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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.
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Carimbo Comemorativo do 1340 Aniversário dos Correios e Telecomunicações
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劉惠明  Derby W. M. Lau

2018 foi um ano activo e produtivo para a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações. 
Decorreu em Setembro, pela primeira vez em Macau, um dos mais importantes eventos 
asiáticos de fi latelia a nível internacional. A “35.a Exposição Internacional Asiática de Filatelia, 
Macau 2018”, organizada conjuntamente pelos CTT e Clube Filatélico de Macau, com o apoio da 
Federação Inter-Asiática de Filatelia (FIAP), reuniu centenas de coleccionadores, expositores e 
convidados de todo o mundo. Foi uma ocasião única para divulgar os selos e a cultura local. Os 
selos de Macau têm sido verdadeiros embaixadores da Região Administrativa Especial de Macau 
(RAEM) e da sua realidade multicultural em diversos palcos internacionais. A “Macau 2018” 
atraiu a participação de vários agentes do sector, de Macau e do exterior, incluindo comerciantes 
fi latélicos, ofi cinas impressoras de selos, casas de leilões e administrações postais.

A actividade dos CTT conjuga as áreas Postal e Filatélica, das Telecomunicações e da Caixa 
Económica Postal, interliga os diferentes sectores, leva o nome de Macau ao mundo e faz 
com que chegue aos mais recônditos lugares do globo, procurando transmitir uma imagem 
institucional positiva, de profi ssionalismo, segurança e confi ança, através da prestação de 
serviços fi áveis, efi cientes e também criativos. 

Os CTT acompanham a evolução tecnológica, apostam na inovação, assumem novas ideias e 
novas práticas, dando o seu contributo para que a Região Administrativa Especial de Macau se 
torne um “centro mundial de turismo e lazer” e uma “cidade inteligente”.

Nesta nova era de rápido desenvolvimento, a equipa de trabalho dos CTT deve ter também 
uma visão internacional, deve auscultar as opiniões e sugestões dos diferentes sectores do 
seu âmbito de actividade e estar pronta a enfrentar todos os desafi os. O bem-estar social é 
objectivo a seguir e, para tal, devemos trabalhar em conjunto para concretizar a nossa visão de 
um futuro harmonioso.

Estou a redigir este prefácio para o relatório anual de 2018 na época dos festejos da primavera, 
altura em que estamos também a envidar o maior esforço para concluir a “Consulta sobre o 
Regime de Convergência de Redes e Serviços de Telecomunicações”. Esperamos que, através 
da nova lei e do novo sistema, o sector de telecomunicações de Macau se possa desenvolver 
de forma saudável e sustentável, tal como na primavera o orvalho alimenta e faz crescer as 
plantas de forma abundante e vigorosa.

CTT – De Macau para o Mundo
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行政委員會
Conselho de Administração

郵電局的服務由三個大範疇組成：郵政、電信和儲金。
Os Serviços de Correios e Telecomunicações estão divididos em três grandes áreas – 
Correios, Telecomunicações e Caixa Económica Postal.

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

  溫美蓮 副局長
  Van Mei Lin      Subdirectora

  陳念慈            郵務廳廳長 (直至2018年9月30日)
  Chan Nim Chi     Chefe do Departamento de Operações Postais (até 30 de Setembro de 2018)

  孫君煬        郵務廳代廳長 (由2018年10月1日起)
  Sun Kuan Ieong      Chefe do Departamento de Operações Postais, Substituto 
         (a partir de 1 de Outubro de 2018)

  吳美琪       商業廳廳長
  Ng Mei Kei      Chefe do Departamento Comercial

  譚韻儀      郵政儲金局廳長
  Tam Van Iu      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

  劉蘭華       電信管理廳廳長
  Lao Lan Wa      Chefe do Departamento de Gestão de Telecomunicações

  葉頌華       資訊科技發展及資源管理廳廳長
  Ip Chong Wa      Chefe do Departamento de Desenvolvimento das Tecnologias da 
         Informação e Gestão de Recursos

  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
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管理團隊
Equipa de Gestão

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      郵政交換中心處長
Ieong Su Cheng Chefe do Centro de Permuta de Correio

譚海容      營業處代處長
Tam Hoi Iong  Chefe da Divisão de Exploração, substituta
 
曹引桂      集郵處處長
Chou Ian Kuai     Chefe da Divisão de Filatelia

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

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

施崢嶸      組織及資訊處處長
Shi Zheng Rong Chefe da Divisão de Organização e Informática

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

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

梁小龍      工程、設施管理及總務處代處長
Leong Sio Long Chefe da Divisão de Obras, Gestão de Instalações e   
  Serviços Gerais, Substituto

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

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      規管事務處處長
Ieong Fu Weng     Chefe da Divisão de Assuntos de Regulação

何麗儀      財政處處長
Ho Lai I  Chefe da Divisão Financeira

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

梁燊堯               電子商務處處長
Leong San Io Francisco      Chefe da Divisão de Comércio Electrónico

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

抱負、使命與信念1
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郵電局具有法律人格並享有行政、

財政及財產自主權，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，

同時具有信用機構功能。郵電局的

服務秉持以下的抱負，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。

Os Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), 
dotados de personalidade jurídica e com autonomia 
administrativa, fi nanceira e patrimonial, prestam o serviço 
público de correios e de regulação, fi scalização, promoção 
e coordenação de todas as actividades relacionadas com 
o sector de telecomunicações na RAEM, assumindo ainda 
a função de instituição de crédito. Os CTT, para os seus 
serviços, assumem a seguinte Visão, Missão e Valores:

         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 
telecomunicações 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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策略方針
Linhas Estratégicas2
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Correios
- Expandir a rede de infra-estruturas e instalações postais;
- Assegurar as operações relativas ao tráfego postal; 
- Estabelecer relações postais com outras instituições postais 
internacionais;
- Explorar, de forma contínua, serviços electrónicos postais seguros, de 
excelência e de fácil acesso;
- Optimizar os serviços de Certifi cação Electrónica, explorando o serviço 
eSignCloud;
- Emitir e promover a comercialização de selos e de outros produtos 
fi latélicos.

郵政
- 拓展郵政基建網絡與設施；

- 確保郵政運輸之相關營運；

- 緊密聯繫國際郵政機構；

- 持續開發優質簡便的安全電子郵政服務；

- 優化電子認證服務，開拓電子認證「雲簽」服務；

- 發行與推廣澳門郵票及集郵品。
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電信
- 推進匯流制度，配合智慧城市的發展；

- 推動收費多元化，促進電子商貿發展及大灣區的商貿合

作交流；

- 監察網絡表現，提升電信服務的質量，同時透過宣傳，

讓消費者對電信服務有更好的掌握；

- 監督營運商提升災害防救方面的能力；

- 完善規範無線電通訊活動的制度；

- 推動本澳機構加入「FreeWiFi.MO」計劃，擴充覆蓋範

圍，優化服務質素。

Telecomunicações
- Fazer avançar o quadro de convergência em conjunto com o desenvolvimento 
da Cidade Inteligente;
- Impulsionar a diversifi cação de tarifas, fomentar o desenvolvimento do comércio 
electrónico e a colaboração comercial no espaço da Grande Baía;
- Monitorizar o desempenho da rede e melhorar a qualidade do serviço de 
telecomunicações; paralelamente, promover, junto dos consumidores, um maior 
conhecimento sobre o serviço de telecomunicações disponível, através de maior 
divulgação;
- Supervisionar as operadoras de telecomunicações no aperfeiçoamento das 
suas capacidades de prevenção e recuperação de desastres;
- Melhorar o regime de regulação das actividades de radiocomunicações;
- Incentivar as organizações locais a aderirem à iniciativa “FreeWiFi.MO”, para 
expandir a cobertura do serviço e optimizar a qualidade da sua prestação.
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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，使各項業務

在合法、合規的前提下穩健發展。

Caixa Económica Postal
- Ter como prioridade a gestão de riscos;
- Estabelecer políticas e orientações sobre a gestão de diversos riscos 
para desenvolver serviços bancários sob o princípio de compliance.
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通訊博物館
- 管理博物館作為文化、科學和技術的實驗和互動平台 ; 

- 持續升級及優化常規展覽內容和展廳設施；

- 制定針對公眾，特別是年輕學子的活動計劃，推廣集郵文化，

普及電信科技知識。

Museu das Comunicações
- Gerir o Museu como um espaço experimental e interactivo, na sua vertente cultural, 
científi ca e tecnológica;
- Actualizar e melhorar continuamente as exposições permanentes e equipamentos 
patentes nas suas galerias;
- Estabelecer um programa de actividades dirigido à população em geral e em particular 
a jovens estudantes, estimulando o coleccionismo fi latélico e tornando mais acessível 
o conhecimento científi co e técnico ligado à área das telecomunicações.
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服務範疇
Prestação de Serviços3
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1

郵政基礎設施

為配合澳門城市規劃及北區發展，

筷子基郵政分局於八月二日正式啟

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

的投寄服務及候領服務，以滿足該

區居民之需要。

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。為使行動不便人士更

容易使用郵政服務，在郵政總局增

設了無障礙升降平台， 於12月份啟

用，郵電局將因應不同郵政服務場

所的環境引入無障礙設施，逐步消

除建築障礙。

隨著筷子基郵政分局的啓用，目前

郵政服務的櫃檯網絡包括郵政總

局、十五間分局、一間集郵商店、

一間通訊博物館商店，以及兩個設

有服務人員的郵亭。

鼓勵書信寫作

郵電局2018年分別以題為「如果你

是一封穿越時間的信，你希望向讀

者傳達什麼信息？」（萬國郵聯國

際徵文比賽）和「給聖誕老人的信 

–珍惜食物」（郵電局徵文比賽）
舉辦面向本澳中葡文中小學生的徵

文比賽。一如既往，務求透過一年

兩次的國際及本地賽事啓發青少年

對閱讀和寫作的興趣，多年來廣受

歡迎。

Correios

Infra-estruturas Postais

No dia 2 de Agosto foi ofi cialmente inaugurada a Estação 
Postal do Fai Chi Kei. Esta nova estação veio complementar 
o plano de desenvolvimento urbano da Zona Norte 
de Macau. Aos seus balcões, para comodidade dos 
moradores da zona, são prestados serviços postais 
ordinários, como serviços de correspondência, pequenos 
pacotes, correio rápido, encomendas e serviço de posta 
restante. 

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.Para facilitar aos portadores 
de defi ciência o acesso às instalações postais, em 
Dezembro entrou em funcionamento uma plataforma 
elevatória na Estação Central. De forma gradual e de 
acordo com as condições de cada estação postal, os 
CTT vão eliminar as barreiras arquitectónicas das suas 
instalações.

Com a entrada em funcionamento da Estação Postal do 
Fai Chi Kei, a rede de atendimento dos serviços postais 
passa a ser composta pela Estação Postal Central, 
15 Estações Postais, uma Loja de Filatelia, uma Loja 
no Museu das Comunicações e dois Quiosques com 
atendimento personalizado.

Incentivo ao gosto pela escrita

Com a organização de dois concursos anuais de escrita 
criativa, em género epistolar, os CTT pretendem estimular 
nos jovens o gosto pela leitura e pela escrita. Em 2018, 
os temas escolhidos foram: “Imagina que és uma carta 
a viajar através do tempo. Que mensagem gostarias de 
transmitir aos teus leitores?” (concurso internacional da 
UPU) e “Cartas ao Pai Natal – Valorizar os alimentos” 
(concurso dos CTT). Ao longo dos anos estes certames 
têm recebido o melhor acolhimento por parte das 
escolas locais, de ensino primário e secundário, com 
uma signifi cativa participação de alunos, quer de língua 
chinesa quer de língua portuguesa.

設於郵政總局的無障礙升降平台
Plataforma elevatória na Estação Central
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1.1

函件

「大量函件」客戶主要來自酒店度

假村、餐飲業、以及政府部門。郵

電局持續為特區政府提供「大量函

件」郵遞服務，包括2019年財政年

度施政報告小冊子及2018年現金分

享計劃支票。

本地函件的數量維持穩定，2018年

的比率與前一年相近。國際函件方

面，因新通信技術使用越趨普及，

出口國際平郵與空郵分別錄得4%

和17%的跌幅。另外，與前一年相

比，入口國際平郵與空郵則分別錄

得1%的輕微跌幅和6%的增幅。

國際函件方面，出口函件的主要國

家及地區為中國內地、葡萄牙、美

國、英國、法國、新加坡、日本、

澳洲、加拿大、德國、馬來西亞、

台灣和香港。入口函件則以中國內

地、葡萄牙、美國、英國、日本、

新加坡、瑞典、瑞士、比利時、台

灣和香港為主。

Serviços Postais

Correspondência

Os principais clientes de correio em quantidade continuam 
a ser departamentos do Governo, unidades hoteleiras 
e sector de restauração. Os CTT deram continuidade à 
prestação de serviços de entrega de correspondência do 
Governo da RAEM, incluindo desdobráveis do Relatório 
das Linhas de Acção Governativa para 2019 e cheques de 
Comparticipação Pecuniária de 2018.

O volume de correspondência local manteve-se estável,  
registando uma taxa semelhante à do ano de 2017. 
Relativamente à correspondência com o exterior por via 
superfície e via aérea registou-se uma descida de 4 por 
cento e 17 por cento, respectivamente, em relação ao 
ano transacto, devido, em especial, a ser cada vez mais 
comum o uso de novas tecnologias de comunicação. 
O volume de correspondência recebida do exterior por 
via superfície registou um ligeira descida de 1 por cento 
e a por via aérea um aumento de 6 por cento, quando 
comparado com o ano anterior. 

Os principais destinos da correspondência expedida 
foram a China, Portugal, Estados Unidos da América, 
Reino Unido, França, Singapura, Japão, Austrália, Canadá, 
Alemanha, Malásia, Taiwan e Hong Kong. As principais 
origens do correio recebido foram a China, Portugal, 
Estados Unidos da América, Reino Unido, Japão, 
Singapura, Suécia, Suíça, Bélgica, Taiwan e Hong Kong.

