Selos e a Carteira Anual de Blocos de 2016 
e folhas impressas do Álbum Filatélico de Macau 2016. 
Foram também lançadas as carteiras temáticas “Virtudes 
Tradicionais Chinesas” e “Protecção do Ambiente”. 

Foram emitidos os tradicionais cartões de porte pago 
de Natal e Ano Novo Lunar, o bilhete-postal franquiado 
“Edifício Sede dos Correios e Telecomunicações de 
Macau” e o bilhete-postal “Centenário da Caixa Económica 
Postal”. Utilizando produtos fi latélicos, os CTT produziram 
ofertas para instituições e associações que solicitaram 
este serviço, tendo concebido três carteiras especiais: 
Serviços Sociais de Macau; Tung Sin Tong – 125 Anos 
de Solidariedade Social; e 20º Aniversário da Associação 
Cultural Lótus de Macau.
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本局為舉行紀念或慶祝活動的公私

營機構提供紀念郵戳服務。在2017

年，共提供了20個紀念郵戳服務，

主要有：

 

  -  世界電信和信息社會日

  -  澳門大熊貓「健康一歲」慶生  

     紀念

  -  中央人民政府駐澳門特別行政 

     區聯絡辦公室開放日

  -  郵政儲金局一百週年

  -  澳門特別行政區長者日

  -  澳門深圳聯合郵展

經歷2016年的集郵市場熱潮降溫

後，今年澳門郵品銷售又回復平

靜。本局根據市場實際需求，調整

郵品的發行量。為推廣澳門郵品，

將其擴展至外地市場，參加了四項

國際知名集郵展覽，分別是：墨爾

本2017FIAP國際郵票展覽、萬隆

2017世界郵票展覽、(第三屆)中

國國際集藏文化博覽會和巴西利亞

2017世界郵展。參展期間，不僅設

立銷售攤位，還發行紀念封及提供

紀念郵戳服務。

Os CTT facultam também o Serviço de Posto de Correio 
Temporário, com obliteração de envelopes ou bilhetes-
postais com um Carimbo Comemorativo, a entidades 
públicas e privadas que pretendam assinalar um evento 
ou celebrar uma ocasião especial. Em 2017 foram 
produzidos 20 Carimbos Comemorativos, entre os quais 
se destacam:

-  Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade   
da Informação;

  -  Comemoração do Primeiro Aniversário dos
      Pandas-Gigantes Gémeos de Macau;
  -  Dia de Abertura ao Público do Gabinete de Ligação
     do Governo Central na RAEM;
  -  Centenário da Caixa Económica Postal;
  -  Dia do Idoso na RAEM;
  -  Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Shenzhen.

Após a quebra, em 2016, da grande procura no mercado 
fi latélico, no corrente ano as vendas de produtos fi latélicos 
de Macau mantiveram-se estabilizadas. De acordo com a 
demanda real do mercado, foram ajustadas as quantidades 
de cada emissão. Para promover os selos de Macau e 
a sua expansão nos mercados estrangeiros, os CTT 
participaram em 4 exposições fi latélicas internacionais, 
nomeadamente: “Exposição Filatélica Internacional FIAP – 
Melbourne 2017”, “Exposição Filatélica Mundial – Bandung 
2017”, “Exposição Internacional de Coleccionismo da 
China (3.ª edição)” e “Exposição Mundial Especializada 
de Filatelia – Brasília 2017”. No contexto destas mostras, 
além da instalação de expositores de venda, foram 
emitidos envelopes comemorativos e facultados serviços 
de carimbo comemorativo.

Carimbos Comemorativos

49

Etiquetas Postais
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bem como o melhoramento do design de protecção 
contra inundações das instalações de telecomunicações 
dentro de prédios, com o objectivo de continuar a elevar 
as capacidades de contingência, socorro e, sobretudo, a 
prevenção de catástrofes.

Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

O rápido desenvolvimento dos telemóveis inteligentes e das 
tecnologias de telecomunicações móveis tem contribuído 
para o aumento e procura dos serviços de dados móveis. 
Porém, alguns cidadãos duvidam das características 
dos serviços e do cálculo de volume quando utilizam os 
serviços de dados e, em consequência disso, têm surgido 
vários litígios. Face a esta situação, os CTT instigaram o 
sector a lançar medidas cautelares, incluindo a fi xação 
do limite de tarifas ou de volume de utilização, o envio 
de mensagens de alerta aos utilizadores do serviço de 
dados itinerantes, aproveitando, simultaneamente, diversos 
meios para divulgar as respectivas informações aos 
consumidores, para que mais utilizadores conheçam estas 
medidas sobre dados móveis, utilizando, com mais 
confi ança, novos serviços de comunicações.

No que se refere à qualidade da rede de telecomunicações, 
sob o comando efectivo do Governo e supervisão do 
mercado, além da inspecção contínua do desempenho 
da rede dos operadores através de procedimentos 
estabelecidos, bem como de verifi cações aleatórias 
dos locais, os CTT impulsionaram os operadores a 
investir recursos para melhorarem o desenvolvimento 
das infra-estruturas básicas de telecomunicações, a 
fi m de se aperfeiçoar a qualidade geral dos serviços de 
telecomunicações de Macau. 

Por instrução dos CTT, os operadores de telecomunicações 
publicam nos seus sites, trimestralmente, o desempenho 
real da rede, para que os consumidores escolham o serviço 
mais apropriado. Na supervisão da rede, estes Serviços 
monitorizam a cobertura geral das redes das várias 
operadoras de telefones móveis através de testes em toda 
a cidade e enviando pessoal para vários locais e pontos 
principais para realizarem testes de velocidade de dados 
móveis. Também são realizadas verifi cações automáticas 
ao desempenho da banda larga fi xa. Quando os resultados 
do teste mostram irregularidades ou discrepâncias com 
os dados publicados no site do operador, é-lhe solicitado 
que resolva e melhore a situação.

電信服務匯流制度

回顧過去一年，我們逐步推進本澳

電信服務匯流的發展，包括匯流制

度的法案草擬，以及與本澳營運商

進行前期溝通，新的法案會結合本

澳未來電信市場及配合智慧城市作

綜合考量，而未來的電信牌照發放

將在此制度框架下發出，並分階段

逐步完成。

收費下調  

為使企業和市民能以較低的價格與

大灣區進行經貿合作及民間往來，

郵電局展開了推動國際長途電話

(IDD)收費下調的協商，澳門電訊有

限公司於12月下調了所有IDD服務

收費。

應變機制
 

總結有關處理“8.23”風災對本澳

電信服務影響的經驗後，隨即對現

行的《突發或危機事件應變機制》

進行優化，尤其是對通報流程和向

公眾發放消息的要求作出了進一步

的細化，並要求各電信營運商在發

生緊急事故時執行。

風災過後，亦檢討和總結了在颱風

期間遇到各種情況，並擬訂了一系

列工作，如研究優先恢復電力的機

制、策略性地加大網絡容量、強化

室外基站的物理強度、提升機樓的

防洪能力，以及優化大廈室內電信

設施的防水設計等，從而進一步提

升災害防救的能力。

2

電信服務質量

智能手機和流動電信技術的急速發

展，帶動了流動數據服務的增長和

需求，然而部分市民在使用數據服

務時，或會對相關服務的特點及用

量的計算方式存有疑問，因而出現

了不少爭議。為此，郵電局推動業

界採取流動數據用量保障措施，包

括設立收費或用量上限、以及向使

用跨域數據服務的用戶發出提示短

訊等，亦同時透過不同的渠道向消

費者進行宣傳，務求令更多用戶可

以認識到各項流動數據用量保障措

施，從而可更安心地使用新興的通

訊服務。

電信網絡的質量方面，在政府的有

效控制和市場監督下，除透過既定

程序對營運商的網絡進行持續性監

察和有關地點進行抽查外，郵電局

亦鼓勵營運商投放資源改善基礎電

訊基建的發展，以提高澳門電信服

務的整體質量。 

按郵電局指示，電信營運商每季度

在其網站公佈實際網絡性能，以便

消費者選擇最合適的服務。在網絡

監察方面，本局在全澳進行測試，

監察各流動電話營運商網絡的整體

覆蓋範圍，並派員前往不同的地點

和主要景點進行流動數據速度測

試。此外，還對固定寬頻的表現進

行了自動檢測，當測試結果與營運

商在其網站上公佈的數據不符或不

一致時，有關營運商將被要求作出

處理和改善。

Telecomunicações

Regime de Convergência dos Serviços de 
Telecomunicações 

No ano em análise, foi sendo progressivamente 
impulsionado o desenvolvimento da convergência de 
serviços de telecomunicações em Macau, incluindo a 
elaboração de propostas de legislação para o Regime 
de Convergência, bem como o estabelecimento de 
uma comunicação preliminar com os operadores 
locais de telecomunicações. A nova legislação irá ter 
em consideração a combinação do futuro mercado 
de telecomunicações de Macau com o suporte ao 
desenvolvimento da Cidade Inteligente (Smart City). As 
futuras licenças de telecomunicações serão emitidas 
com base nesse quadro. O plano é completar esta tarefa 
gradualmente e por etapas. 

 
Redução de Tarifas

Para que as empresas e os cidadãos possam estabelecer, 
a preço baixo, a cooperação comercial e comunicações 
com outras zonas da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, os CTT deram início às negociações para 
redução de tarifas de chamadas IDD, tendo a CTM 
diminuído as tarifas de todos os serviços IDD no mês de 
Dezembro. 

