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 Derby W. M. Lau

CTT – A mais longa jornada começa com         

         um primeiro passo

O ano de 2019 foi de júbilo e de celebrações, uma vez que comemorámos o 70.º Aniversário da 
Implantação da República Popular da China e o 20.º Aniversário do Estabelecimento da Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM), assim como o 135.º Aniversário da Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), o qual constitui um marco importante para a 
nossa instituição. As imagens das celebrações demonstram bem o constante desenvolvimento 

e a prosperidade desta pequena cidade, e todos os esforços envidados servirão de pedra fundamental 
para entrar na década de 2020.

Os trabalhos desenvolvidos em 2019 proporcionaram excelentes resultados, sendo de destacar 
o lançamento de 17 emissões fi latélicas temáticas e, no âmbito da celebração do 135.º Aniversário 
destes Serviços, a publicação do livro “Edifício-Sede dos CTT – História, Arquitectura, Funcionalidade”. 
A história deste edifício é contada através de valiosas fotografi as antigas, com imagens únicas, 
que levam o leitor a conhecer a sua transformação ao longo do tempo. Merecem igual destaque as 
iniciativas legislativas relativas ao “Regime de Convergência de Redes e Serviços de Telecomunicações” 
e ao “Regime das Radiocomunicações”, cujos trabalhos já se encontram numa fase avançada, estando 
a ser feitos todos os esforços para a sua conclusão ainda no ano de 2020. 

A recente tomada de posse do Quinto Governo abriu um novo horizonte para a RAEM. Espera-se, 
assim, que 2020 seja um ano repleto de oportunidades e de mudanças. Os CTT vão manter-se fi éis à 
sua tradição e irão enfrentar responsavelmente a evolução e os novos desafi os, de modo a concretizar 
os seus objectivos.

Como sabemos, a mais longa jornada começa com um primeiro passo, daí a necessidade de estabelecer 
bases sólidas para se atingirem as metas traçadas e se chegar cada vez mais longe. Numa era de 
rápido desenvolvimento, é necessário que os CTT olhem para o futuro de modo aberto, com renovado 
interesse e curiosidade, adoptem as melhores práticas e experiências adquiridas e incentivem 
o trabalho em equipa. Desta forma, os CTT estarão prontos para dar o melhor contributo para o 
desenvolvimento e o bem-estar da sociedade de Macau.
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Conselho de Administração

Os Serviços de Correios e Telecomunicações estão divididos em três grandes áreas – 
Correios, Telecomunicações e Caixa Económica Postal.

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

Presidente Lau Wai Meng          Directora

Vogais  Rosa Leong          Subdirectora

  Van Mei Lin      Subdirectora (até 31 de Maio de 2019)

  Lao Lan Wa      Subdirector, substituto (a partir de 19 de Junho de 2019)

  Tam Van Iu      Chefe do Departamento da Caixa Económica Postal

  Chiang Chao Meng       Chefe do Departamento de Serviços Electrónicos

  Chong Vun Leng      Chefe do Departamento Financeiro e de Gestão de Recursos Humanos

  Ng Mei Kei      Chefe do Departamento Comercial

  Ip Chong Wa      Chefe do Departamento de Desenvolvimento das Tecnologias da 
         Informação e Gestão de Recursos

  Sun Kuan Ieong      Chefe do Departamento de Operações Postais
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Equipa de Gestão

Ieong Su Cheng Chefe do Centro de Permuta de Correio 

Leung Keng In     Chefe da Divisão de Contabilidade Internacional e   
  Relações Externas

Tam Hoi Iong  Chefe da Divisão de Exploração 

Chou Ian Kuai     Chefe da Divisão de Filatelia 

Lam Wai San Chefe da Divisão de Administração, Contabilidade e  
  Gestão de Fundos

Lei Iok Sim     Chefe da Divisão de Actividade Financeira

Luís Augusto de Castilho Rabaça Correia Cordeiro

Coordenador do Gabinete dos Assuntos Jurídicos e de Tradução

Wong Kam Ian     Curadora do Museu das Comunicações

Iong Mei Iok     Chefe da Divisão de Relações Públicas e 
  Arquivo Geral

Shi Zheng Rong Chefe da Divisão de Organização e Informática

Choi Wai Pan Chefe da Divisão de Obras, Gestão de Instalações e   
  Serviços Gerais, substituto