掛號函件

2018年，本地掛號函件較去年增加

1％。出口國際平郵掛號函件錄得

4%的增幅，出口國際空郵掛號函

件則錄得10％的跌幅；另入口國際

掛號平郵與空郵則分別錄得33%和

7%的跌幅。

Correio Registado

Em 2018, na correspondência registada local verifi cou-se 
uma subida de 1 por cento relativamente ao ano anterior. 
O volume de co rreio registado expedido via superfície 
subiu 4 por cento e o por via aérea registou uma descida 
de 10 por cento. Na correspondência registada recebida 
por via superfície e via aérea verifi cou-se uma descida de 
33 por cento e 7 por cento, respectivamente, em relação 
ao an  o transacto.
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推廣易

「推廣易」旨在滿足企業、機構和

政府部門推廣產品和服務的需求。

客戶只需提供目標消費群所在區

域，郵電局的專業團隊可提供性價

比高的派遞服務。面對多媒體推廣

平台市場的競爭，2018年推廣易派

遞的本地郵件數量仍較2017年增加

了26%。

推廣ｅ

「推廣e」是以「推廣易」為基礎，

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

提供一項既環保又成本低廉的營銷

方案。推廣訊息會直接發送到由本

局免費提供予市民使用的安全電子

郵箱 (SEPBox)內。

「推廣e」可讓用戶掌握訊息成功發

送的數據和控制訊息發布的程序。

在2018年，政府部門是此項服務的

主要用戶，透過「推廣e」將最新資

訊傳送給本澳居民。

Direct Mail

O serviço Direct Mail pretende dar resposta às necessida-
des de empresas, organizações e departamentos do 
Governo na promoção dos seus produtos e serviços. 
Estes apenas precisam indicar as zonas onde residem 
os seus potenciais clientes e uma equipa profi ssional dos 
CTT, a preços competitivos, faz a entrega do material 
promocional. Em 2018, apesar da concorrência das várias 
plataformas de comunicação multimédia em actividades 
promocionais, verifi cou-se uma subida de 26 por cento 
no tráfego local de Direct Mail, em comparação com o 
registado em 2017.

eDirect Mail

O eDirect Mail (eDM), solução de marketing, via internet, 
amiga do ambiente e de baixo custo, é baseado no serviço 
Direct Mail prestado a empresas e departamentos do 
Governo na promoção dos seus produtos e serviços. As 
informações promocionais são enviadas aos utilizadores 
da SEPBox, plataforma disponibilizada gratuitamente aos 
cidadãos pelos CTT.

Os utilizadores podem acompanhar a quantidade de 
mensagens distribuídas com êxito e controlar o processo 
de divulgação. Em 2018, os serviços públicos foram 
os principais utilizadores do eDM, enviando notícias 
actualizadas aos cidadãos.

特快專遞和包裹

為鼓勵及表揚郵政機關提供優質

「特快專遞」服務，萬國郵政聯盟

轄下的「特快專遞」服務合作社每

年均頒發年度表現獎項。本局於瑞

士伯爾尼舉行的2018年度萬國郵聯

郵政經營理事會春季會議中，榮獲

「2017特快專遞客戶服務中心」顧

客服務表現獎。

市埸競爭仍然激烈，2018年「特快

專遞」出口郵件數量錄得約2.15%

的跌幅，但入口郵件數量則錄得約

1.91%的增幅。

「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、韓國和荷蘭。目前，

「特快專遞」服務範圍涵蓋約200

個國家和地區。 

Correio Rápido e Encomendas

Para incentivar e louvar o serviço de Correio Rápido – 
EMS prestado pelas autoridades postais, a Cooperativa 
do Serviço de EMS da União Postal Universal organiza 
anualmente o “EMS Cooperative Performance Award”. 
Por ocasião da Reunião da Primavera do Conselho de 
Operações Postais da UPU de 2018, que se realizou em 
Berna, Suiça, os CTT receberam da UPU o prémio “Centro 
de Atendimento EMS do Ano 2017” pelo seu excelente 
desempenho na prestação deste serviço ao público.

Comparativamente a 2017, com a forte competitividade 
do mercado, o volume total de objectos EMS expedidos 
diminuiu 2,15 por cento, mas o de objectos recebidos 
registou um aumento de 1,91 por cento. 

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 Holanda. No presente, o serviço 
de Correio Rápido (EMS) abrange cerca de 200 países e 
regiões do mundo. 

2
0
1
8

 
5
,0
7
2
,4
8
0

2
0
1
3

 
5
,0
6
1
,0
7
0

2
0
1
4

 
5
,1
6
6
,6
6
3

2
0
1
5

 
5
,2
8
7
,3
5
0

2
0
1
6

 
4
,8
3
3
,9
8
0

2
0
1
7

 
4
,0
2
6
,7
4
6



38 39

CTT - Relatório Anual 2018郵電局年度報告2018

包裹的出口數量較2017年減少約

5.01%，而入口量亦減少約2.36%。

出口包裹的主要目的地是美國、香

港、中國內地、葡萄牙和英國；入

口包裹的主要來源地則是香港、德

國、美國、台灣和日本。

A quantidade total de encomendas expedidas diminuiu 
5,01 por cento em relação ao ano de 2017, bem como o 
volume de encomendas recebidas que também diminuiu 
2,36 por cento face ao ano anterior. 

Os principais destinos das encomendas expedidas 
foram os Estados Unidos da América, Hong Kong, China 
Continental, Portugal e Reino Unido, e as encomendas 
recebidas chegaram, maioritariamente, de Hong Kong, 
Alemanha, Estados Unidos da América, Taiwan e Japão.
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電子商務

隨著創新科技的不斷發展，郵電局

在持續推動郵政業務電子化的同

時，亦為已推出的電子服務進行優

化及更新。在電子認證郵戳服務方

面，更新及提升應用郵戳技術的安

全性。在推動電子派遞方面，尋求

與更多機構合作，透過本局的電子

派遞平台「安全電子郵箱」，以更

安全及可靠的方案向本澳市民派遞

各種電子帳單及通知信息。

自2018年開始，本局郵政網絡的

所有櫃檯均接受電子拍卡支付。亦

推出了新型號的自助售郵票機，採

用輕觸屏操控及設有電子拍卡支

付，以提升用戶購票體驗；自助取

件櫃「易郵箱」增設在筷子基郵政

分局，進一步完善自助取件服務網

絡。

Serviços de Comércio Electrónico

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, os CTT 
têm vindo a impulsionar a informatização dos serviços 
postais e a optimizar e a actualizar os serviços electrónicos 
existentes. Relativamente ao serviço público de Carimbo 
Postal Electrónico Certifi cado (CPEC),     foi actualizada e 
melhorada a segurança da tecnologia de Carimbo Postal 
Electrónico. No âmbito de Correio Electrónico Postal, 
foram contactadas várias entidades e organizações para 
se estabelecerem novas colaborações na distribuição de 
diferentes tipos de facturas e notifi cações electrónicas 
aos cidadãos de Macau através da Caixa Electrónica 
Postal Segura (SEPBox) dos CTT, a forma mais segura e 
confi ável de distribuição.

Os CTT, para conveniência dos utilizadores, começaram 
este ano a aceitar pagamentos através de cartões 
electrónicos em toda a sua rede de balcões. Foram 
também introduzidas novas máquinas automáticas de 
venda de selos de ecrã táctil que suportam pagamento 
por cartão electrónico. O Serviço de Cacifo Electrónico 
(eLocker) fi cou também disponível na estação postal do Fai 
Chi Kei, num processo de permanente aperfeiçoamento 
da rede do serviço de levantamento automático de 
objectos postais.

電子認證服務

eSignTrust一直致力為市民、商業
機構及政府部門提供穩妥及安全的

電子認證服務。電子認證系統進行

了升級後，為進一步加強客戶的信

任及提供更優質的服務，於2018

年，eSignTrust成功取得受國際認可
的網譽認證，這表示eSignTrust的認
證作業及營運管理水平完全符合嚴

謹的國際標準，對推動電子政務及

電子商務的發展有積極意義。

配合特區政府在電子政務發展方

向，eSignTrust透過整合「雲簽」
服務於公共部門的服務平台，讓公

共部門逐步實現工作流程電子化以

提升行政效率。市民亦可隨時隨地

在政府部門的網上服務平台以「雲

簽」帳戶進行身份認證及以具有法

律效力的電子簽名提交申請。作為

能簡化申辦行政手續、理順申請及

審核流程的簽署與身份認證工具，

「雲簽」服務得到政府部門支持使

用。

eSignTrust積極向各界介紹「雲簽」
服務及電子證書服務的應用，並向

用戶講解相關的申請手續，促進電

子證書的廣泛應用。

Serviços Electrónicos

Serviços de Certifi cação Electrónica

Os serviços eSignTrust empenham-se em fornecer 
serviços de certifi cação electrónica seguros e protegidos,
a cidadãos, empresas e departamentos do Governo. 
Em 2018, em resposta à actualização do sistema de 
certifi cação electrónica, os Serviços de Certifi cação 
Electrónica dos CTT obtiveram, com sucesso, o Selo de 
Certifi cação WebTrust (para Autoridades de Certifi cação), 
um selo reconhecido internacionalmente, no sentido 
de aumentar ainda mais a confi ança dos utilizadores e 
fornecer melhores serviços. A obtenção deste selo indica 
que a prática de Certifi cação eSignTrust e o nível de 
gerenciamento operacional estão em total conformidade 
com os rigorosos padrões internacionais. Este selo tem 
também um signifi cado positivo para a promoção do 
desenvolvimento do governo electrónico (e-Government) 
e comércio electrónico (e-Commerce).

Em consonância com o desenvolvimento do governo 
electrónico da Região Administrativa Especial de Macau, 
os departamentos governamentais, integrando o serviço 
“eSignCloud” nas suas plataformas de serviços online, 
estão a benefi ciar gradualmente de fl uxos de trabalho 
electrónicos e a melhorar a efi ciência administrativa. 
Na plataforma de serviços online de departamentos do 
Governo, os cidadãos podem, a qualquer hora e em 
qualquer lugar, proceder a autenticação de identidade 
e aplicar assinaturas electrónicas com valor legal. O 
serviço “eSignCloud”, suportado por departamentos 
governamentais, fornece um serviço de assinatura e uma 
ferramenta de autenticação de identidade que podem 
ajudar a simplifi car o procedimento de aplicação de 
identidade e agilizar o respectivo processo de análise e 
aprovação.

Os Serviços de Certifi cação eSignTrust, de modo a 
promover o uso alargado de serviços de certifi cação 
electrónica e dos certifi cados electrónicos, têm realizado, 
com regularidade, apresentações públicas sobre o serviço 
“eSignCloud” e aplicações do serviço de Certifi cado 
Electrónico, esclarecendo os procedimentos de aplicação 
aos utilizadores.

1.2
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1.3

09/10/2018

Canto de Pássaros e Perfume de Flores

「澳門2018第35屆亞洲國際集郵

展覽」是2018年集郵的盛事，郵電

局特別為此發行了三套郵品，都是

以本地文化為題材。

2018年共發行15套紀念郵票及郵

資標籤。為貫徹本局宣揚澳門的目

標方針，題材以涵蓋中國文化、澳

門本土文化和受大眾關注的事物為

主：

 - 狗年

 - 狗年(郵資標籤)

 - 澳門2018第35屆亞洲國際集郵  

   展覽 (一) 

 - 中國內地景觀  七

 - 經典寓言故事

 - 喜悅

 - 漢文文書

 - 中國古代文學家 － 湯顯祖

 - 澳門日報創刊60周年

 - 澳門2018第35屆亞洲國際集郵 

   展覽 (二)(郵資標籤)

 - 澳門2018第35屆亞洲國際集郵 

   展覽 (三) 

 - 鳥語花香

 - 中國 － 葡語國家經貿合作論壇 

 (澳門) 成立十五周年

 - 港珠澳大橋

 - 第65屆澳門格蘭披治大賽車

此外，也發行了第四款個性化郵

票，主題為「喜悅」，與同一題材

的紀念郵票一併推出。

與往年一樣，為配合「狗年」郵票

的發行，也推出同一主題的郵品，

包括「狗年」郵摺，和以「狗」為

造型的精緻茶壺禮盒。值得一提的

是，「狗年」主題郵品是2018年所

有郵品中最為暢銷。

Filatelia

No âmbito fi latélico, o ano em análise fi cou marcado pela 
organização da “35a Exposição Internacional Asiática de 
Filatelia, Macau 2018”, certame a que os CTT dedicaram 3 
emissões fi latélicas, ilustradas com cenas da cultura local.

Em 2018 foram lançadas 15 emissões de selos 
comemorativos e etiquetas postais, cujos temas deram 
continuidade à política dos CTT de dedicar as suas 
emissões essencialmente a temáticas ligadas à cultura 
local e chinesa e a assuntos de interesse social:

 -  Ano Lunar do Cão
 -  Ano Lunar do Cão (Etiqueta Postal)
 -  35a Exposição Internacional Asiática de Filatelia,   
    Macau 2018 (I)
 -  Vistas Cénicas do Continente VII
 -  Fábulas e Contos Clássicos
 -  Alegria
 -  Chapas Sínicas
 -  Mestres da Literatura Chinesa – Tang Xianzu
 -  60o Aniversário do Jornal Ou Mun
 -  35a Exposição Internacional Asiática de Filatelia,   
    Macau 2018 (II) (Etiqueta Postal) 
 -  35a Exposição Internacional Asiática de Filatelia,   
    Macau 2018 (III)
 -  Canto de Pássaros e Perfume de Flores
 -  15o Aniversário do Estabelecimento do Fórum para a    

 Cooperação Económica e Comercial entre a China e  
 os Países de Língua Portuguesa (Macau)

 -  Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau
 -  65o Grande Prémio de Macau

Foi lançada também a quarta emissão de selos 
personalizados, denominada “Alegria”, aquando do 
lançamento da emissão comemorativa com o mesmo 
tema. 