Mecanismos de Contingência 

Tendo sido sintetizadas as experiências decorrentes do 
impacto causado nos serviços de telecomunicações locais 
pelo tufão Hato, a 23 de Agosto, procedeu-se à melhoria 
dos «Mecanismos de contingência em caso de crises e 
de incidentes imprevistos» em vigor, pormenorizando ainda 
mais os procedimentos de participação e os requisitos 
de divulgação das informações ao público, exigindo que 
as operadoras de telecomunicaçõe  s apliquem esses 
mecanismos em caso de ocorrência de incidentes. 

Após a passagem do tufão, os CTT procederam à revisão 
e resumo das diferentes situações ocorridas durante a 
tempestade, tendo elaborado uma série de trabalhos, 
nomeadamente o estudo relativo ao mecanismo de 
retoma do fornecimento de electricidade com carácter 
prioritário, o alargamento estratégico da capacidade das 
redes, o aumento da capacidade física das estações 
base nos espaços exteriores, a elevação da capacidade 
de protecção contra inundações das salas de máquinas 
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無線電通信活動的行政制度 

為了簡化澳門無線電通信活動的行

政程序，展開了澳門無線電通訊業

務行政制度的修改計劃。為此，於

2017年6月就諮詢修改該行政制度

舉行了一場解釋會。是次會議加強

了與業界的交流與溝通，並長遠地

促進了本地區電信業的持續和健康

發展。 

相關組織在諮詢過程提出了許多規

範層面上的技術問題。因此，有須

要對修改方向作出調整，相關工作

於2018年繼續跟進。

同時，為了讓居民更方便地使用多

元化的無線電通訊設備，有關設備

已透過第370/2017號行政長官批

示免除政府許可。在新批示中，Wi-

Fi設備獲得更多准許頻帶，無線電

測向接收器亦獲免除政府許可。

Procedimentos Administrativos das Actividades 
de Radiocomunicações 

Com o intuito de simplifi car os procedimentos 
administrativos relacionados com as actividades de 
radiocomunicações de Macau, foi iniciado o projecto de 
alteração do Regime Administrativo das Actividades de 
Radiocomunicações. Para este efeito, foi realizada, em 
Junho de 2017, uma sessão de esclarecimento destinada 
à consulta da alteração deste Regime Administrativo. Este 
encontro reforçou a interacção e comunicação com o sector 
e promoveu, a longo prazo, o desenvolvimento contínuo e 
saudável do sector de telecomunicações deste território. 

As opiniões fornecidas pelas organizações relevantes 
durante a consulta levantaram várias questões técnicas a 
nível da opção normativa. Assim, foi necessário ajustar a 
direcção das alterações, trabalho a continuar a acompanhar 
em 2018.

Em paralelo, com vista a permitir aos residentes uma utilização 
mais conveniente de equipamentos de radiocomunicações 
diversifi cados, estes são dispensados de autorização 
governamental, mediante o Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 370/2017. No novo despacho, estabelecem-se mais 
faixas de frequências autorizadas para os equipamentos de 
Wi-Fi, sendo dispensados da autorização governamental os 
receptores radiogoniométricos.

澳門互聯網域名

2017年繼續進行前一年的工作，尤

其是研究引入中文“.澳門”的新互

聯網域名，以及簡化《澳門特別行

政區互聯網域名註冊規則》，特別

是續期程序方面，無須再為續期遞

交證明文件。

Wi-Fi服務

為鼓勵私營機構提供Wi-Fi服務點，

與政府共同擴展澳門Wi-Fi覆蓋，讓

市民和遊客更方便地使用互聯網接

入服務，在2017年，郵電局修訂

互聯網服務提供者在室外範圍安裝

Wi-Fi接入點指引。

在室外範圍提供Wi-Fi服務，必須使

用統一的名稱“FreeWiFi.MO”，讓

市民和遊客更容易識別澳門的公共

免費Wi-Fi服務。同時，鼓勵在室內

範圍提供免費Wi-Fi服務的不同實體

共同使用“FreeWiFi.MO”此名稱。

Nomes de Domínio de Internet em Macau 

Em 2017 prosseguiu-se com o trabalho do ano anterior, 
nomeadamente a investigação sobre a introdução de 

novos nomes de domínio de Internet em chinês “.澳門” 
e a simplifi cação do Regulamento de Registo de Nomes 
de Domínio de Internet, em especial os procedimentos 
da renovação, não sendo necessária a entrega de 
documentos comprovativos para esse efeito.

Serviços Wi-Fi

Tendo como objectivo encorajar as instituições privadas a 
proporcionar pontos de serviço de Wi-Fi, para expansão 
conjunta – Governo e instituições privadas –  da cobertura 
de Wi-Fi em Macau, permitindo aos cidadãos e turistas 
uma utilização mais conveniente do serviço de acesso 
à Internet, no ano de 2017 os CTT alteraram a instrução 
para instalação de pontos de acesso de Wi-Fi em espaços 
exteriores pelos prestadores de serviços de Internet. 

Tornou-se também obrigatória a utilização de uma 
denominação uniforme –  “FreeWiFi.MO” –  para os 
serviços de prestação de Wi-Fi nos espaços exteriores, 
permitindo que cidadãos e turistas identifi quem, de 
forma mais fácil, o serviço público e gratuito de Wi-Fi de 
Macau. Ao mesmo tempo, incentivaram-se diferentes 
entidades, que fornecem serviços gratuitos de Wi-Fi em 
espaços interiores, a usarem em conjunto a denominação 
“FreeWiFi.MO”.
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信息技術推廣

為慶祝由國際電信聯盟設立，主題

為「發展大數據‧擴大影響力」的

「2017年世界電信和信息社會日」

，舉辦了相關主題的講座，並邀請

香港和澳門業界的專家和代表出席

會議，就相關主題作出討論。

自2008年起，每年都會舉辦流動應

用軟件技術培訓計劃，並根據應用

科技市場的趨勢及需要，進行了完

善和調整，開展了不同主題的培訓

課程，以提高澳門的學員和業界的

專業能力。於2017年，舉辦了以中

小企業及個人線上行銷為對象的

「微信平台操作及圖文製作工作

坊」和以資訊科技編程人員為對象

的「微信小程序開發技術培訓課

程」。

郵電局代表澳門特別行政區政府，

組織了「網絡安全的應用與發展」

講座，以推廣新技術，建設智慧城

市，推廣網絡安全的重要性，加強

有關方面的意識。講座邀請了來自

中國內地和香港的四名專家分享經

驗，並深入了解這一領域目前的發

展和趨勢。

Promoção de Tecnologias da Informação

Para celebrar o “Dia Mundial das Telecomunicações e 
da Sociedade da Informação 2017”, instituído pela União 
Internacional de Telecomunicações, este ano subordinado 
ao tema “Megadados para Mega Impacto”, foi organizada 
uma palestra sobre esta temática, tendo sido convidados 
especialistas e representantes da indústria, de Hong Kong 
e de Macau, para explanar e discutir tópicos relacionados.

O Plano de Formação das Tecnologias de Aplicações 
Móveis, que se vem a organizar anualmente desde 
2008, tem sido aperfeiçoado e adaptado às tendências 
e às necessidades do mercado de tecnologia aplicada, 
desenvolvendo um currículo de formação com tópicos 
diversos para elevar a competência profi ssional dos 
estudantes e profi ssionais da indústria em Macau. Em 
2017, realizou-se a “Ofi cina de operação da plataforma 
de Wechat e de produção de imagem”, que teve 
como destinatários pequenas e médias empresas e 
trabalhadores individuais de venda online, e o “Curso 
de formação de tecnologias de exploração dos mini 
programas de Wechat”, dirigido a programadores das 
tecnologias da informação.

Os CTT tomaram parte da organização, pelo Governo 
da RAEM, do seminário “Aplicação e desenvolvimento 
da Cibersegurança”, com o objectivo de promover 
novas tecnologias, a construção da cidade inteligente e 
a importância da segurança cibernética, aumentando-
se a consciência sobre aspectos relevantes destas 
matérias. Foram convidados quatro especialistas da China 
Continental e de Hong Kong para partilharem experiências 
relacionadas com o tema e se aprofundar o conhecimento 
sobre o desenvolvimento e tendência actual desta área.

郵政儲金局為郵電局的廳級部門，

但由其行政委員會管理，並擁有本

身的預算和會計賬目。儲金局是信

用機構，受《金融體系法律制度》

規範。

儲金局提供個人貸款、存款、國際

匯款、電子支付平台及貨幣兌換等

服務。

為符合2017年6月起生效的《稅務

信息交換法律制度》之規定，儲金

局加強資訊業務系統功能，儲存客

戶的稅務資料，以便遵從識別“境

外稅務居民”的客戶，以及每年將

這些稅務資料送交財政局的義務。

另外，舉辦特別培訓課程和解釋相

關指引，讓員工對遵守該新法律制

度有清晰認識。

考慮到在票據交換所交換的支票數

量與日俱增，以及支票清算自動化

的實施，郵政儲金局決定直接參加

票據的交換，成為票據交換所的參

與行。

Caixa Económica Postal (CEP)

A Caixa Económica Postal é um departamento dos CTT, 
mas gerido por uma Comissão Administrativa, tendo 
um orçamento e contabilidade independentes dos CTT. 
Sendo uma instituição de crédito, é regulada pelo Regime 
Jurídico do Sistema Financeiro.

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.

Para cumprir a obrigação de identifi cação de clientes 
que são residentes fi scais estrangeiros e de anualmente 
submeter estas informações fi scais à Direcção dos 
Serviços de Finanças, conforme estipulado no Regime 
Jurídico da Troca de Informações em Matéria Fiscal, em 
vigor desde Julho de 2017, a CEP reforçou o sistema de 
operações informáticas para poder guardar as informações 
de matéria fi scal dos clientes. Organizou ainda acções de 
formação específi cas para os trabalhadores e procedeu à 
revisão das directivas para aumentar o conhecimento dos 
funcionários e estes poderem ter claras instruções para 
cumprimento deste novo regime jurídico.

Considerando o crescimento do volume de cheques a 
trocar diariamente na Câmara de Compensação, e a 
realização da liquidação automática dos cheques, a CEP 
decidiu participar diretamente na compensação de títulos, 
aderindo como um banco participante na Câmara de 
Compensação.

3
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郵政儲金局一百週年

在2017年郵政儲金局慶祝百年誕

辰，為紀念這個大日子，郵電局出

版了《澳門歷史的小片段》相片

集，收藏了許多從未公開的珍貴相

片，尤其是上世紀三十與四十年代

儲金局名下樓房的照片。除了相片

集，也舉行同一主題的圖片展覽，

讓大眾對澳門的文物、社會及城市

發展有進一步的認識，同時也展示

儲金局在二十世紀初曾扮演的角

色。

貸款

儲金局的貸款對象包括公務員及

一些簽訂了協議的機構與公司的

僱員，2017年新批貸款金額為2億

2700萬元。

國際匯款 

儲金局與西聯財務服務合作，為客

戶提供快捷可靠的國際匯款服務。

通過先進資訊科技和全球櫃檯網

絡，可將款項安全快捷地匯至200

多個國家或地區。

目前，澳門共有10個匯款服務網

點，分別為郵政儲金局、機場郵政

Centenário da CEP

A Caixa Económica Postal celebrou em 2017 o seu 
Centenário. Para assinalar esta efeméride, no dia 21 de 
Setembro, data da publicação do seu estabelecimento, a 
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
lançou o álbum fotográfi co “Um Contributo para a História 
de Macau”. Este livro reúne um conjunto de imagens 
inéditas de edifícios que passaram a propriedade da Caixa 
Económica Postal nos anos de 1930 e 1940. Para além do 
álbum, foi inaugurada uma exposição patenteando estas 
mesmas fotografi as, contribuindo, assim, para um maior 
e melhor conhecimento da cidade, do seu património 
e desenvolvimento urbanístico, demonstrando ainda o 
importante papel de apoio social desempenhado pela 
Caixa nas primeiras décadas do séc. XX.

Empréstimos

Em 2017, o valor de novos empréstimos concedidos 
pela CEP a funcionários públicos, e a trabalhadores 
de algumas organizações e empresas com quem tem 
acordos, ascendeu a 227 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.

Presentemente, Macau disponibiliza dez postos de 
atendimento, nomeadamente na Caixa Económica Postal, 
na Loja do Museu das Comunicações e nas Estações 

局、碼頭郵政局、氹仔碼頭郵政

局、通訊博物館商店、紅街市郵政

局、海洋花園郵政局、路環郵政

局、石排灣郵政局及澳門大學郵政

局。

電子支付平台

特區政府有意推行全面性的電子政

務計劃，實施更便民和更高服務質

量的新措施。配合這項政策，儲金

局的電子支付平台為各項公共服務

提供電子支付的渠道，實現一站式

電子政務。2017年，電子支付平台

共錄得超過25萬筆交易，較前一年

增加4.7%。

儲金局的電子支付平台已支援多項

網上服務，在2017年再新增以下服

務：網上申請物業登記書面報告(查

屋紙)、商業登記書面報告(查公司

紙)、中介業務准照等等。目前，有

17個政府部門使用這個電子支付平

台作為支付渠道，提供近40項電子

服務。

 

貨幣兌換

由於來澳訪客數量的增加，儲金局

的貨幣兌換服務交易量增加了近

11%。

支持教育

郵政儲金局一向十分關注年青人的

教育，因此，於2010年設立了助學

金計劃，鼓勵學生努力學習。

今年獲資助的學生共有40人，皆為

優異生或成績有顯著進步的學生。

儲金局向受惠學生頒贈購書券，以

資鼓勵。

Postais do Aeroporto, do Terminal Marítimo do Porto 
Exterior, do Terminal Marítimo da Taipa, de Almirante 
Lacerda, dos Jardins de Oceano, de Coloane, de Seac 
Pai Van e da Universidade de Macau.

Plataforma de Pagamento Electrónico

O Governo da RAEM pretende desenvolver um projecto 
global de governo electrónico, implementando novas 
medidas 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” (One Stop). O 
número de utilizações efectuadas em 2017 ultrapassou 
as 250 000, representando um aumento de 4,7 por cento 
relativamente ao ano anterior. 

Em 2017, novos itens foram adicionados à já longa lista de 
serviços prestados por esta plataforma, nomeadamente: 
pedido de busca predial, pedido de busca de fi rma e 
requerimento de licença de actividade de mediação. 
Actualmente, 17 departamentos governamentais utilizam 
a Plataforma de Pagamento Electrónico como o canal 
de pagamento, sendo facultados cerca de 40 serviços 
electrónicos.  

Câmbios

Devido ao aumento de visitantes a Macau, o volume de 
transações de câmbios também aumentou cerca de 11%.

Apoio Educativo

A Caixa Económica Postal, ao longo da sua história 
centenária, deu sempre grande importância à educação 
dos mais jovens. Em 2010, criou o “Programa de Abonos 
da Caixa Económica Postal”, como forma de motivar os 
estudantes no seu processo de aprendizagem.

Este ano, foram seleccionados, pelas respectivas escolas, 
40 alunos dos cursos diurnos de estabelecimentos de 
ensino secundário, por terem alcançado bons resultados 
ou um progresso notável no seu desempenho académico. 
A Caixa Económica Postal, como forma de incentivo, 
atribuiu vales de compras de material escolar aos alunos 
seleccionados.

《澳門歷史的小片段》圖片展
Exposição Fotográfi ca “Um Contributo para a História de Macau”
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2017年通訊博物館提供了29項專

題導覽、7項科學示範專場、24個

趣味工作坊和9項電子課程讓參觀

者預約參加。入場人數共35,298

人次，主要是學校及團體的預約

參觀。在總數675次的預約參觀

服務中，7 0 . 9 6 %為導

覽、工作坊或電子課程服

務，29.03%為戶外及到校

服務。為進一步推廣科學知

識和普及集郵文化，博物館

採用新的入場政策，讓澳門

居民免費入場參觀。

Museu das Comunicações

Durante o ano 2017 as áreas Correios/Filatelia e 
Telecomunicações conceberam 29 temáticas para visitas 
guiadas, 7 demonstrações científi cas, 24 ofi cinas de 
trabalho e 9 cursos de electrónica, actividades dirigidas 
a grupos com marcação prévia. O número de entradas 
registadas no Museu das Comunicações foi de 35 298 
pessoas. A maioria das entradas foi de grupos escolares 
ou de organizações, com marcação prévia de visita. 
Do total de 675 visitas com marcação prévia, 70,96 por 
cento usufruiu de visita guiada, workshops ou cursos de 
electrónica, e 29,03 por cento benefi ciou dos serviços do 
Museu no exterior e nas Escolas. Tendo como objectivo 
uma maior popularização da ciência e do coleccionismo 
fi latélico, o Museu adoptou novas políticas de ingresso e 
preços de bilheteira mais acessíveis, com entrada gratuita 
para os residentes de Macau.

4
01/03/2000

Património Classifi cado - Avenida de Almeida Ribeiro
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文教與學校交流活動

通訊博物館分為郵政/集郵和電訊

範疇，博物館會舉辦一系列年度活

動，包括導覽、比賽、工作坊、研

討會、展覽、訪問學校等等，藉以

啟發青少年對科學知識和集郵的興

趣。活動包括：

1.「畫出郵票故事創作比賽」- 共收

到了127份原創參賽作品。參賽者

精心巧繪的作品構圖不但結合了郵

票原創設計者的創作意念，還發揮

了無窮的想像力，贏得評判們的激

烈讚賞。

2.「暑假 Go Fun 數」活動 - 從輕鬆

有趣的角度來介紹生活中的數學，

促進小朋友對數學的興趣及提升邏

輯推理能力。

3.「小學生科 · 藝大作戰」 - 由澳

門生物醫學工程學會及通訊博物館

合辦的2017年度活動在12月份舉

行。

Serviços Educativos/Intercâmbio com as escolas

O Museu das Comunicações, repartido pelas áreas 
de Correios/Filatelia e Telecomunicações, desenvolve 
um conjunto de actividades anuais, incluindo visitas 
guiadas, concursos, workshops, seminários, exposições, 
deslocações a escolas, etc., tendo como objectivo 
estimular nos jovens o gosto pelo conhecimento científi co 
e o prazer de coleccionar selos. De entre estas actividades, 
destacamos:

1. Concurso “Desenhar a Minha Estória de Selos” – 
foram submetidos a este concurso um tota l de 127 
trabalhos criativos. O júri mostrou-se entusiasmado com 
a criatividade revelada pelos participantes que, partindo 
dos conceitos criativos de selos originais, desenvolveram 
os temas nos seus desenhos. 