A exemplo de anos anteriores, foram disponibilizados 
outros produtos ligados à emissão “Ano Lunar do Cão”, 
nomeadamente uma carteira de selos e uma caixa-oferta 
contendo um bule com a forma do animal que rege este 
ano lunar e a respectiva carteira fi latélica. Os produtos 
da emissão “Ano Lunar do Cão” foram os mais vendidos 
entre todos os lançados no ano de 2018.
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Emissões Filatélicas - 2018
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Foram ainda lançadas, para além das folhas impressas 
do Álbum Filatélico de Macau 2017, a Carteira Anual 2017, 
reunindo todos os selos e blocos emitidos no  ano, a 
Carteira Anual de Selos e a Carteira Anual de Blocos de 
2017. Foram também postas à venda as carteiras temáticas 
“35a Exposição Internacional Asiática de Filatelia, Macau 
2018”, reunindo as três emissões dedicadas à mostra, e 
“65o Grande Prémio de Macau”, reunindo as emissões de 
2003, 2013, 2016 e 2018 sobre este tema.

As administrações postais da China, Hong Kong e Macau 
lançaram conjuntamente uma carteira com as respectivas 
emissões de selos dedicadas à Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau, que esgotou no prazo de uma semana. 

Os CTT de Macau emitiram ainda os tradicionais cartões 
de porte pago de Natal e Ano Novo Lunar.

Em resposta ao pedido de instituições para produção 
de ofertas originais utilizando produtos fi latélicos, os 
CTT, este ano, conceberam duas carteiras especiais – 
“60o Aniversário do Jornal Ou Mun” e “15o Aniversário 
do Estabelecimento do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa (Macau)”. Este é um serviço dos CTT 
a que as associações e instituições anualmente recorrem. 

除了2017年澳門郵票貼票頁，還

出版了2017年年冊 (包括該年發行

的所有郵票和小型張)，以及2017

年郵票年冊和2017年小型張年冊。

也推出「澳門2018第35屆亞洲國

際集郵展覽」專題郵摺，匯集了此

題材的 3套郵品。另外，還有

「第65屆澳門格蘭披治大賽車」專

題郵摺，將分別於2003年、2013

年、2016年與2018年發行的數套

相關郵票收藏其中。

中國、香港和澳門三地的郵政聯合

以「港珠澳大橋」為題發行郵品，

在一週的時間內即已售罄。

郵電局也發行了傳統的郵資已付聖

誕卡和新年卡。

為配合機構採用本局郵品作為其專

屬紀念品，本局在2018年發行了兩

套特別郵摺：「澳門日報創刊60周

年」及「中國 - 葡語國家經貿合作

論壇 (澳門) 成立十五周年」。此類

專屬紀念品的製作服務一如既往深

受不同機構或協會的青睞。

Carimbos Comemorativos

本局也為舉行紀念或慶祝活動的公

私營機構提供紀念封或明信片的加

蓋紀念郵戳服務。在2018年，共發

行了19個紀念郵戳，主要有：

 -  郵電局壹百叁拾肆週年

 -  世界電信和信息社會日

 -  慶祝教師節

 -  澳門2018第35屆亞洲國際集郵 

    展覽 – 郵票日

 -  世界郵政日 – 萬國郵政聯盟

 -  第65屆澳門格蘭披治大賽車

Os CTT prestam também o Serviço de Posto de Correio 
Temporário, com obliteração de envelopes ou bilhetes-
postais com um Carimbo Comemorativo, a entidades 
públicas a privadas que pretendam assinalar um evento 
ou celebrar uma ocasião especial. Em 2018 foram feitos 
19 Carimbos Comemorativos, entre os quais se destacam:

 -  134o Aniversário dos Correios e Telecomunicações
 -  Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da  
    Informação
 -  Celebração do Dia do Professor
 -  35a Exposição Internacional Asiática de Filatelia,   
    Macau 2018 – Dia dos Selos
 -  Dia Mundial dos Correios – UPU
 -  65o Grande Prémio de Macau
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第一屆的亞洲國際集郵展覽可追溯

至1977年，該展覽在亞洲不同國家

或城市舉辦，2018年第35屆在澳

門舉行，這是澳門首次舉辦亞洲國

際郵展。  

「澳門2018第35屆亞洲國際集郵

展覽」由澳門郵電與澳門集郵協會

共同主辦，並獲亞洲集郵聯合會

(FIAP)贊助，於2018年9月21日至
24日在澳門威尼斯人金光會展中心

舉行。為舉辦第35屆「澳門2018

」郵展，郵電局動員局內各部門參

與組織工作。

35.a Exposição Internacional 

Asiática de Filatelia, Macau 2018

A Exposição Internacional Asiática de Filatelia, cuja 
primeira edição remonta a 1977, tem tido lugar em 
diferentes países ou cidades da Ásia. A 35.ª edição desta 
mostra, em 2018, realizou-se em Macau, sendo a primeira 
exposição fi latélica internacional asiática a ter lugar no 
território.  

A “35ª Exposição Internacional Asiática de Filatelia, 
Macau 2018”, uma organização conjunta dos Correios e 
Telecomunicações de Macau (CTT) e Clube Filatélico de 
Macau, com o patrocínio da FIAP, decorreu entre 21 e 
24 de Setembro, no Cotai Expo do Venetian de Macau. 
Para organização e realização da “Macau 2018”, foram 
mobilizados todos os departamentos dos CTT.

郵票在不同文化之間起著緊密連繋
的重要作用，藉著舉辦「澳門2018

」郵展，搭建與不同國家及地區文

化和經濟交流合作的橋樑，促進集

郵行業的發展，以及宣揚與傳承集

郵文化。

作為一項匯集了來自世界各地的集

郵家和收藏家的重大活動，這個由

亞洲集郵聯合會創辦的展覽也是郵

政經營者、代理商、郵商和郵票印

刷商分享經驗和推動集郵文化的平

台。

本次展覽展出了來自23個國家和地

區，超過1000多框的不同組別競賽

郵集。銷售攤位共有42個，來自各

地郵政機構、郵商以及本地文創單

位。郵電局在會展期間充分利用時

間，積極與參展的各地郵政機構、

參展商及銷售攤位業者進行會面、

工作會議和交流。

O Comité Organizador da exposição em Macau, 
reconhecendo o importante papel dos selos no 
estreitamento de relações entre diferentes culturas, 
apostou na construção de pontes de intercâmbio e de 
cooperação cultural e económica entre diferentes países 
e regiões para desenvolvimento do sector fi latélico, bem 
como no incentivo ao coleccionismo para que a cultura 
fi latélica se transmita de geração em geração.

Sendo um evento de grande projecção, que reúne 
fi latelistas e coleccionadores de todo o mundo, esta 
exposição criada pela FIAP serve também de plataforma 
para operadores postais, agentes, negociantes e fabri-
cantes partilharem experiências e promoverem a fi latelia.

No certame “Macau 2018” estiveram presentes fi latelistas 
de 23 países e regiões, a competir em diferentes 
categorias, com mais de 1000 quadros expositores. Em 
42 stands, de administrações postais, de comerciantes 
fi latélicos oriundos do exterior e de criativos de Macau, 
estiveram à venda diversos produtos. Os CTT aproveitaram 
a oportunidade para promover várias reuniões com as 
administrações postais e fabricantes que participaram 
na exposição ou que estiveram presentes com stands de 
vendas.

Para organização e realização da “Macau 2018”, foram mobilizados todos os departamentos dos CTT
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郵電局還設立櫃檯，提供郵品和個

性化郵票的銷售，以及郵寄和蓋銷

服務。還在展覽區域放置一台DIY明

信片銷售機和數台自動售郵票機，

剛引進的新型號「Newvision」自助
售郵票機於展覽期間啓用，該機帶

有觸控界面，支持現金和電子支

付。

展場內，除競賽性的展品外，由中

國郵政郵票博物館借出的八件稀貴

珍藏尤為引人注目，包括：費拉爾

手稿、大龍郵票、清欠資郵票加蓋

「臨時中立」郵票、抗戰軍人紀念

郵票、庚申年郵票及原圖、毛主席

詩詞郵票。

在展覽期間，萬國郵政聯盟舉辦了

第15屆萬國郵聯集郵大賽。郵電

局的參賽作品贏得C組（每年發行

70枚以上郵票的國家及地區）的銅

獎。

為期四天的展覽分為四個主題日，

設置臨時櫃台因應不同的主題日

免費派發紀念封，和安排相關研討

Os CTT também instalaram balcões de venda de produtos 
fi latélicos, de selos personalizados e de serviços de envio 
de correspondência e obliteração. Colocaram ainda no 
recinto uma máquina de venda de bilhetes postais DIY 
e máquinas automáticas de venda de selos. Na ocasião, 
lançaram a nova máquina de venda de selos modelo 
“Newvision”, com interface táctil, que suporta vários 
métodos de pagamento, nomeadamente em numerário e 
em formato electrónico.

Na área de exposições, para além dos quadros em 
competição, mereceu especial atenção a mostra de selos 
raros, com oito colecções cedidas pelo Museu Nacional 
de Correio e Filatelia da China, incluindo o Manuscrito 
de R. A. de Villard, Selos do Grande Dragão, Selos de 
Porteado da Dinastia Qing com a impressão “Neutralidade 
Provisória”, Selos Comemorativos “Soldados da Guerra 
de Resistência contra a Agressão Japonesa”, Selos “Ano 
Lunar Gengshen” e respectivos desenhos originais e 
Selos sobre Poemas do Presidente Mao.

Durante a Exposição, a União Postal Universal (UPU) 
realizou, em conjunto com a “Macau 2018”, a 15ª edição 
da Competição UPU de Filatelia. Os quadros dos CTT 
conquistaram a medalha de Bronze do Grupo C – grupo 
de países e regiões que emitem mais de 70 selos por ano.

Os quatro dias de exposição, divididos em dias temáticos, 
foram preenchidos com um extenso programa de 
actividades, desde seminários, sessões de autógrafos 
e entrega de prémios, tendo sido também distribuídos 

會、簽名會及比賽頒獎活動。為了

紀念這次展覽，郵電局特別發行以

此次郵展為題的三套郵品，其中兩

套是在展覽期間發行，並推出一個

專題郵摺，包含「澳門2018第35

屆亞洲國際集郵展覽」(一)、(二)及

(三)的郵票。

頒獎典禮標誌展覽的圓滿結束，主

要獎項有：榮譽大獎、國際大獎

和國家大獎。另外九個組別共頒發

了6部大金獎、19部金獎、54部大

鍍金獎、50部鍍金獎、38部大銀

獎、22部銀獎、22部大銅獎及18

部銅獎。其中，澳門獲得32個獎項

的佳績。

展覽共吸引超過八千人入場參觀，

同時為本澳學校及社團約1700人安

排預約導賞參觀。「澳門2018」順

利交棒至下屆主辦國新加坡。

envelopes comemorativos relativos a cada dia e instalado 
um Posto Temporário com Carimbos Comemorativos. 
Para assinalar esta exposição, os CTT lançaram três 
emissões fi latélicas, duas das quais durante o evento, 
bem como uma carteira temática com o conjunto dos 
selos “35ª Exposição Internacional Asiática de Filatelia, 
Macau 2018” I, II e III.

O certame terminou com sucesso, com a Cerimónia de 
Entrega de Prémios, nomeadamente Grande Prémio de 
Honra, Grande Prémio Internacional e Grande Prémio 
Nacional, e Cerimónia de Entrega de Medalhas às 
colecções fi latélicas em competição em nove classes 
(6 medalhas de Ouro Grande, 19 medalhas de Ouro, 54 
medalhas de Prata Dourada Grande, 50 medalhas de Prata 
Dourada, 38 medalhas de Prata Grande, 22 medalhas de 
Prata, 22 medalhas de Bronze Prateado, e 18 medalhas 
de Bronze). Destaca-se que, entre estas medalhas, 32 
foram atribuídas a fi latelistas de Macau.

A mostra atraiu mais de 8 mil visitantes, tendo sido 
realizadas cerca de 1700 visitas guiadas a escolas e 
associações locais. O Comité Organizador da “Macau 
2018” passou o testemunho a Singapura, país responsável 
pela próxima edição da Exposição Internacional Asiática 
de Filatelia.

局長與評判團合照
Os membros do juri e a Directora dos CTT

頒發榮譽大獎予蔡昌道先生
Entrega do Grande Prémio de Honra ao vencedor, Sr. Cheong-Too CHOI
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電信服務匯流制度

在2018年，郵電局積極推進電信

網絡及服務匯流制度的立法工作，

全面地對現行各電信服務牌照及特

許合同的整合、發出及續期，以及

過渡至匯流牌照的處理一併進行檢

視，並因應情況細化及調整法案內

有關條文，現已基本完成了電信網

絡及服務匯流制度的草案及諮詢文

本，並有序展開業界諮詢工作。

推動收費多元化  

為進一步發揮電信服務支持本澳經

濟持續發展的功能，郵電局展開了

推動本地固網營運商下調專線收費

的工作，而有關公司於四月相繼下

調了本地專線和國際專線的收費，

是次的收費下調為企業發展電子

業務、增強營運效益帶來正面的作

用。此外，隨著大灣區的發展及港

珠澳大橋正式通車，本澳居民與內

地/香港等地的交往將會更加頻繁，

為了滿足這方面的通訊需求，各營

運商均簡化有關服務的收費結構，

相繼推出「三地」共用的收費計劃

及不同的優惠方案供消費者選購。

應變機制

為提升電信業在災害防救方面的能

力，郵電局持續與各營運商保持緊

密的溝通，並監督各營運商按計劃

完成一系列優化電信基礎設施的措

施，例如：定期進行演習、強化室

外電信基礎設施的物理強度等，各

項優化措施在颱風「山竹」襲澳期

間的關鍵時刻發揮了功效，對保障

電信網絡的穩定和服務的提供起顯

Telecomunicações

Regime de Convergência dos Serviços de 
Telecomunicações

No ano em análise, os CTT avançaram com o trabalho 
de preparação do enquadramento legislativo sobre a 
rede de telecomunicações e convergência de serviços, 
procederam, de forma abrangente, à reorganização, 
emissão e renovação de várias licenças actuais de 
telecomunicações e contratos de concessão e ainda ao 
tratamento da transição para licenças de convergência, 
tendo melhorado e modifi cado algumas cláusulas da 
proposta de lei. O esboço do Regime de Convergência de 
redes e serviços de telecomunicações e o documento de 
consulta correspondente estão basicamente concluídos, 
tendo os CTT, de forma planeada, iniciado o trabalho de 
consulta junto do sector.

Impulsionar a diversifi cação de tarifas

Para uma maior demonstração de apoio ao 
desenvolvimento económico sustentável de Macau pelo 
sector das telecomunicações, os CTT defenderam a 
redução das tarifas de linhas alugadas das operadoras 
de redes fi xas locais. Em Abril, as empresas reduziram as 
tarifas locais e internacionais de linhas alugadas, redução 
que trouxe efeitos positivos para o desenvolvimento 
do comércio electrónico e para o aperfeiçoamento da 
efi ciência operacional. À medida que a Região da Grande 
Baía se for desenvolvendo e com a abertura ao tráfego 
da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, os residentes 
de Macau terão uma interacção mais próxima com as 
regiões de Hong Kong e do Continente. Para satisfazer as 
consequentes necessidades de telecomunicações, várias 
operadoras simplifi caram a sua estrutura tarifária para os 
serviços relacionados, e, uma após outra, implementaram 
um plano tarifário compartilhado pelas três regiões, bem 
como várias ofertas de promoção para escolha dos 
consumidores.

Mecanismos de Contingência

Para melhorar as capacidades da indústria de 
telecomunicações na prevenção e recuperação de 
desastres, os CTT têm mantido uma comunicação 
contínua e próxima com as várias operadoras e a 
sua supervisão no estabelecimento de um conjunto 
de medidas de melhoria da infra-estrutura básica de 

2
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著的作用，令整體各項電信服務基

本維持正常。

電信服務質量

隨著流動和固定電信市場的全面開

放以及競爭環境的日漸成熟，郵電

局透過適度的監管，並配合市場的

力量，持續推動電信營運商優化服

務質量，同時亦鼓勵他們投放資源

發展網絡基礎設施。 

2018年，市民反映有關網絡覆蓋和

網速等涉及網絡質量的投訴個案呈

下降趨勢。而在恆常的網絡監察方

面，郵電局針對電信營運商每季度

在其網站公布的實際網絡表現進行

抽查，並要求營運商針對不足之處

實施改善措施，確保網絡表現符合

訂定的質量指標。

此外，探測、定位和消除有害干擾

也是無線電監管日常工作的一部

份，郵電局技術人員透過無線電監

測站及可攜式的無線電檢測設備進

行有關工作。在2018年，本局接獲

和處理了多宗無線電干擾個案，大

部份干擾個案屬本地個案，其中少

部份為跨境個案，所有個案中受影

響的設備或網絡在干擾問題得以解

決後已恢復正常運作。

另一方面，為加強消費者權益的保

障，郵電局派員參與跨部門的消費

維權工作會議，就本澳市民及來澳

旅客之消費權益保護工作，互相交

換信息。另外，亦持續不定期透過

不同渠道，就使用流動數據服務的

注意事項向市民進行宣傳。

telecomunicações, conforme o planeado, nomeadamente 
exercícios regulares, reforço físico de infra-estruturas 
de telecomunicações ao ar livre etc. Estas medidas de 
melhoria provaram ser efi cazes durante os momentos 
críticos vividos durante o tufão Mangkhut e tiveram um 
efeito signifi cativo na garantia da estabilidade da rede de 
telecomunicações e da prestação de serviços. Durante 
o super tufão, os serviços de telecomunicações, no seu 
todo, mantiveram a normalidade.

Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Com a completa liberalização do mercado de tele-
comunicações fi xas e móveis e com o amadurecimento 
gradual do ambiente de concorrência, os CTT, através de 
apropriadas medidas regulatórias e em conjunto com as 
forças do mercado, continuam a pressionar as operadoras 
de telecomunicações a melhorarem a qualidade do 
serviço. Os CTT incentivam também as operadoras a 
aplicarem recursos no desenvolvimento da infra-estrutura 
da rede. 

Em 2018, o número de reclamações envolvendo a quali-
dade da rede, como cobertura e velocidade, apresentou 
uma tendência decrescente. Na monitorização contínua 
do desempenho da rede, os CTT realizam inspecções 
aleatórias ao desempenho real da rede das operadoras 
de telecomunicações, publicado trimestralmente nos seus 
sites. É solicitado às operadoras que tomem medidas 
de melhoria, direccionadas a áreas em que se mostrem 
insufi cientes, para garantir que o desempenho da rede 
atenda às metas de qualidade defi nidas.

Medir, localizar e eliminar interferências prejudiciais 
também faz parte dos deveres diários da supervisão 
dos serviços radioeléctricos. O pessoal técnico dos CTT 
realiza esta tarefa através da estação de fi scalização 
radioeléctrica, uma estação de monitorização do espectro, 
e equipamento portátil de detecção. No ano 2018, os 
CTT receberam e trataram um número signifi cativo de 
queixas de perturbação radioeléctrica. Estas queixas, na 
sua maioria, são casos locais, sendo reduzido o número 
de casos transfronteiriços. Em todas as situações, o 
problema de interferências nos equipamentos e redes 
afectadas foi resolvido, retomando a normalidade.

Os CTT, para consolidarem a protecção do consumidor, 
enviaram elementos do seu pessoal para participarem 
em reuniões de trabalho interdepartamentais de defesa 
do consumidor. Foi trocada informação no que respeita 
à protecção dos direitos dos consumidores residentes e 

 

近年在本澳多個地點相繼出現透過

偽基站向旅客及市民強行發送非法

短訊，影響了正常電話的操作及使

用。針對有關情況，郵電局持續對

偽基站進行信號檢測及定位的測量

工作，並不時與司法警察局人員聯

合進行偽基站打擊行動，在多次偽

基站的打擊行動中，檢獲多部設備

及天線。

無線電通訊活動的制度

為配合澳門「世界旅遊休閒中心」

的發展定位，促進電子商貿及提升

澳門智慧城市旅遊形象，已透過第

5/2018號行政法規「修改《無線電

服務牌照費及罰款總表》」來調整

相關業務的費用，當中包括調整流

動電信跨域服務的無線電服務牌照

費、下調蜂巢式網絡放大器的無線

電服務牌照費、以及豁免有關公共

無線區域網絡接入點的無線電服務

牌照年度經營費。

推出「.澳門」域名服務

為提升澳門域名的知名度及推動澳

門域名服務的穩步發展，郵電局協

調澳門互聯網資訊中心於2018年推

出了「.澳門」域名服務，並進一步

優化澳門域名的相關規定。

turistas. Os CTT, esporadicamente, por meio de diferentes 
canais, divulgam informações relevantes quanto ao uso 
do serviço de dados móveis.

Investigação a estações emissoras simuladas 

Nos anos mais recentes surgiram em muitos locais de 
Macau estações de base ilegais, que emitem mensagens 
falsas ou fraudulentas a turistas e residentes, afectando 
as operações e utilização normal dos terminais portáteis. 
Tendo em consideração a situação, os CTT realizaram um 
trabalho contínuo para detecção da posição e sinal destas 
estações. Os CTT e a Polícia Judiciária, com frequência, 
em medidas tomadas contra estas estações, apreendem 
equipamentos e antenas.

Regime das Actividades de Radiocomunicações

Em consonância com a orientação de desenvolvimento 
de Macau como “Centro Mundial de Turismo e Lazer”, e 
para promover o comércio electrónico e reforçar a imagem 
turística de Macau como cidade inteligente, as taxas 
de licenciamento dos serviços de radiocomunicações 
foram ajustadas através do Regulamento Administrativo 
n.º 5/2018, “Alteração à Tabela Geral de Taxas e 
Multas Aplicáveis aos Serviços Radioeléctricos”. Este 
Regulamento abarca o ajuste de taxas de licença de serviço 
radioeléctrico de roaming de telecomunicações móveis, 
redução de taxas de licença de serviço radioeléctrico para 
amplifi cadores de rede celular e a isenção da taxa anual 
de exploração para licença de serviço radioeléctrico para 
pontos de acesso à rede pública da área local sem fi os.

Lançamento do Serviço de Nomes de Domínio 
sob a extensão “.澳門” 

Tendo como objectivo aumentar o conhecimento do 
público e impulsionar o desenvolvimento estável do 
serviço de nomes de domínio da Internet de Macau, em 
2018 os CTT coordenaram com o Centro de Informação 
da Internet de Macau (MONIC) o lançamento do serviço 
de nomes de domínio sob a extensão “.澳門”, no sentido 
de melhorar as respectivas disposições relacionadas com 
os nomes de domínio de Macau.
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FreeWiFi.MO 服務

為持續擴大本澳的免費Wi-Fi覆蓋，

郵電局於2018年繼續積極推動本澳

機構參與「FreeWiFi.MO」計劃，向
巿民和旅客提供免費Wi-Fi服務。計

劃得到本澳互聯網服務提供者、政

府部門及酒店業界的支持和參與，

熱點數目不斷上升，覆蓋本澳更多

地方。

信息技術推廣

為慶祝「世界電信和信息社會日」

及配合「善用人工智能　造福人類

社群」的主題，郵電局舉辦了「澳

門人工智能的發展現狀與展望」

專題講座，邀請多位來自內地和本

澳學術機構及業界代表擔任主講嘉

賓，就人工智能的當前發展、實際

應用及未來展望進行分享。

Serviço FreeWiFi.MO

A fi m de continuar a expandir a cobertura Wi-Fi gratuita em 
Macau, em 2018 os CTT desafi aram as organizações locais 
a juntarem-se à iniciativa “FreeWiFi.MO” e fornecerem 
serviços gratuitos de Wi-Fi aos cidadãos e visitantes. Com 
o apoio e a participação de fornecedores de serviços de 
Internet, de departamentos governamentais e da indústria 
hoteleira, o número de pontos de acesso tem revelado um 
constante crescimento, cobrindo mais lugares em Macau.

Promoção de Tecnologias da Informação

Para celebrar o “Dia Mundial das Telecomunicações 
e da Sociedade da Informação”, e em sintonia com o 
tema “Aplicação adequada da Inteligência Artifi cial para 
benefi ciar toda a comunidade”, os CTT realizaram o 
seminário “O Desenvolvimento Actual e Perspectivas da 
Inteligência Artifi cial em Macau”. Oradores convidados, 
de instituições académicas locais e do Continente, 
bem como representantes da indústria, partilharam as 
suas ideias sobre o desenvolvimento actual, aplicações 
realistas e desenvolvimento futuro da inteligência artifi cial.

A fi m de reforçar a capacidade do pessoal da indústria 
para prevenir e responder à segurança da rede, os CTT 

而為了加強業界人員防範和應對網

絡安全的能力，開辦了「網絡安

全管理」培訓課程，由中國科學院

的專家教授關於網絡安全管理、預

防、風險評估和事故通報等專題內

容。

配合澳門科學技術發展基金舉辦的

科技周活動，同場舉行了主題為「

以 IPv6為基礎的新網絡時代思考」
專題演講，邀請了澳門科技大學專

家學者分享經驗和該領域的發展情

況。

組織了考察交流團，前往北京資訊

及通訊科技領域之學術研究、企業

單位和示範中學進行考察交流，藉

以促進本澳與內地的科技合作，提

升相關人員對資訊及通訊科技的知

識水平，擴濶本澳資訊科技領域的

教育發展。

舉辦「流動應用軟件技術培訓計

劃」，以流動電子支付開發技術為

主題，讓學員了解開發相關應用的

主要程序和技巧，提升專業能力。

realizaram o curso “Gestão de Cibersegurança”, ministrado 
por especialistas da Academia Chinesa de Ciências. O 
curso focou temas como gestão de cibersegurança, 
mecanismos de prevenção, avaliação de riscos, avaliação 
e notifi cação de incidentes.

Durante a Semana de Ciência e Tecnologia, organizada 
pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da 
Tecnologia (FDCT), foi realizado um seminário sobre o 
tema “Pensamentos sobre IPv6, uma nova era para a 
Internet”, com um especialista da Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau a partilhar experiências e a 
apresentar os desenvolvimentos neste campo.

Uma delegação dos CTT, numa acção de intercâmbio, 
deslocou-se a Pequim, onde visitou centros de investigação 
académica, unidades de negócio e escolas secundárias 
modelo no domínio da tecnologia da informação e 
comunicação. O objectivo foi promover a cooperação 
científi ca e tecnológica entre Macau e o Continente, 
aumentar o nível de conhecimentos relevantes do pessoal 
sobre tecnologia da informação e comunicação e expandir 
o desenvolvimento educacional do sector de tecnologia 
da informação de Macau.