2. Actividade de Verão “Matemática Lúdica” – a actividade 
teve como objectivo mostrar que a matemática pode 
assumir formas divertidas e interessantes na vida diária. 
O Museu pretendeu fomentar o interesse dos mais jovens 
pela matemática e aperfeiçoar as suas capacidades de 
raciocínio lógico. 

3. Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do Ensino 
Básico – co-organizada pela Sociedade de Engenharia 
Biomédica de Macau e Museu das Comunicações, a 
actividade teve a sua conclusão em Dezembro. 

4.「2017年電子裝置製作比賽 -河

內塔」 - 由通訊博物館及澳門電機

及電子工程師學會合作舉辦，共

有15間學校47組初中和64組高中

隊伍報名參加。

4. Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos 
2017, “Torre de Hanói” – este concurso anual, organizado 
pelo Museu das Comunicações e pelo Instituto de 
Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos de Macau 
(IEEE), reuniu trabalhos de 47 equipas do ensino básico 
e de 64 equipas do ensino secundário, originárias de 15 
escolas. 

特別活動

1. 國際博物館日

為配合澳門國際博物館日嘉年華活

動，通訊博物館在紅街市舉辦「街

市的度量衡」遊戲活動，讓親子友

伴體驗和對比在街市購買蔬果雜貨

今昔不同的量稱方式。 

此外，通訊博物館與海事博物館更

合辦了一場插畫比賽來響應澳門國

際博物館日嘉年華活動主題「流動

的博物館 - 紅街市x醉龍節」。

Actividades Especiais

1. Dia Internacional dos Museus
No Dia Internacional dos Museus, integrado no Carnaval 
do Dia Internacional dos Museus de Macau, que teve 
lugar no Mercado Vermelho, o Museu das Comunicações 
convidou famílias e amigos a participarem no jogo 
interactivo “Pesos e Medidas no Mercado”. No interior 
do edifício, os participantes puderam experimentar e 
comparar as diferentes formas de pesar legumes e frutas 
usadas no passado e no presente. 

Em resposta ao tema deste Carnaval – “O Museu Móvel 
– Mercado Vermelho x Festival do Dragão Embriagado” – 
o Museu das Comunicações e o Museu Marítimo 
organizaram um concurso de ilustração. 

電子裝置製作比賽
Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos
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2.「數不勝數」特別展覽  

首個由通訊博物館構思與舉辦的

移動性展覽，展覽於2017年5月開

幕，對外開放一年。從眾多數學課

題中挑選一些貼近生活的題材，再

配合相關的郵票，讓觀眾從新的角

度尋找數學的面貌。除此，通訊博

物館還會在不同的月份為學校及公

眾推出其他活動項目，例如專為學

生而設的「度量衡」專題導覽和

「衣架算數」工作坊，還有親子工

作坊 -「蒙德里安的幾何畫室」。

3. 紀念封和明信片設計比賽

為慶祝郵政儲金局一百週年紀念及

加深廣大市民對郵政儲金局多元服

務的認識，通訊博物館舉辦了紀念

封和明信片兩項設計比賽，優勝的

作品被採用為儲金局一百週年紀念

郵品的設計。

2. Exposição “A Infi nitude da Matemática”  
Inaugurada no mês de Maio e patente ao público por um 
ano, foi a primeira exposição, concebida e executada 
pelo Museu, projectada como mostra itinerante. Foram 
seleccionados tópicos matemáticos relacionados com 
o quotidiano, a que se juntaram selos com temáticas 
correspondentes. Os visitantes puderam encarar a 
matemática de uma nova perspectiva. Como complemento 
da exposição, o Museu organizou programas mensais de 
actividades, incluindo a visita guiada “Pesos e Medidas” e a 
ofi cina de trabalho “Cabides e Aritmética” para estudantes, 
e o workshop para famílias “Estúdio Geométrico de Piet 
Cornelies Mondrian”. 

3. Concursos de Desenho de Envelopes e de Bilhetes-
Postais
Em celebração do 100.º aniversário da CEP e para 
sensibilizar o público para o leque de serviços prestados 
pela Caixa, o Museu das Comunicações organizou dois 
concursos de desenho: desenho de um envelope e 
desenho de um bilhete-postal. Os melhores trabalhos 
foram usados como emissões comemorativas do 
Centenário da Caixa.

07/09/2017

150º Aniversário do Nascimento de Camilo Pessanha

「數不勝數」特別展覽
Exposição “A Infi nitude da Matemática” 

0º A
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區域合作與國際關係
Cooperação Regional e  
Relações Internacionais

IV
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作為多個國際與地區性組織的成

員，郵電局積極參與各項會議和研

討會，以不斷更新及掌握旗下服務

領域信息之最新動向，並以澳門特

區的利益為依歸，在必要時提出建

議和表達意見。郵電局也獲邀以個

體身份或中國代表團成員的身份參

加國內外會議，藉此增加與各國郵

政間之交流 ， 為澳門郵政業發展提

供助益。

當以中國代表團成員出席國際會議

時，郵電局會分別從國家或地區層

面的角度作出考慮，在與其他代表

團成員(如：國家郵政局、中國郵政

集團公司及香港郵政)取得共識後，

共同提出整合建議或就大會提案作

出回應。

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
faz parte de diversas organizações internacionais e 
regionais, participando em diversas reuniões, conferências 
e seminários para se manter actualizada nas suas 
diferentes áreas de intervenção e fornecer inputs, sempre 
que necessário, para o interesse da RAEM.
Também como convidado, os CTT tomam parte de 
encontros nacionais e internacionais, a título individual 
ou como membro de delegações da China, numa 
perspectiva de intercâmbio de conhecimentos, no sentido 
de os pôr em prática para benefício do desenvolvimento 
dos sectores postal e de telecomunicações de Macau.

Quando enquadrados na delegação dos Correios 
Nacionais, os CTT dão a conhecer os seus pontos 
de vista a nível nacional e regional, de modo a serem 
apresentadas, com o consenso dos restantes membros 
da delegação (Correios Nacionais, Grupo de Correios da 
China e Correios de Hong Kong), propostas ou respostas 
conjuntas e coordenadas nas reuniões internacionais em 
que se fazem representar.

2. 7月在伊朗德黑蘭舉辦的第十二

屆亞太郵政聯盟大會。由於在2014

年至2017年期間本局代表中國出任

亞太郵政聯盟電子工作組主席，因

此在是次大會上本局的代表匯報上

述期間電子工作組的工作成果及總

結，讓成員國及地區的領導層了解

當前電子郵政的發展情況與未來展

望。

3. 3月及10月在瑞士伯爾尼舉行的

萬國郵政聯盟郵政經營理事會及行

政理事會年會。會議圍繞供應鍊整

合、實物郵政、電子商務、市場開

發、電子服務及郵政金融服務等領

域 ， 讓各國郵政管理機關與郵政經

營者進行深入討論、溝通以及尋求

合作，亦使已發展國家和發展中國

家藉此平台就郵件交換費用、郵件

安全與運作效率的安排上爭取達成

共識，讓全球普羅郵政客戶受惠多

樣化及高效的產品與服務。

4. 12月份在廣東省惠州市召開的

「第二屆內地與港澳郵政高峰會」

。會議主要討論內地與港澳郵政的

發展情況、全面推動三地的郵政互

利合作及研究參與粵港澳大灣區的

建設等。

2. 12.o Congresso do União Postal da Região Ásia-
Pacífi co, que teve lugar em Julho, em Teerão, Irão. Tendo 
os CTT assumido a presidência do Grupo de Trabalho 
de Serviços Electrónicos da APPU, no período de 2014 
a 2017, em representação da China, apresentaram no 
Congresso os resultados obtidos e fi zeram o balanço 
do trabalho realizado pelo grupo de trabalho durante 
esse período. Neste sentido, os CTT facultaram, aos 
países e regiões membros da APPU, informações sobre 
o desenvolvimento actual e perspectivas futuras para os 
serviços electrónicos postais. 

3. Reunião Anual do Conselho de Operações Postais e 
Reunião do Conselho de Administração da União Postal 
Universal, que tiveram lugar em Berna, Suíça, em Março 
e Outubro de 2017, respectivamente. Nestes encontros, 
para uma discussão mais aprofundada, para troca de 
impressões e maior cooperação entre as administrações 
postais e operadores postais, foram abordados temas 
como a integração de redes de fornecimento, correio físico, 
comércio electrónico, exploração de mercado, serviço 
electrónicos e serviços fi nanceiros postais. Através destas 
plataformas, membros de países desenvolvidos e em vias 
de desenvolvimento procuraram chegar a um consenso 
sobre os custos de permuta de correio, segurança postal 
e efi ciência operacional, para que os utentes de serviços 
postais de todo o mundo possam usufruir de efi cientes e 
diversifi cados produtos e serviços postais.