Com o “Plano de Formação das Tecnologias de Aplicações 
Móveis”, focado na tecnologia de desenvolvimento de 
pagamentos electrónicos móveis, pretendeu-se capacitar 
os alunos a entenderem os principais procedimentos 
e técnicas para desenvolver aplicações e reforçar 
competências profi ssionais.
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郵政儲金局為郵電局的廳級部門，

由其行政委員會管理。除了具備郵

電局司庫的功能，也提供各項銀行

服務。郵政儲金局擁有獨立的預算

和會計賬目，作為信用機構，受《

金融體系法律制度》的規範和澳門

金融管理局的監管。

目前，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。

貸款

郵政儲金局向公務員及一些與其簽

訂了協議的機構與公司的僱員提供

貸款，2018年新批貸款金額為2億

2000萬元，比前一年減少3%。

國際匯款

儲金局與西聯財務服務合作，為客

戶提供便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，客戶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個西聯匯款服務網點。

2018年，匯款的交易金額較前一年

約有5%增長。

電子支付平台

為了向市民提供更方便及優質的服

務，特區政府一直致力於全面推動

電子政務的發展。自2006年以來，

由儲金局開發的電子支付平台為各

項公共服務提供電子支付渠道，並

Caixa Económica Postal (CEP)

A Caixa Económica Postal, gerida por uma Comissão 
Administrativa, é um departamento dos CTT que faculta 
todo o tipo de serviços bancários, para além de ter a 
função de tesouraria dos CTT. A CEP tem um orçamento 
e contabilidade independentes. Sendo uma instituição 
de crédito, é regulada pelo Regime Jurídico do Sistema 
Financeiro e encontra-se sujeita ao controlo e supervisão 
da Autoridade Monetária de Macau.

Actualmente, as suas principais actividades são a 
concessão de empréstimos individuais, aceitação de 
depósitos, prestação de serviços de Transferência 
Internacional de Fundos, desenvolvimento da Plataforma 
de Pagamento Electrónico e prestação de serviços de 
Câmbios.

Empréstimos

Em 2018, o valor de novos empréstimos concedidos 
pela CEP, a funcionários públicos e a trabalhadores de 
organizações e empresas com quem a CEP tem acordos, foi 
de 220 milhões de patacas, representando uma diminuição 
de 3 por cento, comparativamente ao ano anterior.

Transferência Internacional de Fundos

Em conjunto com a Western Union, a CEP presta o 
serviço de Transferência Internacional de Fundos. Através 
da utilização de modernas tecnologias informáticas e de 
uma rede mundial de balcões, o dinheiro é transferido 
com segurança e rapidez para mais de 200 países ou 
regiões. Presentemente, Macau disponibiliza dez postos 
de atendimento.

No ano em análise verifi cou-se um aumento de cerca de 
5 por cento, relativamente ao ano anterior, no valor das 
transferências.

Plataforma de Pagamento Electrónico

Para comodidade dos cidadãos e prestação de serviços de 
maior qualidade, o Governo da RAEM está a implementar 
um projecto global de governo electrónico. A Plataforma 
de Pagamento Electrónico, desenvolvida pela CEP, 
serve, desde 2006, de canal de pagamento electrónico 

3

實現了「一站式電子政務」。2018

年電子支付的交易超過36萬次，較

前一年增加了46％。

網上支付平台於2018年新增多個項

目，包括繳納無線電費用、申請商

業登記證明、飲食及飲料場所牌照

續期以及港珠澳大橋邊檢大樓東停

車場繳費服務。目前，共有18個政

府部門使用該平台作為支付渠道，

提供約50種電子服務。

貨幣兌換

雖然訪澳遊客數量有所增加，但由

於儲金局鄰近貨幣兌換服務帶來一

定的競爭，導致儲金局的兌換服務

交易量較去年減少約7%。

支持教育

郵政儲金局於2010年開始設立了助

學金計劃，鼓勵學生努力學習。

2018年由學校選出的獲資助之全

日制中學學生共有41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。

para diversos serviços públicos, realizando o serviço de 
“Balcão Único de Governo Electrónico” (One Stop). O 
número de utilizações efectuadas em 2018 ultrapassou 
as 360 mil, representando um aumento de 46 por cento 
relativamente ao ano anterior.

Em 2018, foram adicionados novos itens à lista de serviços 
prestados por esta plataforma online, nomeadamente: 
pagamento das Taxas Radioeléctricas, pedido de certidão 
de Registo Comercial, renovação de Licenciamento de 
Estabelecimentos de Comidas e Bebidas e pagamento 
do Auto-Silo Este do Posto Fronteiriço da Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau. Actualmente, 18 departamentos 
governamentais utilizam a Plataforma de Pagamento 
Electrónico como canal de pagamento, sendo facultados 
cerca de 50 serviços electrónicos.

Câmbios

Embora se tenha verifi cado um crescimento no número de 
visitantes, registou-se uma diminuição de cerca de 7 por 
cento, relativamente ao ano anterior, em termos de volume 
de transacções no serviço de câmbios. Esta descida 
deve-se, em muito, à concorrência de postos de serviço 
de câmbios localizados nas imediações da CEP.

Apoio Educativo

A Caixa Económica Postal criou em 2010 o “Programa 
de Abonos da Caixa Económica Postal”, como forma de 
motivar os estudantes no seu processo de aprendizagem.

No ano 2018, foram seleccionados, pelas respectivas 
escolas, 41 alunos dos cursos diurnos de estabelecimentos 
de ensino secundário que obtiveram bons resultados ou 
registaram um progresso assinalável no seu desempenho 
académico. A Caixa Económica Postal, como forma de 
incentivo, atribuiu vales de compras de material escolar 
aos alunos seleccionados.
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01/03/2018

35ª Exposição Internacional Asiática de Filatelia, Macau 2018 (I)

4

通訊博物館分為兩大範疇 - 郵政/

集郵和電訊，以科學類博物館為設

計理念，讓參觀的人士可與展廳的

展品和電腦終端機進行互動。除了

郵政及電訊領域的常規展品外，澳

門和世界其他地區的珍貴郵票也是

博物館藏品一部分。此外，博物館

開辦了一系列活動，在導啓員的引

導及啓發下，進行工作坊、現場演

示、臨時展覽、比賽和研討會等活

動。

2018年通訊博物館舉辦了多項郵

政/集郵和電訊領域的活動讓參觀者

預約參加，包括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。該年度的總入場

人數為26,662人次，主要來自於學

校及團體的預約參觀，全年共425

次，其中77.88%為導覽、工作坊或

電子課程服務，22.12%為戶外及往

校服務。

Museu das Comunicações

O Museu das Comunicações, concebido como museu 
científi co e dividido em duas grandes áreas – Correios/
Filatelia e Telecomunicações –, permite aos visitantes 
interagir com as demonstrações expostas e com os 
terminais informáticos instalados nas suas galerias. Além 
das exposições permanentes patentes nas Galerias 
Correios/Filatelia e Telecomunicações, faz parte do acervo 
do Museu uma valiosa colecção de selos do território e do 
resto do mundo. O Museu desenvolve um programa de 
actividades, como serviços de visitas guiadas, orientadas 
por um conjunto de facilitadores que animam o espaço 
com workshops, demonstrações ao vivo, exposições 
temporárias, concursos e seminários.

Durante o ano 2018 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. O número de entradas 
registadas no Museu das Comunicações no ano de 2018 
foi de 26 662 pessoas. A maioria das entradas foi de grupos 
escolares ou de organizações com marcação prévia 
de visita. Do total de 425 visitas com marcação prévia, 
77.88 por cento usufruiu de visitas guiadas, workshops ou 
cursos de electrónica, e 22.12 por cento benefi ciou dos 
serviços do Museu no exterior e nas Escolas.
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文教與學校交流活動

博物館開發了一系列專門針對青少

年的活動，並與本地的教育機構密

切合作，以服務學生群體。除了導

覽、工作坊和往校服務之外，2018

年還有以下特別活動：

1 -「畫出郵票故事創作比賽」

2018年度「畫出郵票故事創作比

賽」被列入「澳門2018第35屆亞

洲國際集郵展覽」活動之一，以擴

大其影響力。除了兒童組及青少年

組外，更首次增加公開組，接受澳

門以外的人士使用其他國家和地區

發行的郵票參賽。參賽的285件作

品在「澳門2018」展覽期間展出，

受到了公眾的高度讚揚。

 

2 -「創意錢罌製作比賽」 

通過這項比賽，通訊博物館希望鼓

勵青少年儲蓄和善用金錢，並推動

更多有才藝的學生參與文化創意活

動。是次比賽的主題為「中秋節」

，共有84個原創作品參賽。

Serviços Educativos/Intercâmbio com as escolas

Tendo como público-alvo a população em idade escolar, 
o Museu desenvolve um vasto programa de actividades 
dedicado aos mais novos e mantém uma estreita relação 
com os estabelecimentos de ensino do território. Para 
além das visitas guiadas, workshops e visitas às escolas, 
destacamos as seguintes actividades desenvolvidas ao 
longo do ano:

1 – Concurso “Desenhar a minha estória de selos”
A edição de 2018 deste concurso foi enquadrada no 
programa de actividades da “35.ª Exposição Internacional 
Asiática de Filatelia, Macau 2018”, alargando o seu 
âmbito. Para além dos grupos infantil e juvenil, o certame 
foi aberto, pela primeira vez, ao grupo geral, aceitando a 
participação de concorrentes de fora de Macau. Foram 
também aceites trabalhos fazendo uso de selos emitidos 
por outros países e regiões. Os 285 trabalhos entregues a 
concurso, e que estiveram expostos no espaço da “Macau 
2018”, foram muito elogiados pelo público. 
 
2 - Concurso “Construção de Mealheiro Criativo” 
Com este concurso o Museu pretende estimular nos mais 
novos o espírito de poupança e o correcto uso do dinheiro, 
bem como incentivar jovens talentos a participarem em 
actividades criativas. Este ano, obedecendo ao tema 
“Festival da Lua”, foram entregues 84 trabalhos originais.

3 -「小學生科 ‧ 藝大作戰」

由澳門生物醫學工程學會及通訊博

物館合作的2018年度「小學生科 

‧ 藝大作戰」活動在12月份舉行。

評判團從137隊參賽者中評選了最

佳作品。今年的主題是“元件大變

身”，旨在讓學生認識不同的電子

元件，並用它們創造出一個平面或

立體作品。

4 - 2018年度通訊博物館電子裝置

製作比賽 – 奇謀奪寶

由通訊博物館與澳門電機及電子工

程師學會每年合作舉辦，2018年共

有16間澳門學校的46組初中和52

組高中隊伍報名參加。今年的目標

是讓學生設計和建造一個能夠拿取

和搬運物品的遙控裝置。

特別活動

2018年度國際博物館日

為慶祝國際博物館日，通訊博物館

與海事博物館共同主辦以「龍環

葡韻 x 氹仔故事」為主題的攝影比

賽，鼓勵攝影愛好者以他們的創造

力來記錄這個文物建築，並於澳門

國際博物館日嘉年華舉行學生組和

公開組的頒獎典禮和得獎作品展

覽。

3 - Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do 
Ensino Básico
Esta actividade, co-organizada pela Sociedade 
de Engenharia Biomédica de Macau e Museu das 
Comunicações, teve a sua conclusão em Dezembro. 
O painel de jurados avaliou e seleccionou os melhores 
trabalhos das 137 equipas participantes. Este ano, 
o tema da actividade, “Renovar Componentes”, teve 
como objectivo os estudantes conhecerem diferentes 
componentes electrónicos e criarem com estes um 
objecto bidimensional ou tridimensional.

4 - Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos 
do Museu das Comunicações 2018, “Caça ao Tesouro” 
Este concurso, co-organizado anualmente pelo Museu 
das Comunicações e pelo Instituto de Engenheiros 
Electrotécnicos e Electrónicos de Macau (IEEE),  recebeu 
trabalhos de 46 equipas do ensino básico e de 52 equipas 
do ensino secundário, originárias de 16 escolas de Macau. 
O objectivo, este ano, era os estudantes conceberem e 
construírem um dispositivo dirigido por controlo remoto, 
capaz de pegar e de transportar objectos.

Actividades Especiais

Dia Internacional dos Museus 2018

Para celebrar este dia, o Museu das Comunicações e o 
Museu Marítimo organizaram o concurso de fotografi a 
“Casas da Taipa x História da Taipa”, encorajando os 
entusiastas desta forma de expressão artística a usarem a 
sua criatividade no registo deste património. A cerimónia 
de entrega dos prémios e exposição das melhores obras 
da categoria Estudantes e Geral tiveram lugar no Carnaval 
do Dia Internacional dos Museus de Macau.

「畫出郵票故事創作比賽」的頒獎典禮
  Cerimónia de entrega de prémios do Concurso “Desenhar a minha estória de selos”
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區域合作與國際關係
Cooperação Regional e  
Relações Internacionais4
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為與時並進，時刻掌握郵政、電信

等各領域的動態，郵電局積極參加

在本地和外地舉辦的研討會、座談

會和論壇，並為多個區域性和國際

性相關領域組織的成員。

在郵政領域，郵電局以中國代表

團成員的身份參與國際郵政聯盟

(UPU)和亞太郵政聯盟(APPU)會議。
同時，也是國際葡語國家通信協會

(AICEP)與亞洲PKI聯盟的一員。

在電信領域，本局是亞太電信組織

(APT)的準會員。另外，郵電局以中
國代表團成員的身份參與國際電信

聯盟(ITU)的活動。

作為這些區域和國際組織的成員，

郵電局積極參與活動和會議，向它

們介紹澳門的行業現況。而作為國

家郵政局代表團成員，郵電局根據

區域特點提出觀點，與團員取得一

致共識，在國際會議上提出具建設

性的提案。

郵電局代表團訪問北京

為正式介紹新組成的郵電局，局長

於2018年5月率領本局代表團前往

北京。

Tendo como objectivo estarem permanentemente 
actualizados sobre as suas diferentes áreas 
de actividade, bem como manterem um activo 
intercâmbio de conhecimentos para desenvolvimento 
das suas competências nos sectores de Correios e 
Telecomunicações, os CTT participam em seminários, 
colóquios e fóruns, localmente e fora de Macau, e fazem 
parte de instituições regionais e internacionais ligadas a 
estas áreas.

Na área postal, os CTT são membro da delegação da 
China junto da União Postal Universal (UPU) e da União 
Postal para a Ásia-Pacífi co (APPU). São ainda membro 
da Associação Internacional das Comunicações de 
Expressão Portuguesa (AICEP) e do Consórcio PKI Ásia. 

Na área das telecomunicações, os CTT são membro 
associado da Telecomunidade da Ásia-Pacífi co (APT) 
e participam nas actividades da União Internacional de 
Telecomunicações (ITU), na qualidade de membro da 
delegação da China.

Enquadrados nestas instituições regionais e internacio-
nais, participam activamente em actividades e reuniões, 
dando a conhecer a realidade de Macau nas áreas que 
lhe estão afectas. Enquanto membro da delegação dos 
Correios Nacionais, os CTT expõem os seus pontos 
de vista, de modo a que, com o consenso dos demais 
membros da delegação, se apresentem propostas 
conjuntas e coordenadas nas reuniões internacionais em 
que se fazem representar.

Delegação dos CTT visita ofi cialmente Beijing

Para uma apresentação formal da nova estrutura dos CTT, 
uma delegação destes serviços, presidida pela directora, 
deslocou-se a Beijing, no mês de Maio de 2018.

代表團拜會了國家郵政局、中國郵

政集團公司、中華全國集郵聯合

會、中國郵政郵票博物館、工業和

信息化部以及中共中央網絡安全和

信息化委員會辦公室/國家互聯網信

息辦公室。

代表團獲國家郵政局馬軍勝局長等

領導的接見，雙方同意加強交流與

溝通，推動郵政業改革發展，深化

業務合作。

在與中國郵政集團公司李國華總經

理等領導的會晤上，雙方就集郵業

務、e特快及跟蹤郵件業務等方面的

發展和合作進行深入討論，並對本

局籌辦第35屆亞洲國際集郵展覽表

示支持。

Nesta visita ofi cial a delegação visitou os Correios 
Nacionais, o Grupo dos Correios da China, a Federação 
Filatélica Nacional da China, o Museu Nacional de Correio 
e Filatelia da China, o Ministério da Indústria e Tecnologia 
de Informações e o Gabinete da Comissão Central dos 
Assuntos de Ciberespaço/Administração do Ciberespaço 
da China.

A delegação foi recebida pela Direcção dos Correios Nacionais, 
liderada por Ma Junsheng. As duas instituições acordaram 
continuar a reforçar o intercâmbio e a comunicação, a 
impulsionar a reforma e o desenvolvimento do sector postal e 
a estreitar a cooperação em actividades e negócios.

Na reunião com o Grupo dos Correios da China, 
presidido por Li Guohua, foram tratados assuntos como o 
desenvolvimento e cooperação em actividades fi latélicas, 
o novo serviço eEMS e “acompanhamento e localização” 
de objectos postais. O Grupo manifestou o seu apoio 
aos CTT na organização da “35ª Exposição Internacional 
Asiática de Filatelia, Macau 2018”. 

拜會國家郵政局
Visita aos Correios Nacionais

拜會中國郵政集團公司
Visita do Grupo aos Correios da China

拜會中華全國集郵聯合會
Visita à Federação Filatélica Nacional da China

拜會中國郵政郵票博物館
Visita ao Museu Nacional de Correio e Filatelia da China
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在與中華全國集郵聯合會楊利民會

長的會面上，郵電局介紹了九月份

舉行的第35屆亞洲國際集郵展覽的

籌辦情況，也聽取該會舉辦大型集

郵展覽的籌備與宣傳工作的經驗分

享。

另外，代表團亦拜訪了中國郵政郵

票博物館，並與相關領導就未來郵

票聯合策展等事宜交換意見。

在電信方面，代表團獲工業和信息

化部陳肇雄副部長接見，雙方就電

信管理、5G發展規劃、粵港澳大灣

區電信網絡建設及大數據發展等領

域進行了意見交換。

而在中共中央網絡安全和信息化委

員會辦公室/國家互聯網信息辦公室

國際合作局祁小夏局長接見訪問團

期間，雙方就推動網絡安全管理、

智慧城市及本澳互聯網發展等領域

進行相互交流。

通過這些拜訪活動，加強了郵電局

與內地關於郵政與電信領域之政

策、規劃以至業務發展等方面的溝

通與合作，有助本澳有效配合粵港

澳大灣區的發展策略，逐步融入國

家發展大局。

No encontro com o presidente da Federação Filatélica 
Nacional da China, Yang Limin, os CTT fi zeram uma breve 
apresentação sobre o processo de organização, então 
em curso, da “35ª Exposição Internacional Asiática de 
Filatelia, Macau 2018”, que veio a concretizar-se no mês 
de Setembro, tendo recebido da Federação informações 
relativas à sua experiência na preparação e promoção de 
grandes eventos.

A delegação dos CTT visitou ainda o Museu Nacional de 
Correio e Filatelia da China, onde trocou opiniões com a 
respectiva direcção sobre futuras curadorias conjuntas na 
área da fi latelia.
Na área das telecomunicações, a delegação foi recebida 
por Chen Zhaoxiong, Vice-Ministro do Ministério da 
Indústria e Tecnologia de Informações. Neste encontro 
foram trocadas impressões sobre regulação do sector das 
telecomunicações, planeamento para desenvolvimento de 
5G, projectos de construção de redes de telecomunicações 
na área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 
e, ainda, sobre desenvolvimento de “big data”.

Na reunião com Qi Xiaoxia, directora-geral dos Serviços 
de Cooperação Internacional do Gabinete da Comissão 
Central dos Assuntos de Ciberespaço/Administração do 
Ciberespaço da China, foram abordados temas como 
a promoção de cibersegurança, o projecto “Cidade 
Inteligente” e o desenvolvimento da internet em Macau.

Através destas visitas, foram reforçados o intercâmbio 
e a cooperação entre os CTT e o Interior da China em 
termos de orientação, planeamento e desenvolvimento de 
actividades nas áreas de Correios e de Telecomunicações, 
que ajudarão Macau na defi nição de melhores políticas 
para participação no desenvolvimento da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau e na integração gradual 
de Macau no desenvolvimento Nacional. 

郵展期間的業務會議

於「澳門2018第35屆亞洲國際集

郵展覽」期間，郵電局分別與多個

郵政機構及郵票印刷公司舉行業務

會議。 在各會議當中，雙方領導及

團隊分享了集郵業務的最新發展情

況，就良好的合作機會進行了初步

探討。 

國家郵政局團隊與郵電局就中港澳

三地郵政聯合發行郵品議題進行了

探討。中國郵政集團公司團隊亦與

郵電局就三地聯合發行及中澳兩地

聯合發行郵品進行了溝通並取得共

識。中華全國集郵聯合會團隊在會

議上介紹了2019年六月在湖北省武

漢舉行的中國2019世界集郵展覽，

同時雙方就日後合作的可行性進行

了交流。

同時，郵電局亦藉此機會與萬國郵

政聯盟、澳洲郵政、奧蘭郵政、

法羅群島郵政、印度郵政、澤西郵

政、列支敦士登郵政、盧森堡郵政

及新西蘭郵政的代表會面，共同探

討潛在的合作機會；本局亦與郵票

印刷公司，法國的 Cartor Security 
Print及荷蘭的 Joh. Enschedé Security 
Print就郵票印刷事宜互相交流。

與此同時，萬國郵政聯盟於郵展期

間組織了一場以「e-Philately」 電子
集郵為主題的集郵會議，共有26個

郵政機構及郵票印刷公司的代表參

與。與會者分享了有關郵政經營者

的經驗及電子商務在郵政業務策略

中的重要性。  

Reuniões durante a Exposição “Macau 2018”

Por ocasião da “35ª Exposição Internacional Asiática de 
Filatelia, Macau 2018”, tiveram lugar reuniões de negócios 
entre os CTT de Macau e várias organizações postais 
e ofi cinas impressoras. Nestes encontros, dirigentes e 
equipas de trabalho compartilharam o desenvolvimento 
recente dos respectivos negócios fi latélicos e discutiram 
oportunidades de cooperação. 

Os Correios Nacionais estiveram reunidos com os CTT 
para analisarem a possível cooperação para emissão 
conjunta de produtos fi latélicos das três administrações 
postais (China, Hong Kong e Macau). O Grupo dos 
Correios da China chegou a acordo relativamente à 
cooperação para emissão conjunta de produtos fi latélicos 
das três administrações postais e entre a China e Macau. 
Por seu lado, a Federação Filatélica Nacional da China fez 
uma apresentação sobre a Exposição Mundial de Filatelia 
“CHINA 2019”, a realizar no mês de Junho de 2019, em 
Wuhan, Província de Hubei, tendo sido analisadas, de 
forma positiva, possibilidades futuras de cooperação 
bilateral.

Na mesma ocasião, os CTT aproveitaram a oportunidade 
para reunir com representantes da União Postal Universal 
(UPU) e representantes dos Correios da Austrália, Aland, 
Ilhas Faroé, Índia, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo e da 
Nova Zelândia para debaterem, em conjunto, potenciais 
oportunidades de cooperação, tendo ainda trocado 
ideias com duas ofi cinas impressoras estrangeiras: Cartor 
Security Print (França) e Joh. Enschedé Security Print 
(Países Baixos).
 
Durante a exposição, a UPU organizou um seminário 
subordinado ao tema “e-Philately” (Filatelia Electrónica), 
que contou com a participação de 26 representantes 
de administrações postais e ofi cinas impressoras. Os 
representantes de operadores postais partilharam as suas 
experiências e apontaram a importância do comércio 
electrónico nas estratégias das actividades postais.  

「e-Philately」集郵會議
Seminário “e-Philately”

拜會工業和信息化部
Visita ao Ministério da Indústria e Tecnologia de Informações

拜會中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室/國家互聯網信息辦公室
Visita ao Gabinete da Comissão Central dos Assuntos de Ciberespaço/Administração do 
Ciberespaço da China
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1

透過郵展期間舉行的多場業務會

議，郵電局加強了與各機構的聯

繫，為郵政及集郵業務的長遠發展

及戰略合作打下良好的基礎。

郵務

1. 亞太郵政電子郵包指導委員會會

議

澳門郵電作為亞太郵政成員之一，

在2017年正式加入亞太郵政電子郵

包服務項目，與亞太地區各郵政機

構共同推動該業務的發展。

2018年，亞太郵政電子郵包指導委

員會在印尼萬隆舉行會議，本局委

派代表參加。會議內容主要包括報

告亞太郵政電子郵包服務在過去一

年的整體發展情況、討論及審議與

服務質量掛勾的酬金計劃項目及服

務協議書之修訂。

2. 萬國郵聯郵政經營理事會春季及

秋季會議

由國家郵政局、中國郵政集團公

司、香港郵政署及澳門郵電局組成

的中國代表團參加在瑞士伯爾尼舉

行的萬國郵聯郵政經營理事會春季

和秋季會議。

Através das inúmeras reuniões de negócios, que tiveram 
lugar durante a exposição fi latélica “Macau 2018”, os 
CTT de Macau tiveram possibilidade de reforçar os seus 
contactos com diversas instituições, estabelecendo, 
desta forma, uma base sólida para o desenvolvimento 
contínuo e cooperação estratégica.

Correios

Operações Postais
  
1.  Reunião do Comité Directivo do ePacket da APP
Enquanto membro da Cooperativa de Correios da Ásia-
Pacífi co (APP), em 2017 os CTT integraram o projecto 
ePacket APP para promoverem este projecto juntamente 
com outros operadores postais da região.

Em 2018, o Comité Directivo do ePacket APP reuniu em 
Bandung, Indonésia, onde os CTT se fi zeram representar. 
Nesta reunião foi feita uma revisão da situação geral da 
execução do ePacket APP, bem como foram discutidas 
e aprovadas propostas ao Plano de Pagamento por 
Desempenho (Pay for Performence) do ePacket e 
alterações a introduzir ao Acordo do Serviço ePacket.

2. Reuniões da Primavera e de Outono do Conselho de 
Operações Postais da UPU
A delegação da China, constituída por representantes 
dos Correios Nacionais, do Grupo dos Correios da China, 
Correios de Hong Kong e CTT de Macau, esteve presente 
nas Reuniões do Conselho de Operações Postais da 
UPU, que decorreram em Berna, Suíça.

Nestas reuniões, os CTT tiveram a oportunidade de obter 
informações actualizadas sobre importantes projectos 
da UPU, nomeadamente sobre o nível de aplicação do 
“Sistema Postal Internacional”, dados estatísticos sobre a 

會議中，本局取得萬國郵聯多個重

點計劃的最新情況，包括國際郵件

系統於全球的應用與普及程度之發

展、各地區特快專遞運作效率及市

場開發程度的統計資料、「整合產

品計劃」、「整合報酬計劃」及「

先進電子數據交換」等發展情況。

3. 萬國郵政聯盟特別大會

國家郵政局、中國郵政集團公司、

香港郵政署及澳門郵電局組成的中

國代表團在國家郵政局局長的率領

下，出席了九月在埃塞俄比亞舉行

的萬國郵政聯盟特別大會。

是次特別大會中全體會員對萬國郵

聯的改革方案取得一致共識，進一

部拓展萬國郵聯成員國的參與度及

加强全球郵政共融。

4.  第七屆亞太郵聯郵政商務論壇

於11月，本局參加了在泰國曼谷舉

行的「第七屆亞太郵聯郵政商務論

壇」。 論壇主題為：探索新領域–

重朔郵政業，共有超過三十個郵政

機關的領導、管理層和業界代表出

席。本局局長獲邀於會上分享澳門

郵電局在郵務發展和郵務多元化方

面的成功策略與經驗。

集郵

2018年1月，國家郵政局、中國郵

政集團公司、香港郵政和澳門郵電

在珠海舉行首次會議，討論「港珠

澳大橋」聯合發行的準備工作，並

在3月份的第二次會議確認了發行

細節。為慶祝港珠澳大橋的開通，

由三地郵品組成的「港珠澳大橋」

郵摺於10月30日正式發行。

efi cácia operacional e a evolução do mercado do serviço 
de correio rápido EMS em diversas áreas geográfi cas, 
e sobre o desenvolvimento do “Plano de Produtos 
Integrados” , “Plano Integrado de Remunerações” e de 
“Troca de Dados Electrónicos Avançados”.