4. 2.ª Cimeira das Autoridades Postais da China, Hong 
Kong e Macau, que teve lugar no mês de Dezembro, no 
Município de Huizhou, Província de Guangdong. A Cimeira 
teve como objectivos, entre outros, o desenvolvimento 
postal e a promoção da cooperação e de benefícios 
mútuos entre as autoridades postais da China, Hong 
Kong e Macau, e estudos sobre a colaboração postal 
no contexto da Grande Baía Guangdong - Hong Kong - 
Macau.  

1

郵務

作為澳門特區的指定郵政經營

人，2017年3月份參加了在泰國

曼谷舉行的亞太郵政合作組織

（APP）ePacket指導委員會會議，

以進一步瞭解「APP ePacket」的服

務資源及其網絡。

作為中國郵政代表團之一員，參加

了多項國內外會議，主要有：

1. 3月在泰國曼谷舉行的亞太郵聯

特別會議是第12屆亞太郵聯大會之

籌備會議。會上主要討論2018至

2021年期間的亞太郵聯組織架構和

改革等重要事項。

Correios

Operações Postais

Os CTT, enquanto operador postal designado da RAEM, 
participaram na Reunião do Comité Directivo do Serviço 
ePacket da Cooperativa APP (APP), que teve lugar em 
Março, em Banguecoque, Tailândia. Esta participação 
teve como objectivo uma apreciação mais aprofundada dos 
recursos do serviço “APP ePacket” e da sua rede.

Enquanto membro da Delegação da China, os CTT 
participaram nas seguintes reuniões nacionais e 
internacionais:

1. Reunião Especial da APPU, em Março, em Banguecoque, 
Tailândia, que serviu de reunião preparatória do 12.o 

Congresso da União Postal Ásia-Pacífi co. Foram focados 
assuntos relevantes quanto à reforma e estrutura orgânica 
da União para os anos de 2018 a 2021.

第二屆內地與港澳郵政高峰會
2.ª Cimeira Postal entre o Interior da China, Hong Kong e Macau
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電子服務

郵電局的eSignTrust電子認證服務部

門積極參與國際性會議，於2017年

以亞洲PKI聯盟主要成員身份出席了

分別於中國福州、泰國曼谷、印度

等地舉行的會議，以加強瞭解聯盟

成員所在地的PKI未來發展方向，推

進本澳電子認證服務的應用。

就粵澳電子簽名證書互認工作，郵

電局於8月及9月分別在北京及澳門

出席2017年「內地與澳門關於建立

更緊密經貿關係的安排」會議，並

討論有關電子簽名證書互認的未來

合作內容。

郵電局eSignTrust人員出席由一所全

球知名的資訊技術保安公司舉辦的

網絡安全研討會，有100多名電子

業務領域的人士出席。會上，本局

代表向與會人士介紹eSignTrust新推

出的電子認證「雲簽」服務。

Serviços Electrónicos

Em 2017, os serviços eSignTrust participaram activamente 
em conferências internacionais. Sendo um dos principais 
membros do Consórcio PKI Ásia, participaram nas 
reuniões realizadas em Fuzhou, China, em Banguecoque, 
Tailândia e na Índia, a fi m de tomar conhecimento sobre 
o desenvolvimento futuro da Infra-estrutura de Chave 
Pública (PKI) de todos os membros do Consórcio. Estes 
encontros ajudam a promover a aplicação de serviços de 
assinatura electrónica.

Para o reconhecimento mútuo de certifi cados electrónicos 
entre Guangdong e Macau, os CTT participaram nas 
reuniões do CEPA, de Agosto e Setembro, em Pequim 
e Macau, respectivamente, para discussão da futura 
cooperação neste âmbito. 

Um representante dos serviços eSignTrust participou 
num seminário sobre Cibersegurança, organizado por 
uma empresa de segurança de tecnologia de informação 
globalmente reconhecida, que contou com mais de 100 
participantes do sector de serviços electrónicos. Durante 
o seminário, o representante dos CTT apresentou o novo 
serviço eSignCloud.

1 - 出席2月27日至3月1日於西班牙

巴塞隆拿舉行的2017世界移動通訊

大會，在活動期間，與會者參觀了

主要的展覽會及出席多場研討會，

瞭解到移動通訊、5G通訊技術及物

聯網的最新發展情況。

2  - 出席七月於斯里蘭卡可倫坡舉行

之第十七屆亞太電信組織政策及規

管論壇，是次論壇的主要目的是為

亞太地區的電信和資訊科技的政

策制訂者、監管機構、業界等提供

一個平台，就電信和資訊科技行業

內發生的變化將面對的問題進行探

討，及提供機會讓各參與者分享及

討論，並根據需要促進地區內的政

策和監管方面的合作。

3 - 2017年12月，香港通訊事務管

理局辦公室通訊事務總監率領代表

團來澳進行雙邊會議，獲郵電局局

長接待。會議期間，雙方代表介紹

了各自電信市場的最新情況，並就

有關物聯網、公共Wi-Fi、移動虛擬

營運、5G發展及無線電頻譜等方

面進行了交流和討論。

4 - 與廣州市科技創新委員會進行交

流會議，探討在共建粵港澳大灣區

的背景下加強穗澳兩地在資訊科技

等領域的合作事宜。

Telecomunicações

1 – Participação no Congresso Mundial de Tecnologia Mó-
vel 2017, em Barcelona, Espanha, que decorreu entre 27 de 
Fevereiro a 1 de Março. Durante o evento, os participantes 
tiveram oportunidade de visitar as principais exposições e 
de assistir a muitos dos seminários realizados, tomando 
conhecimento sobre os últimos desenvolvimentos em 
comunicações móveis, 5G e “Internet das Coisas” (IoT, na 
sigla inglesa).

2 – Participação no 17.º Fórum de Política e Regulação 
da Telecomunidade da Ásia-Pacífi co (APT), em Colombo, 
Sri Lanka, no m ês de Julho. O principal objectivo deste 
fórum foi fornecer aos formuladores de políticas, órgãos 
reguladores e indústria de tecnologia da informação e 
comunicação (TIC) da Ásia-Pacífi co, uma plataforma para 
discutir os problemas enfrentados com as mudanças 
que acontecem no sector TIC, e de proporcionar 
oportunidades aos participantes de compartilharem, 
discutirem e promoverem a cooperação regional 
nas áreas políticas e regulatórias, conforme necessário.

3 – Em Dezembro, a Directora-Geral do Gabinete da 
Autoridade de Comunicações de Hong Kong (OFCA) 
liderou uma delegação que visitou Macau, tendo sido 
recebida pela directora dos CTT. Numa reunião bilateral, 
foi apresentada a situação mais recente dos respectivos 
mercados de telecomunicações, trocaram-se ideias e 
discutiram-se temas como IoT, Wi-Fi público, operações 
móveis virtuais, desenvolvimento de 5G e espectro 
radioeléctrico.

4 – Intercâmbio com a Comissão de Inovação de Ciência 
da Cidade de Guangzhou, explorando meios de fortalecer 
a cooperação entre Guangdong e Macau nas áreas de 
tecnologia da informação, no contexto da construção 
conjunta da Grande Baía  Guangdong - Hong Kong - 
Macau.

2

2017亞洲PKI聯盟特別會議
Reunião especial do Consórcio PKI da Ásia, 2017

香港通訊事務管理局到訪郵電局
Visita do Gabinete da Autoridade de Comunicações de Hong Kong (OFCA)  aos CTT
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5 - 配合國家網信辦成員二月來澳，

進行澳門特區信息化總體發展情況

之調研活動，本局連同多個政府部

門代表與國家網信辦調研組成員舉

行座談交流會議，就各部門職能領

域的資訊及通訊科技的發展和應用

狀況，以及國家與澳門在資訊及通

訊科技發展的相關議題，如網絡安

全、電子商務、電子政務、智慧交

通及智慧旅遊等進行交流和討論。

6 - 根據《內地與澳門地面移動、固

定及廣播（聲音及電視）業務頻率

協調協議書》的協議內容，內地與

澳門無線電業務頻率會議於6月在

珠海市舉行，本局與工業和信息化

部無線電管理局就雙方的無線電頻

率規劃和分配使用情況、公共地面

流動電信網絡信號覆蓋情況、港珠

澳大橋珠澳人工島公共地面流動電

信網絡建設等進行了交流及討論。

7 - 出席五月在巴西利亞舉行的國

際葡語通信協會平常會員大會及第

25屆通訊論壇，是次會議討論了數

碼科技對郵政業務帶來的挑戰和機

遇，和葡語國家流動通信業務的最

新發展情況。

5 – Membros da Administração do Ciberespaço da China 
deslocaram-se a Macau no mês de Fevereiro, com vista 
a uma investigação aprofundada do andamento geral da 
informatização da RAEM. Realizou-se uma sessão de 
intercâmbio que contou com a presença de membros 
desta entidade e de representantes de diversos serviços 
públicos da RAEM, incluindo os CTT. Foram abordadas 
várias questões, designadamente o desenvolvimento e a 
aplicação das tecnologias da informação e comunicação 
nos serviços públicos presentes, a segurança da rede, 
o comércio electrónico, governo electrónico, tráfego e 
turismo inteligente. 