3. Reunião Especial da União Postal Universal
A delegação da China, composta pelas Correios 
Nacionais, Grupo dos correios da China, Correios de 
Hong Kong, Correios e Telecomunicações de Macau, e 
liderada pelo director dos Correios Nacionais, particpou 
na Reunião Especial da União Postal Universal, que teve 
lugar na Etiópia, no mês de Setembro.

Nesta reunião especial, as soluções propostas relativas 
à reforma da UPU, visando uma maior participação de 
países na UPU e a integração de autoridades postais a 
nível mundial, receberam o acordo unânime dos membros.

4. 7.o Fórum de Negócios Postais da APPU
Os CTT participaram no 7.o Fórum de Negócios Postais 
da APPU que decorreu no mês de Novembro, em 
Banguecoque, Tailândia. O Fórum com o tema “Explorando 
Novas Fronteiras – Remodelando o Sector Postal”, recebeu 
líderes e dirigentes de mais de 30 autoridades postais 
e representantes do sector. A directora foi convidada a 
partilhar as estratégias e experiências bem sucedidas 
dos CTT de Macau no âmbito de desenvolvimento da 
actividade postal e da diversifi cação de serviços.

Filatelia

Para preparar a emissão fi latélica conjunta “Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau”, foi realizado um primeiro encontro 
em Janeiro, em Zhuhai, entre os Correios Nacionais, o 
Grupo de Correios da China, Correios de Hong Kong e 
CTT de Macau. Em Março, em Macau, teve lugar uma 
segunda reunião onde fi caram estabelecidos os detalhes 
da emissão.  Dia 30 de Outubro, para celebrar a abertura 
da ponte, foi emitida a carteira conjunta com as emissões 
comemorativas “Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau” dos 
Correios da China, Hong Kong e Macau. 

與國家郵政局進行業務會議
Reunião com os Correios Nacionais

與中國郵政集團公司進行業務會議
Reunião com o Grupo dos Correios da China
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1. 國際電信聯盟2018年全權代表大

會

國際電信聯盟2018年全權代表大會 
(2018 Plenipotentiary Conference PP-
18)於10月在阿拉伯聯合酋長國迪拜
召開。郵電局以中國代表團成員的

身份，在工業和信息化部副部長陳

肇雄率團下出席了是次大會。

會議期間，郵電局及代表成員分別

與國際電信聯盟秘書長、工業和信

息化部副部長、香港特別行政區政

府通訊事務總監以及各地的與會者

就未來資訊及通訊科技、電信業對

實現社會經濟可持續發展方面的作

用等議題進行交流討論，這對郵電

局在將來制定電信領域的政策提供

具價值的參考。

Telecomunicações

1. Conferência de Plenipotenciários 2018 da União 
Internacional das Telecomunicações
A Conferência de Plenipotenciários 2018, PP-18 (2018 
Plenipotentiary Conference, PP-18) da União Internacional 
das Telecomunicações (UIT) teve lugar no Dubai, Emirados 
Árabes Unidos, em Outubro. Os CTT participaram na 
PP-18 na qualidade de membro da delegação da China, 
chefi ada pelo Vice-Ministro da Indústria e Tecnologia da 
Informação, Chen Zhaoxiong.

Durante a Conferência, os CTT, e demais membros da 
delegação da China, tiveram ocasião para intercâmbio 
e debate de ideias com o Secretário-geral da UIT, o 
Vice-Ministro da Indústria e Tecnologia da Informação, 
a Directora-geral das Comunicações de Hong Kong, 
e participantes provenientes de todo o mundo, sobre 
as futuras tecnologias de informação e comunicação, 
o contributo do sector das telecomunicações para 
a concretização do desenvolvimento sustentável da 
economia social, bem com sobre outros temas que 
poderão servir de valiosa referência para os CTT na 
defi nição de futuras politicas de telecomunicações. 

2

2. 國際葡語通訊協會2018年大會及

第26屆葡語通訊論壇

國際葡語通訊協會 (AICEP)2018年
大會及第26屆葡語通訊論壇4月於

澳門舉行，聚集了來自九個葡語國

家和地區的電信、郵政和電視廣播

行業的領袖以及監管機構代表。郵

電局作為國際葡語通訊協會會員，

積極參與其中。

是次論壇主題為「大數據和貨幣數

字化：數碼化轉型帶來的新商機」

。論壇聚焦數碼發展、大數據的價

值鏈、大數據環境對傳播媒體競爭

力的影響、媒體及通訊數據在智慧

城市中的效益和葡語地區通訊業務

的現況和趨勢。

2.  Assembleia-Geral de 2018 e XXVI Fórum da AICEP das 
Comunicações Lusófonas
A Assembleia-Geral de 2018 da Associação Internacional 
das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP) e 
o XXVI Fórum da AICEP das Comunicações Lusófonas 
tiveram lugar em Macau em Abril, contando com a 
presença de altos dirigentes de operadores postais, 
telecomunicações e conteúdos televisivos, bem como 
de reguladores dos referidos sectores, oriundos de nove 
países e regiões de língua portuguesa. Os CTT, enquanto 
membro da AICEP, marcaram presença na Assembleia-
Geral e no Fórum.

O tema do Fórum – “Big Data e Monetização de 
Dados: a Nova Oportunidade de Negócio resultante da 
Transformação Digital” – e os principais tópicos em debate 
focaram o desenvolvimento digital, a cadeia de valor dos 
dados, os dados como um novo factor de competitividade 
nas comunicações e media, dados de comunicações e 
media na criação de valor nas cidades inteligentes e 
estudo e tendências das comunicações lusófonas.

與國際電信聯盟秘書長會面
Encontro com o Secretário-geral da UIT

國際葡語通訊協會2018年大會及第26屆葡語通訊論壇
Assembleia-Geral de 2018 e XXVI Fórum da AICEP das Comunicações Lusófonas
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本年焦點
Destaques do Ano5
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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 15至16日
國家郵政局、中國郵政集團公司、香港郵

政和澳門郵電在珠海舉行「港珠澳大橋」

聯合發行的準備會議

15 e 16 de Janeiro
Reunião em Zhuhai entre os Correios Nacionais, 
o Grupo de Correios da China, Correios de 
Hong Kong e CTT de Macau para preparação 
da emissão fi latélica conjunta “Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau”.

3月1日  
慶祝郵電局成立134週年暨通訊博物館 

12週年

1 de Março
Celebrações do 134.º Aniversário dos CTT e do 
12.º Aniversário do Museu das Comunicações.

4月23和24日
國際葡語通訊協會(AICEP)2018年大會及第
26屆葡語通訊論壇在澳門舉行

23 e 24 de Abril
Assembleia-Geral de 2018 e XXVI Fórum da 
Associação Internacional das Comunicações 
de Expressão Portuguesa (AICEP), em Macau.

4月26日
員工參觀「國家安全教育展」

26 de Abril
Visita à Exposição de Educação sobre a 
Segurança Nacional.

4月28日
參與民防演習

28 de Abril
Participação no simulacro de protecção civil

5月17日
慶祝2018年「世界電信和信息社會日」

17 de Maio
Comemoração do Dia Mundial das Telecomu-
nicações e da Sociedade da Informação 2018
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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

8月2日
筷子基郵政分局正式啟用

2 de Agosto
Inauguração da nova Estação Postal do 
Fai Chi Kei

9月21至24日
「澳門2018第35屆亞洲國際集郵展覽」

在澳門舉行

21 a 24 de Setembro
“35ª Exposição Internacional Asiática de 
Filatelia, Macau 2018” 

11月7至9日
出席在烏鎮舉行的第五屆世界互聯網大會

7 a 9 de Novembro
Participação na 5a Conferência Mundial da Internet, 
em Wuzhen, Província de Zhejiang

10月30日
中國、香港和澳門三地的郵政聯合以「港珠澳

大橋」為題發行郵品

30 de Outubro
As administrações postais da China, Hong Kong e 
Macau lançaram conjuntamente uma carteira com 
as respectivas emissões de selos dedicadas à 
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

12月12日
服務承諾會議

12 de Dezembro
Reunião sobre Carta de Qualidade dos CTT

7月6日
局長與學生真情對話

6 de Julho
Encontro da Directora dos CTT com estudantes
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人力資源
Recursos Humanos6
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「國際郵政服務」培訓課程
  Curso de formação “Serviços Postais Internacionais”

在全球化的當今社會，質量和創新

是成功的關鍵，郵電局員工的專業

知識和技能是達成目標和提升競爭

力的必要條件。

郵電局為員工提供本地和外地培訓

計劃，擴展專業技能，以作好承擔

新職責的準備。鼓勵員工積極參與

技術和職業培訓，以更好地履行他

們當前和未來的職責。

秉持著持續培訓和發展的人力資源

政策，本局鼓勵員工提升工作技

能，以提高服務效率。

同樣地，為了營造良好的工作環境

和和諧的同事關係，本局也支持員

工積極參加郵電職工福利會活動，

並參與社區活動。

No mundo global em que vivemos, em que a qualidade 
e a inovação são fundamentais para a obtenção de 
bons resultados, é na competência e conhecimentos 
técnicos dos seus recursos humanos que os CTT 
encontram resposta para atingir as suas metas e para um 
desempenho mais competitivo.

Os trabalhadores dos CTT são estimulados a participarem 
em programas de aperfeiçoamento e em acções de 
formação, tanto localmente como no exterior, de modo 
a que se sintam valorizados profi ssionalmente, motivados 
a expandir as suas capacidades e preparados para 
assumirem novas responsabilidades. Os CTT incentivam 
os trabalhadores a investirem na sua formação técnica 
e profi ssional para um melhor desempenho das suas 
funções actuais e futuras.

Seguindo uma política de formação contínua e de 
desenvolvimento dos seus recursos humanos, os CTT 
procuram eliminar erros de desempenho e motivar 
os trabalhadores a acompanharem a evolução das 
tecnologias e, assim, contribuírem para uma maior 
efi ciência dos serviços.

Da mesma forma, para fomento de um bom ambiente de 
trabalho e franca camaradagem, os Serviços apoiam as 
actividades levadas a cabo pelo Clube de Pessoal dos 
CTT e patrocinam outras acções de cariz comunitário. 

職業培訓

為使員工在其工作領域與時並進，

郵電局每年均制定內部及外部培訓

計劃，讓員工參與澳門本地和外地

機構的培訓。2018年，共有598人

次參加由不同政府部門和其他實體

舉辦的各個領域的課程，內容主要

有通信、行政、管理、會計、人力

資源、公共關係、資訊技術、個人

資料保護、安全、金融、電信和郵

政業務。

儲金局實施員工崗位輪換制度，讓

員工對儲金局的運作有整體認識，

以保證服務可不間斷執行。此外，

亦與員工開會交流，清晰解釋相關

法規和指令內容，以確保正確遵守

銀行業的工作規範。

在郵電局員工參加的多項培訓活動

中，較重要的有：

1 - 亞太郵政聯盟培訓學院的「國際

郵政服務」培訓課程

一連五天的郵政課程共有24名來

自不同部門和範疇的人員參與。培

訓內容涵蓋國際郵政業務的不同領

域，包括萬國郵聯所引進的最新條

例、電子數據互換、郵政經營優化

措施、電子預報關與郵件安全等

等。

Formação e Treino Profi ssional

Para que os seus funcionários se mantenham actualizados 
nas áreas onde actuam, os CTT desenvolvem anualmente 
planos de formação, tanto a nível interno como externo, 
promovendo a participação em acções desenvolvidas por 
instituições de Macau e do exterior. Em 2018, registou-
se um total de 598 participações em cursos de diferentes 
áreas, desenvolvidos por diferentes departamentos do 
Governo e outras entidades, nomeadamente cursos de 
comunicação, administração, gestão, contabilidade, 
recursos humanos, relações públicas, informática, 
protecção de dados pessoais, segurança, fi nanças, 
telecomunicações e operações postais.

A Caixa Económica Postal programou a rotatividade de 
pessoal pelas diferentes áreas da sua intervenção para 
que os trabalhadores tenham uma visão global do serviço 
e garantam que este seja prestado sem interrupção. 
Para assegurar que as normas e instruções para o 
sector bancário são apropriadamente cumpridas, são 
organizados encontros regulares com os trabalhadores 
para esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo desses 
regulamentos e directivas. 

De entre as inúmeras acções de formação em que os 
trabalhadores dos CTT tomaram parte, destacamos : 
1 - Curso de formação “Serviços Postais Internacionais”, 
do Colégio de Formação da União Postal da Ásia-Pacífi co 
(APPC)

Vinte e quatro trabalhadores de diferentes departamentos e 
áreas dos serviços frequentaram este curso de cinco dias.
O programa desta acção de formação incluiu diversos 
tópicos relacionados com as operações postais 
internacionais, como: novos regulamentos da União Postal 
Universal, troca de dados por mensagem electrónica 
(Electronic Data Interchange Messages), medidas para 
aperfeiçoamento das operações postais, apresentação 
por via electrónica de declaração aduaneira e segurança 
postal, entre outros. 
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1

公益金百萬行
Marcha de Caridade para Um Milhão

2 - 在金融領域 ， 為了加強預防

措施和確保良好的經營規範，儲金

局不同層級員工參加了反洗錢及反

恐融資的研討會，前線人員也參加

了識別偽鈔的課程。儲金局員工還

參加了合規加強培訓，以及網絡安

全和SWIFT「客戶安全計劃」(SWIFT 
CSP) 課程。

3 - 郵電局也派員參加了由萬國郵政

聯盟主辦，以亞太區聯盟成員領導

為對象的EMS研討會。本次研討會
重點關注EMS服務的持續優化，以
利其業務發展，滿足客戶的不同需

求。

社區參與

每年本局員工均積極參與由澳門日

報讀者公益基金會舉辦的公益金

百萬行，雖然活動期間下著寒雨，

亦無阻同事們參與善舉的熱情。此

外，本局與多個機構合作，響應公

益募款活動。2018年為以下機構收

集捐款：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、澳門特殊奧運會和澳門同善

堂等。

2 – Na área fi nanceira, para reforçar a prevenção e asse- 
gurar boas práticas, trabalhadores de diferentes níveis 
da CEP frequentaram seminários sobre combate ao 
branqueamento de capitais e fi nanciamento ao terrorismo, 
tendo também os trabalhadores dos balcões frequentado 
um curso sobre detecção de notas falsas. Pessoal da 
CEP frequentou ainda uma acção de actualização em 
compliance e acções de formação em cibersegurança e 
Swift CSP.  

3 – Representantes dos CTT frequentaram um seminário 
sobre EMS, promovido pela União Postal Universal e 
orientado para dirigentes da região Ásia-Pacífi co. Este 
seminário centrou-se no melhoramento contínuo do 
serviço EMS, no sentido de promover o desenvolvimento 
dos seus negócios e satisfazer as diferentes necessidades 
dos clientes.

Actividades

Participação Comunitária

Anualmente, os trabalhadores dos CTT não deixam de 
tomar parte no “Programa de Caridade Marcha para 
Um Milhão”, promovido pelo Fundo de Benefi cência dos 
Leitores do Jornal Ou Mun. Este ano, o frio e a chuva no dia 
da marcha não diminuíram o entusiasmo da participação 
dos trabalhadores dos CTT. 
Através de comparticipações pecuniárias em prol 
de campanhas solidárias, os trabalhadores dos CTT 
colaboram também com diversas instituições. No ano 
de 2018 foram recolhidos donativos para as seguintes 
entidades: 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; e Associação de 
Benefi cência “Tung Sin Tong”.

員工參觀「國家安全教育展」

為增强員工的國家安全意識，本局

於4月組織員工參觀由澳門特別行

政區政府與中央人民政府駐澳門特

別行政區聯絡辦公室聯合主辦的「

國家安全教育展」。一行五十多名

的領導及主管前往參觀，聽取導賞

員的詳細解釋和觀看影片，加深了

對國家主權、安全和發展的瞭解。

局長與學生真情對話

局長在7月到訪嘉諾撒聖心英文中

學，與二百多名高中學生真情對

話，分享「澳門郵票 – 家國情懷，
放眼世界」。

局長除了與各位同學分享郵票所展

示的生活風貌、風土人情以及政治

和經濟發展，和介紹郵電局在不同

時期所承擔的角色和職責外，還分

享了職業規劃和管理的藝術，以及

在職婦女在工作和家庭上取得平衡

的重要性，鼓勵大家追隨自己的

心，努力找尋和定位未來的路向。

Visita à Exposição de Educação sobre a 
Segurança Nacional

Uma delegação da Direcção dos Serviços de Correios 
e Telecomunicações visitou, em Abril, a Exposição de 
Educação sobre a Segurança Nacional, organizada 
conjuntamente pelo Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau e o Gabinete de Ligação do Governo 
Central na Região Administrativa Especial de Macau 
para sensibilização dos trabalhadores sobre a segurança 
nacional. A delegação, com mais de 50 dirigentes e chefi as 
dos CTT, participou numa visita guiada, tendo assistido a 
apresentações e vídeos para melhor conhecimento sobre 
a soberania, segurança e desenvolvimento do país.  

Encontro da Directora dos CTT com estudantes 

A Directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
visitou, no mês de Julho, o Colégio do Sagrado Coração 
de Jesus – Secção Inglesa, tendo dialogado com mais de 
200 alunas sobre o tema “Selos de Macau – Do Amor pela 
Pátria ao Olhar o Mundo”.

A Directora referiu que, através dos temas e design dos 
selos, as pessoas podem conhecer o modo de vida, 
os costumes e o desenvolvimento político e económico 
do local de emissão. Explicou às estudantes o papel e 
atribuições que os CTT têm assumido em diferentes 
períodos da sua história, e partilhou também a sua 
experiência de carreira e na posição de gestão. Alertou 
para a importância de as mulheres profi ssionais 
alcançarem um equilíbrio entre a vida profi ssional e 
familiar, encorajando as alunas a descobrirem os seus 
interesses e a encontrarem o seu rumo futuro. 

「反洗錢」培訓課程
Treino profi ssional sobre o branqueamento de capitais
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郵電職工福利會旨在促進會員、員

工、家屬間的友誼，在全年舉辦了

一系列文化、康樂和聯誼活動。在

聖誕節期間，為會員和職員舉行了

聖誕晚宴，並為會員子女組織了聖

誕聯歡活動，內容包括分派禮物和

舉辦遊樂活動。另也在聖味基墳場

為已故會員進行追思彌撒和獻花活

動。

2018年，在體育方面，除了借用場

地供多項運動練習外，福利會還參

加了由其他機構組織的比賽。在康

樂方面，則安排了桂林和陽朔高鐵

四天遊以及橫琴濕地公園與露營兩

天遊等。

Clube de Pessoal dos CTT

O Clube de Pessoal dos CTT, tendo como objectivo o 
estreitamento de relações de amizade e de convívio entre 
sócios, trabalhadores e seus familiares, promove ao longo 
do ano um conjunto de animadas actividades de âmbito 
desportivo, recreativo e social.Na época do Natal promove 
um jantar festivo para sócios e funcionários e organiza 
uma tarde de actividades para os fi lhos dos sócios, com 
entrega de presentes e muita diversão. Em memória dos 
seus sócios, no Dia dos Finados o Clube manda celebrar 
uma missa e procede à deposição de fl ores no Cemitério 
de S. Miguel.

Em 2018, no âmbito desportivo, para além da 
disponibilidade de espaços para a prática de várias 
modalidades, o Clube participou em diversos torneios 
organizados por outras instituições congéneres. A nível 
recreativo, organizou uma viagem de 4 dias a Guiling e 
Yangshuo, em comboio de alta velocidade, e uma visita 
de 2 dias ao Parque de Campismo e ao Parque da Zona 
Húmida de Hengqin.

2

06/07/2018

Chapas Sínicas
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Controlo Interno e Carta de Qualidade7內部控制和服務承諾
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郵電局非常注重內部控制，並採取

有效的機制來識別和管理風險。為

了維持良好規範，在擬定目標後，

提供資源，付諸實施，跟進並審視

成果；採取必要措施，對倘有的錯

誤加以修正。對工作要求及程序進

行說明解釋，以減低錯誤的風險。

2018年，一如既往對庫存和資產作

有效監控、內部審計及執行突擊性

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，並聘請國際認可及專業

的核數師執行帳目審計，以確保帳

目的真實性和公允性。

為實施內部控制，儲金局管理委員

會對有關準則和指引每年進行至少

一次檢視，亦會委派專人對工作程

序進行定期審查，並監察銀行交

易。

服務承諾

2018年3月，郵電局獲公共服務評

審委員會頒發認可資格的服務質量

指標總數為43個(當中屬郵政範圍的

有27個，屬電信範圍的有16個)。

指標達標率均維持在90% - 100%之

間。

據「市民滿意度調查」的結果，郵

電局的總體滿意度已連續5年獲得

增長，2018年，本局取得滿分為5

分的4.43分

O controlo interno, através da adopção de mecanismos 
que permitem gerir e identifi car riscos, é uma necessidade 
a que os CTT procuram dar resposta de forma pró-
activa. Para o desenvolvimento de boas práticas, os 
CTT defi nem os objectivos a atingir e disponibilizam os 
recursos para a sua concretização, procedendo depois 
ao acompanhamento e andamento dos trabalhos e à 
verifi cação dos resultados, tomando medidas caso seja 
necessário proceder a alterações ou correcções. Para 
acautelar erros e falhas, procede ao esclarecimento das 
tarefas e dos procedimentos devidos.

No ano em análise, para um controlo efectivo sobre as 
existências e património, os CTT procederam a auditorias 
internas e, de forma aleatória, procederam 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.

A Comissão Administrativa da CEP, para controlo interno, 
procede à revisão das directivas e instruções pelo menos 
uma vez por ano. A CEP 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 obteve, em Março de 2018, da Comissão de 
Avaliação dos Serviços Públicos, certifi cação em 43 
indicadores de qualidade de serviço (27 para o sector 
postal e 16 para o sector das telecomunicações). A taxa 
de realização dos objectivos situou-se entre os 90 e os 
100 por cento.

Os resultados do “Inquérito ao Grau de Satisfação do 
Cidadão” registaram, nos últimos 5 anos consecutivos, 
um aumento contínuo na pontuação total em termos de 
nível de satisfação, tendo os CTT, em 2018, atingido 4,43 
pontos de um máximo de 5 pontos.
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8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        Proveitos - Total

澳門幣 / MOP  

42,761,514.30                  

381,460.940.91

22,271,192.80

107,335,492.05

8,885,092.23

562,714,232.29

比率 / Percentagem

收益結構表 Mapa de Estrutura de Proveitos      2018

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      2018

澳門幣 / MOP 比率 / Percentagem

郵電局（不包括郵政儲金局）

2018年郵電局的提供服務收益（包

括郵政及電信服務）達澳門幣3億8

千多萬元，郵品銷售收益約澳門幣4

千2百多萬元，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1億零7百多

萬元，連同其他收益等，全年總收

益超過澳門幣5億6千2百多萬元。

費用方面，人事費用方面的開支超

過澳門幣3億5千4百多萬元，佔總

成本的73%,；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7千6百多萬

元；全年總成本超過澳門幣4億8千

3百多萬元。

Correios e Telecomunicações (sem CEP)

Em 2018, os proveitos da prestação de serviços dos 
CTT (sem CEP) ultrapassaram 380 milhões de patacas. 
Entre estes, o proveito da venda de produtos fi latélicos foi 
superior a 42 milhões de patacas. O proveito e os ganhos 
fi nanceiros, que incluem rendimentos de imóveis, juros 
obtidos e rendimentos de participação de capital, foram 
de cerca de 107 milhões de patacas. Acrescendo outros 
proveitos, o total dos proveitos do ano foi superior a 562 
milhões de patacas.

Relativamente às despesas, os custos com o pessoal 
ultrapassaram 354 milhões de patacas, representando 
73 por cento do total dos custos. Os fornecimentos e 
serviços externos são os outros custos principais. Estes 
incluem os custos de operação dos serviços públicos de 
telecomunicações, o Serviço de Operação do Sistema de 
Banda Larga Sem Fios 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, assim como 
as despesas pagas às outras administrações postais e 
companhias aéreas e com a manutenção das operações 
diárias dos Serviços. Estes custos foram superiores a 76 
milhões de patacas. O total dos custos do ano foi de cerca 
de 483 milhões de patacas.

7.6%

67.8%

3.9%

19.1%

1.6%

100%

1.1%

15.8%

73.3%

1.6%

7.8%

0.2%

0.2%

100%

5,535,746.67

76,192,548.14 

354,267,656.78

7,821,727.76 

37,770,853.66

882,903.68 

772,856.43

483,244,293.12
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郵政儲金局

2018年客戶存款餘額為11億4千萬

元，與前一年比較，增加4%。

全年新批出的貸款金額較上一年減

少約3%，而年末貸款餘額減去減值

準備為2億零5百萬元。

淨利息收入約為3千5百萬元，淨費

用及佣金收入約為9百萬元，經營

支出則約為2千6百萬元。.

2018年錄得的營業結果約2千7百

萬元，較2017年增加69%。

Caixa Económica Postal

Até fi nais de 2018, o total de depósitos captados pela CEP 
foi de cerca de 1140 milhões de patacas, representando 
um aumento de 4 por cento em relação ao ano anterior.

O montante de novos empréstimos concedidos durante 
o ano de 2018 traduz um decréscimo de cerca de 3 por 
cento relativamente a 2017, e o saldo em dívida, líquido de 
imparidade, no fi nal do ano, era de cerca de 205 milhões 
de patacas.

A margem fi nanceira e os resultados de serviços e de 
comissões foram, respectivamente, de 35 milhões e 
de cerca de 9 milhões de patacas, sendo os custos de 
exploração de cerca de 26 milhões de patacas.

Os resultados de 2018, no valor de cerca de 27 milhões 
de patacas, traduzem um aumento de 69 por cento, 
relativamente a 2017.

  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  
減少 decréscimo

收益 Proveitos

成本 Custos

46,631,777.31

4,745,520.50

5,384,344.17

8,946,682.00

1,096.92

0.00

65,709,420.90

11,816,743.08

20,384,125.20

119,845.53

5,574,647.37

347,305.01

252,827.83

0.00

676,501.62

39,171,995.64

26,537,425.26

869,425.00

1,116,494.63

26,784,494.89

77,307.08

26,861,801.97

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

澳門元 MOP 澳門元 MOP

2018 2017

709 420 9065

39 171 995 64

, ,

26 784 494 89

77,307.08

26 861 801 9726,861,801.9726,861,801.97

49 042 954 17

33 347 696 17

,

15 847 432 40

22,693.61

15 870 126 0115,870,126.0115,870,126.01
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Informações Gerais

聯絡資料

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

電信
Telecomunicações

telecom@ctt.gov.mo
http://telecommunications.ctt.gov.mo

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

cep@ctt.gov.mo
http://www.macaucep.gov.mo

電子認證服務
Serviços de Certifi cação

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

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

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

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

通訊博物館
Museu das Comunicações
info@cmm.gov.mo  
http://www.cmm.gov.mo

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

9

易郵箱
eLocker Cacifo Electrónico
elocker@ctt.gov.mo 
http://www.ctt.gov.mo/eLocker/
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