6 – Conforme o «Acordo de Coordenação das Frequên-
cias das Actividades Terrestres Móveis, Fixas e de 
Radiodifusão Sonora e Televisiva entre o Interior da China 
e Macau», teve lugar em Junho, em Zhuhai, a Reunião 
de Coordenação de Frequências Radioeléctricas entre o 
Interior da China e Macau 2017. Os CTT e a Administração 
de Rádio do Ministério da Indústria e da Tecnologia de 
Informação debateram o planeamento e a distribuição 
das frequências radioeléctricas, a cobertura dos sinais de 
redes públicas de telecomunicações móveis terrestres, 
assim como a construção das referidas redes entre Zhuhai 
e Macau na Ilha Fronteiriça Artifi cial da Ponte Hong Kong – 
Zhuhai – Macau.

7 – Participação na Assembleia Geral Ordinária da Asso-
ciação Internacional das Comunicações de Expressão 
Portuguesa e XXV Fórum AICEP. Durante as reuniões, 
foram discutidos os desafi os e as oportunidades 
geradas pelas tecnologias digitais na actividade postal 
e os mais recentes desenvolvimentos da actividade das 
comunicações móveis nos países lusófonos.

10/02/2017

Macau: Volta às Raízes Comuns

國家網信辦座談交流會
Sessão de intercâmbio com a Administração do Ciberespaço da China
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V本年焦點
Destaques do Ano
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本年焦點 本年焦點

本年焦點

本年焦點

Destaques do Ano

Destaques do Ano

Destaques do Ano

1月3日
運輸工務司司長與郵電局局長共同主持郵

電局合併牌匾揭幕儀式，標誌著郵電局邁

向新里程。

3 de Janeiro 
O Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas e a Directora dos Serviços de Correios 
e Telecomunicações descerraram a placa que, 
simbolicamente, representou o arranque dos 
CTT.

2月14日  
本局與澳門特區政府相關部門及國家互聯

網信息辦公室調研組舉行會議。

14 de Fevereiro
Reunião, nos CTT, entre Serviços da RAEM 
e o Grupo de Pesquisa da Administração do 
Ciberespaço da China.

3月1日 
慶祝郵電局133週年和通訊博物館11週年。

1 de Março
Celebrações do 133.º Aniversário dos CTT e do 
11.º Aniversário do Museu das Comunicações.

5月9日 
澳門「智慧城市」研究團隊到訪本局。

9 de Maio
Visita aos CTT da Equipa de Estudo Cidade 
Inteligente de Macau.

5月17日
慶祝「世界電信和信息社會日」。

17 de Maio 
Celebrações do Dia Mundial das Telecomunicações 
e da Sociedade de Informação

5月18日 
通訊博物館「數不勝數」展覽開幕。

18 de Maio
Inauguração da Exposição “A Infi nitude da 
Matemática”, no Museu das Comunicações.
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本年焦點

本年焦點

本年焦點

Destaques do Ano

Destaques do Ano

Destaques do Ano

Destaques do Ano

12月15日 
郵電局領導與局內各範圍開會討論各項服

務承諾。

15 de Dezembro 
Reunião da Direcção dos CTT com 
responsáveis das diferentes áreas sobre a 
Carta de Qualidade dos serviços.

9月21日 
慶祝郵政儲金局一百週年，《澳門歷史的

小片段》相片集發行及展覽開幕。

21 de Setembro
Celebrações do Centenário da Caixa 
Económica Postal - inauguração da Exposição 
e lançamento do Álbum Fotográfi co “Um 
Contributo para a História de Macau”.

10月9日
慶祝世界郵政日。

9 de Outubro
Celebrações do Dia Mundial dos Correios.

11月9日 
氹仔碼頭郵政分局啓用。

9 de Novembro
Inauguração da Estação Postal do Terminal da Taipa

12月13日
正式推出FreeWiFi.MO 。  

13 de Dezembro
Lançamento do FreeWiFi.MO.

6月6日 
郵電局與澳門集郵協會簽署聯合主辦「澳

門2018第35屆亞洲國際集郵展覽」的協

議。

6 de Junho
Assinatura do acordo entre os CTT e o Clube 
Filatélico de Macau para organização conjunta 
da 35.ª Exposição Internacional Asiática de 
Filatelia, Macau 2018.
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VI
人力資源

Recursos Humanos
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所有服務範圍的運作取決於人力資

源，為滿足員工對職業生涯向上流

動的需求和期望，有規劃地提升員

工能力是重要的一環。郵電局建立

拓展員工能力的機制及營造良好的

工作環境，提高工作團隊積極性。

人力資源的投入可助郵電局發掘最

優秀的人才，為有志提升本局務效

益和質量的人才創造機會。鼓勵員

工在技術和職業培訓上自我增值，

增進知識和提高技能水平，隨時準

備承擔及肩負具挑戰的工作和責

任。

職業培訓

每年都制定在澳門和外地的培訓計

劃，以便不同範圍的員工及時掌握

世界最先進的技術。在澳門本地，

工作人員除了參加由局方舉辦的培

訓課程外，還參加了由不同機構在

不同領域舉辦的培訓活動，如語

言、溝通、行政、管理、會計、人

力資源、資訊、公共關係等等。

郵政領域的工作人員每年到曼谷參

加亞太郵政聯盟培訓中心提供的特

定課程，以掌握最新的指引、程序

和技術。

Dos recursos humanos depende o funcionamento de 
todas as áreas de serviços, sendo necessário programar o 
aperfeiçoamento das competências de cada trabalhador 
e atender às suas necessidades e expectativas quanto ao 
seu crescimento e desenvolvimento profi ssional. Os CTT 
pretendem que a sua equipa de trabalho se mantenha 
motivada e satisfeita e, neste sentido, desenvolve 
mecanismos de forma a expandir as capacidades dos 
funcionários e assegurar um bom ambiente profi ssional.

O investimento nos seus recursos humanos permite 
aos CTT descobrir e fi xar os melhores talentos, criando 
oportunidades àqueles que se revelem uma mais-valia 
para o melhoramento e crescimento dos Serviços. Os CTT 
também incentivam os trabalhadores a investirem na sua 
formação técnica e profi ssional, de forma a alcançarem 
novos patamares de conhecimento e de preparação para 
assumirem novas tarefas e maiores responsabilidades.

Formação e Treino Profi ssional

São anualmente desenvolvidos planos de formação, tanto 
em Macau como no exterior, para que os funcionários das 
diferentes áreas se mantenham actualizados e a par do 
que tecnologicamente mais avançado vai acontecendo 
no mundo. Em Macau, funcionários dos CTT participaram 
em acções de formação, levadas a cabo por diferentes 
instituições, em diferentes áreas, nomeadamente línguas, 
comunicação, administração, gestão, contabilidade, 
recursos humanos, informática, relações públicas, entre 
outras, para além das desenvolvidas internamente pelos 
CTT.

Anualmente, trabalhadores da área postal frequentam 
ainda cursos específi cos ministrados no Centro de 
Formação da APPU, em Banguecoque, para se manterem 
actualizados em termos de orientações, procedimentos e 
tecnologias.

De igual forma, funcionários da área postal e das 
telecomunicações participam em seminários, colóquios, 
simpósios e reuniões de trabalho internacionais, que 
se constituem ocasião para o intercâmbio de ideias e 
conhecimentos e contacto com diferentes experiências no 
âmbito das respectivas áreas de trabalho. Estes encontros 
permitem uma visão mais ampla e geral do que de novo 
vai acontecendo no mundo, em particular na área postal e 
das telecomunicações.

Na área fi nanceira, para reforçar a importância da 
prevenção e repressão do branqueamento de capitais e 
fi nanciamento ao terrorismo, trabalhadores de diferentes 
níveis da CEP frequentaram cursos e seminários sobre 
estas temáticas. Os trabalhadores dos balcões também 
frequentaram um curso sobre detecção de notas falsas. 
Para permitir aos funcionários uma visão global do serviço 
e garantir que este pode ser prestado sem interrupção, 
a CEP programou a rotatividade de pessoal pelas 
diferentes áreas da sua intervenção. Para assegurar que 
as instruções elaboradas pela Comissão Administrativa da 
CEP são cumpridas apropriadamente, são organizados 
encontros regulares com os trabalhadores para esclarecer 
dúvidas sobre o conteúdo das normas e directivas. 

Novos Uniformes

Os CTT, para uma nova apresentação da imagem pública 
dos seus trabalhadores, organizaram, em conjunto com o 
Centro de Produtividade e de Transferência de Tecnologia 
(CPTTM), um Concurso de Design de Uniformes para 
Funcionários da Linha da Frente.

Considerando que, para além da imagem institucional 
positiva que um bom design representa, os funcionários 
são os principais interessados em termos de praticabilidade 
e conforto dos uniformes, os CTT deram oportunidade a 
cada um de votar no seu favorito, entre um grupo de 3 
conjuntos previamente seleccionados por um júri. Desta 
forma, todos os trabalhadores tiveram oportunidade de 
participar na escolha do seu uniforme e na promoção da 
imagem dos CTT.

同樣地，郵政和電信員工也獲安排

參加國際性的研討會、座談會、

專題討論會和工作會議，為他們與

業內人士提供交流討論、汲取新知

識、分享經驗的機會。透過會議讓

與會者可以更廣泛和全面地了解郵

政和電信領域當前的新動向。

在金融方面，為了強化反清洗黑錢

及反恐怖融資的意識，郵政儲金局

安排不同崗位的員工參加上述技術

的培訓課程和研討會，並為前線人

員安排辨別偽鈔的課程。另外，也

安排員工崗位輪換，讓員工對郵政

儲金局的運作有整體認識，以保證

服務的持續性。為嚴謹執行郵政儲

金局行政委員會制定的指引，管理

層會定期與員工開會交流，清晰解

釋指引和規則的內容。

新制服

為了以嶄新形象面向市民，本局與

生產力暨科技轉移中心一起合作

舉辦“郵電局前線人員制服設計比

賽”

一套優秀制服除了要突出機構的形

象，設計要美觀外，還要讓穿着者

感到實用和舒適，所以在評選團選

出三名優秀作品後，我們便邀請同

事們投票選出自己喜愛的制服，讓

他們參與建立郵電局的形象。

制服比賽前三名作品
Apresentação dos três fi nalistas do Concurso de Design de Uniformes
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社區參與

本局員工積極參與社會公益事務，

支持慈善籌款活動。2017年期間，

員工響應了澳門聾人協會，奧比

斯、世界宣明會、澳門弱智人士家

長協進會、澳門特殊奧運會、明

愛、澳門同善堂等之慈善籌款活

動。同時本局每年均組織員工參加

由澳門日報讀者公益基金會舉辦的

公益金百萬行。

Actividades

Participação Comunitária

Os trabalhadores dos CTT, voluntariamente, colaboram 
com diversas instituições através de comparticipações 
pecuniárias a favor de causas e actividades comunitárias. 
Em 2017, foram recolhidos donativos para as campanhas 
dos seguintes organismos: Associação para os Defi cientes 
Auditivos de Macau, ORBIS Macau, Macau World Vision, 
Associação dos Familiares Encarregados dos Defi cientes 
Mentais de Macau, Macau Special Olympics, Caritas 
Macau, Associação de Benefi cência “Tung Sin Tong”. Em 
2017, os CTT participaram, mais uma vez, no “Programa de 
Caridade Marcha para Um Milhão”, promovido pelo Fundo 
de Benefi cência dos Leitores do Jornal Ou Mun. 

Clube de Pessoal dos CTT

O Clube de Pessoal dos CTT organiza anualmente 
um programa de actividades de promoção cultural, 
desportiva, recreativa e social, visando o fomento de 
uma sã camaradagem entre os seus sócios, colegas e 
familiares.

Em 2017, a nível desportivo, para além da disponibilidade 
de espaços para a prática desportiva, incluindo futebol, 
basquetebol, badmington e ténis de mesa, o Clube 
participou em diversos torneios organizados por 
outras instituições congéneres. A nível recreativo e 
cultural, organizou uma viagem a Xangai, workshops de 
gastronomia e concursos de fotografi a. A nível social, a 
época de Natal foi celebrada com um jantar que reuniu 
sócios e funcionários, uma ocasião para alegre convívio. 
No mesmo período, o Clube organizou ainda uma tarde 
de actividades para os fi lhos dos sócios, havendo lugar a 
entrega de presentes e a muita animação. Não esquecendo 
os sócios que já faleceram, anualmente o Clube manda 
celebrar uma missa em sua memória, havendo também 
lugar à deposição de fl ores no Cemitério de S. Miguel.

郵電職工福利會每年均就文化、

體育、娛樂和社交推廣等組織

活動，旨在促進其會員、同事

和家屬間的身心健康和友誼。

2017年，福利會除自組足球、籃

球、羽毛球和乒乓球隊作恆常練習

及比賽外，還應邀參加其他機構舉

辦的體育賽事。在休閒文化方面，

組織了上海旅遊團、美食工作坊和

攝影比賽，反應熱烈。在社交方

面，舉辦了聖誕聯歡晚宴，讓會員

和員工歡聚一堂，和會員子女聖誕

聯歡活動，大派禮物及播放動畫，

樂也融融。為悼念離世的會員，福

利會每年於追思節到聖味基墳場為

逝者舉行追思彌撒以表懷念。

慈善步行活動
Marcha de Caridade
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VII
內部監控和服務承諾

Controlo Interno e Carta de Qualidade
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內部監控是確保各項目標的達成、

營運效率和效益的提升、財務報告

的公允性以及法律法規的遵循之重

要手段。內部監控有利日常工作的

進行，使決策所須資訊更加可靠，

從而達到良好規範，避免錯誤與不

足。

因此，郵電局設定目標，計劃並制

定有關規則和策略作為各員工遵循

的準則，並提供資源、激勵團隊精

神、監督工作進展、審視工作成果

能否符合預設的目標，抑或需要採

取措施改正錯誤。

為了提高運作效率，向員工提供培

訓課程和守則。為了對庫存和資

產作有效監控，郵電局進行內部審

計，執行突擊性的庫存與現金點算

和資產檢查。本局的財務報表按

《財務報告準則》編制，並聘請

國際認可的專業核數師執行帳目審

計，確保帳目的真實性和公允性。

聘請國際認可的專業審計師執行資

訊保安的審計工作，全面檢討郵電

局的資訊系統和網絡的安全性，補

救倘有之漏洞。

為了進一步規範各部門工作人員正

確、安全地使用資訊設備及系統和

完善資訊系統的管理，並為了可及

時準確地發佈本局活動資訊，組織

及資訊處制定了「郵電局上載資訊

內容至網頁及微信的規則」、 「郵

電局用戶資訊安全工作指引」與

「郵電局組織及資訊處工作指引」

。

郵政儲金局的行政委員會每年至少

一次對所有的指引進行複查。而為

了確保在事故發生時，業務可持續

運作，儲金局重新檢視「業務持續

計劃」和「緊急籌資計劃」，進行

O controlo interno é um importante instrumento para a 
segurança dos serviços relativamente ao cumprimento 
dos objectivos, à efi ciência e efi cácia das operações, 
à integridade dos relatórios fi nanceiros e cumprimento 
das leis e normas aplicáveis. O controlo interno serve de 
ferramenta para facilitar e agilizar a rotina dos serviços e 
tornar mais confi áveis as informações para a necessária 
tomada de decisões. O objectivo é exercer boas práticas 
e evitar erros e insufi ciências.

Neste sentido, os CTT estabelecem as metas a atingir, 
planeiam e estabelecem normas e estratégias para 
orientação de todos os trabalhadores, disponibilizam 
recursos, incentivam o espírito de equipa e acompanham 
o andamento dos trabalhos, verifi cando se os resultados 
estão de acordo com os objectivos defi nidos ou se é 
necessário tomar medidas para corrigir o rumo traçado.

Para uma maior efi ciência operacional, são facultados 
programas de formação e manuais aos trabalhadores. Para 
um controlo efectivo sobre as existências e património, os 
CTT fazem ainda auditorias internas e procedem, de forma 
aleatória, à contagem de existências e de numerário, e à 
verifi cação dos inventários. As demonstrações fi nanceiras 
dos CTT são elaboradas conforme as Normas de Relato 
Financeiro, e a auditoria das contas é feita por auditores 
profi ssionais internacionalmente reconhecidos, o que 
permite garantir que as contas são verdadeira e justamente 
apresentadas.

Para uma revisão abrangente da rede e do sistema de 
segurança dos CTT, assim como para a monitorização 
da sua vulnerabilidade, foi também executada uma 
auditoria informática aos CTT, por auditores profi ssionais 
internacionalmente reconhecidos.

Por se considerar ser importante regular a utilização dos 
sistemas e equipamentos de informação por todos os 
utilizadores e melhorar a gestão do sistema de informações, 
foram estabelecidas as seguintes normas: “Regras para 
Carregamento de Conteúdos Informáticos da Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações na Internet e no 
WeChat”, que permite a divulgação precisa e atempada 
das actividades dos CTT, “Regulamento da Segurança 
Informática para os utilizadores da Direcção dos Serviços 
de Correios e Telecomunicações” e “Regulamento de 
trabalho para os funcionários da Divisão de Organização e 
Informática”. 

Da mesma forma, a Comissão Administrativa da CEP 
procede à revisão de todas as directivas e instruções pelo 
menos uma vez por ano. Para assegurar que os serviços 

了不同情景的演練，安排員工培訓

並向員工解釋這些計劃。

郵政儲金局也非常重視內部監控，

特別指派專人定期進行工作程序的

複查和監控金融交易。

服務承諾

自2017年10月起，郵電局獲得公

共服務評審委員會頒發證書認可的

服務質量指標總數為40項 ，所有的

服務質量指標介於90%至100%。

本局進行的市民滿意度調查的整體

評分在過去4年持續提升，滿分為5

分，2017年本局在整體滿意度的得

分為4.37分。

於12月，與各部門主管舉行年度服

務承諾會議，就2017年服務承諾計

劃中的 「策劃」、「準備及執行」 

和 「反饋」 三大層面作出了全面檢

視。會上，局長鼓勵各部門主管和

人員繼續通力合作，持續優化人員

素質、加強職務知識與接待能力、

務求令郵電局的整體服務水平更臻

完善。

bancários podem ser facultados sem interrupção, a CEP 
procedeu à revisão do Plano de Continuidade de Negócio 
e do Plano de Financiamento de Contingência, tendo 
organizado vários ensaios de diferentes cenários, dando 
formação e prestando esclarecimentos aos funcionários 
sobre estes planos.

A CEP dá grande importância ao controlo interno e, neste 
sentido, nomeia pessoal específi co para proceder à regular 
revisão dos procedimentos de trabalho e monitorizar as 
transacções bancárias. 

Carta de Qualidade

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
de Macau recebeu, da Comissão de Avaliação de Serviços 
Públicos, certifi cação em 40 dos seus indicadores de 
qualidade de serviço a partir de Outubro de 2017. A taxa 
de realização dos objectivos de todos os indicadores 
variou entre os 90 e os 100 por cento.

Os resultados do “Inquérito ao Grau de Satisfação 
do Cidadão” têm vindo a registar, por quatro anos 
consecutivos, um aumento contínuo em termos globais, 
registando 4,37 pontos de um máximo de 5 pontos em 
2017.

Em Dezembro, teve lugar a reunião anual da Direcção 
com os responsáveis das diferentes áreas sobre a Carta 
de Qualidade. Nesta reunião foi feita uma avaliação geral 
de três campos fundamentais: Planeamento, Preparação 
e Execução e Feedback. A Directora encorajou as chefi as 
dos departamentos para o aperfeiçoamento contínuo da 
qualidade da prestação de serviços do pessoal, através 
do reforço dos seus conhecimentos profi ssionais e 
capacidade de atendimento ao público.
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VIII
財務報告概要

Síntese do Relatório Financeiro
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收益種類      Tipo de Proveitos

銷售       Vendas

提供服務      Prestações de serviços

補充收益      Proveitos suplementares

財務收益及利潤     Proveitos e ganhos fi nanceiros

特殊收益及利潤     Proveitos e ganhos extraordinários

總收益       Proveito Total

澳門幣 / MOP  

49,442,536.00

401,354,639.00

18,881,893.00

120,094,501.00

11,521,186.00

601,294,755.00

比率 / Percentagem

收益結構表 Mapa de Estrutura de Proveitos      2017

費用種類   Tipo de Despesas

銷售貨品及耗用材料成本 Custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas

外部供應及服務   Fornecimentos e serviços externos

人事費用   Custos com o pessoal

其他經營費用   Outros custos operacionais

經營年度攤折   Amortizações do Exercício

財務支出及損耗   Custos e perdas fi nanceiras

特殊支出及損耗   Custos e perdas extraordinários

總成本    Custos - Total

費用結構表 Mapa de Estrutura de Despesas      2017

澳門幣 / MOP 比率 / Percentagem

郵電局（不包括郵政儲金局）

2017年郵電局的提供服務收益（包

括郵政及電信服務）達澳門幣4億

零1百多萬元，郵品銷售收益約澳

門幣4千9百多萬元，財務收益（包

括不動產的租金收入、利息收入以

及資本投資收入等）約澳門幣1億2

千多萬元，連同其他收益等，全年

總收益超過澳門幣6億元。

費用方面，人事費用方面的開支超

過澳門幣3億1千6百多萬元，佔總

成本的70%,；另一主要開支為外部

供應及服務費用，包括提供公共電

信系統的營運費用，如無線寬頻系

統「WiFi任我行」的營運服務及其

專線服務費用、互聯網資訊中心的

服務費用、維護電信設施；營運郵

政業務需支付予其他郵政機構、航

空公司的費用及為維持本局各項業

務日常所需的開支等，開支約澳門

幣8千5百多萬元；全年總成本接近

澳門幣4億5千萬元。

Correios e Telecomunicações (sem CEP)

Em 2017, os proveitos da prestação de serviços dos CTT 
(incluindo serviços postais e telecomunicações) atingiram 
mais de 401 milhões de patacas. Entre estes, o proveito 
da venda de produtos fi latélicos foi superior a 49 milhões 
de patacas e o proveito de ganhos fi nanceiros, que inclui 
rendimentos de imóveis, juros obtidos e rendimentos de 
participação de capital, foi de cerca de 120 milhões de 
patacas. Acrescendo os outros proveitos, o total dos 
proveitos do ano foi superior a 600 milhões de patacas.

Relativamente às despesas, os custos com o pessoal 
ultrapassaram 316 milhões de patacas, representando 
70 por cento do total dos custos. Os fornecimentos e 
serviços externos são os outros custos principais. Estes 
incluem os custos de operação de serviços público do 
sistema telecomunicações, assim como o Serviço de 
Operação do Sistema de Banda Larga Sem Fios – WiFi 
GO e as respectivas despesas dos serviços de circuitos 
alugados de dados e de acesso à internet mediante 
circuitos alugados, a exploração do Centro de Informação 
da Internet de Macau, as despesas pagas às outras 
administrações postais e companhias aéreas e com a 
manutenção das operações diárias dos Serviços. Estes 
custos foram superiores a 85 milhões de patacas. O total 
dos custos do ano foi de cerca de 450 milhões de patacas.

8.2%

66.8%

3.1%

20%

1.9%

100%

1.3%

19.1%

70.4%

0.2%

8.8%

0.2%

-

100%

5,635,939.00

85,728,994.00

316,223,342.00

1,107,148.00

39,469,904.00

801,403.00

128,048.00

449,094,778.00
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郵政儲金局

2017年客戶存款餘額為10億9千5

百萬元，與前一年比較，增加28%

。

全年新批出的貸款金額較上一年增

加約1%，而年末貸款餘額減去減值

準備為2億1千萬元。

淨利息收入約為3千萬元，淨費用

及佣金收入為8百萬元，經營支出

則約為2千3百萬元。

2017年錄得的營業結果約1千6百

萬元，較2016年減少9%。

Caixa Económica Postal

Até fi nais de 2017, o total de depósitos captados pela CEP 
foi de cerca de 1095 milhões de patacas, representando 
um aumento de 28 por cento em relação ao ano anterior.

O montante de novos empréstimos concedidos durante 
o ano de 2017 traduz um aumento de cerca 1 por cento 
relativamente a 2016, e o saldo em dívida, líquido de 
imparidade, no fi nal do ano, era de cerca de 210 milhões 
de patacas.

A margem fi nanceira e os resultados de serviços e de 
comissões foram, respectivamente, de 30 milhões e de 
8 milhões de patacas, sendo os custos de exploração de 
cerca de 23 milhões de patacas.

Os resultados de 2017, no valor de cerca de 16 milhões 
de patacas, traduzem um decréscimo de 9 por cento, 
relativamente a 2016.

  Demonstração de Resultados

資產性業務收益 Proveitos de Operações Activas

銀行服務收益 Proveitos de Serviços Bancários

其他銀行業務收益 Proveitos de Outras Operações Bancárias

證券及財務投資收益 Rendim. de Titulos de Crédito e de Part. Financeiras

其他銀行收益 Outros Proveitos Bancários

非正常業務收益 Proveitos Inorgânicos

負債性業務成本 Custos de Operações Passivas

人事費用 Custos com Pessoal

第三者作出之供應 Fornecimentos de Terceiros

第三者提供之勞務 Serviços de Terceiros

其他銀行費用 Outros Custos Bancários

非正常業務費用 Custos Inorgânicos

折舊撥款 Dotações para Amortizações

備用金之撥款 Dotações para Provisões

營業溢利 Lucros de Exercícios

歷年損失 Perdas relativas a exercícios anteriores

歷年利潤 Lucros relativos a exercícios anteriores

溢利 Lucros

按照金管局規定為放款計提額外普通備用金

A provisão genérica adicional calculada de acordo com o regulamento da AMCM  
增加 / (減少) aumento / (decréscimo)

收益  PROVEITOS

成本 CUSTOS

39,164,439.64

4,255,773.68

5,479,448.45

142,245.00

1,047.40

0.00

49,042,954.17

9,204,770.52

16,954,663.30

115,178.54

5,856,065.72

232,231.36

247,041.59

0.00

737,745.14

33,347,696.17

15,695,258.00

786,686.00

938,860.40

15,847,432.40

(22,693.61)

15,870,126.01

36,433,577.14

4,184,073.86

5,300,257.10

133,762.50

1,041.64

0.00

46,052,712.24

7,568,523.64

15,283,355.30

94,263.62

4,839,318.47

351,485.90

251,073.50

0.00

283,224.43

28,671,244.86

17,381,467.38

383,470.00

459,572.00

17,457,569.38

27,132.29

17,430,437.09

澳門元 MOP 澳門元 MOP

2017 2016

49 042 95417

33 347696 17

15 847432 40

15,870,126.01

46 052 712 24

28 671 244 86

17457569 38

17,430,437.09
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IX
郵政儲金局

Caixa Económica Postal
cep@ctt.gov.mo

http://www.macaucep.gov.mo

安全電子郵政服務
Serviços Electrónicos Postais Seguros
support@seps.ctt.gov.mo
http://seps.ctt.gov.mo

Informações Gerais

聯絡資料

電信
Telecomunicações
telecom@ctt.gov.mo

http://telecommunications.ctt.gov.mo

總部大樓   Sede
澳門議事亭前地

Largo do Senado, Macau
電話 Tel:  (853) 2857 4491
傳真 Fax: (853) 2833 6603

cttgeral@ctt.gov.mo
http://www.ctt.gov.mo

電子認證服務
Serviços de Certifi cação

enquiry@esigntrust.com
http://www.esigntrust.com

通訊博物館
Museu das Comunicações
info@macao.communications.museum
http://macao.communications.museum

集郵
Filatelia
philately@ctt.gov.mo
https://philately.ctt.gov.mo

特快專遞
EMS Correio Rápido
ems@ctt.gov.mo
http://ems.ctt.gov.mo

推廣易
Direct Mail
directmail@ctt.gov.mo
http://www.ctt.gov.mo
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