Lei Kuong Leong Chefe da Divisão de Desenvolvimento das   
  Tecnologias de Informação

p Chi Kan Billy     Chefe da Divisão de Gestão de Recursos   
  de Telecomunicações

Sio Weng Weng     Chefe da Divisão de Mercado e Concorrência

Lou San  Chefe da Divisão de Normas e Técnicas

Ieong Fu Weng     Chefe da Divisão de Assuntos de Regulação

Yuen Vai Chi Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos

Ho Lai I  Chefe da Divisão Financeira

Ip Hio Hong            Chefe da Divisão de Serviços de       
                            Certifi cação Electrónica

Leong San Io Francisco      Chefe da Divisão de Comércio Electrónico
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Os Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), 
dotados de personalidade jurídica e com autonomia 
administrativa, fi nanceira e patrimonial, têm por 
fi nalidade a prestação do serviço público de correios 
e a regulação, fi scalização, promoção e coordenação 
de todas as actividades relacionadas com o sector 
de telecomunicações, assumindo ainda a função 
de instituição de crédito. Os CTT, assumem na sua 
actividade a seguinte Visão, Missão e Valores:

Visão

Telecomunicações: dotar Macau de serviços de 
telecomunicações que sigam os padrões inter-
nacionais, para dar resposta aos futuros desafi os de 
desenvolvimento.
Correios: prestar serviços postais de elevada 
qualidade, seguros e diversifi cados, para servir a 
população e todos os sectores de Macau.

Missão

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

Valores

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

Visão, Missão, ValoresI

14
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Linhas EstratégicasII
Correios

Lançar e promover selos e outros produtos fi latélicos 
com temas diversifi cados de Macau;

Expandir a rede de infra-estruturas postais e 
instalações de conveniência;

Assegurar as operações relativas ao tráfego postal;

Estabelecer relações estreitas com instituições 
postais internacionais;

Continuar a desenvolver e a promover os serviços 
electrónicos postais seguros de acesso simples e de 
qualidade;

Continuar a promover e optimizar os serviços de 
certifi cação, a prestar um serviço de eSignCloud 
conveniente e a avançar com os trabalhos de 
reconhecimento mútuo de certifi cados de assinaturas 
electrónicas da Zona da Grande Baía Guangdong - 
Hong Kong - Macau.
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Regulação das Telecomunicações

Reunir os conhecimentos e consolidar o consenso 
para, em conjunto, avançar em direcção da 
implementação do Regime de Convergência de Redes 
e Serviços de Telecomunicações;

Integrar os recursos do sector, fechar a rede de 2G e 
promover em conjunto o desenvolvimento tecnológico;

Impulsionar a diversifi cação de tarifas fomentar 
o desenvolvimento do comércio electrónico e a 
colaboração comercial no espaço da Grande Baía;

Monitorizar o desempenho das redes e melhorar 
a qualidade dos serviços de telecomunicações; 
paralelamente, promover, junto dos consumidores, 
um maior conhecimento sobre os serviços de 
telecomunicações disponíveis, através de uma maior 
divulgação;

Optimizar continuamente a qualidade do serviço 
gratuito de Wi-Fi – “FreeWiFi.MO”, e incentivar as 
organizações locais a aderirem à iniciativa “FreeWiFi.
MO”, para expandir a cobertura do serviço.

Caixa Económica Postal

Dar prioridade à gestão de riscos;

Estabelecer  políticas e orientações para a gestão 
de riscos e, através de um mecanismo efi ciente de 
controlo interno, permitir que os diversos serviços 
sejam desenvolvidos sob o princípio de compliance.
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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 os equipamentos patentes nas suas 
galerias;

Estabelecer um programa de actividades dirigido 
à população em geral e aos jovens estudantes em 
particular, estimulando o coleccionismo fi latélico e 
tornando mais acessível o conhecimento científi co e 
técnico ligado à área das telecomunicações.

01/03/2019

135.º Aniversário dos Correios e Telecomunicações de Macau
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Prestação de ServiçosIII

2322
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Correios

Infra-estruturas Postais

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
(CTT) tem 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 instaladas. Em 2019, 
a rede de atendimento dos serviços postais foi constituída 
pela Estação Postal Central, 15 Estações Postais, uma 
Loja de Filatelia, uma Loja no Museu das Comunicações, 
dois quiosques, 39 máquinas automáticas de venda de 
selos, 60 marcos postais e um balcão para tratamento da 
correspondência em quantidade. 

Devido ao desenvolvimento urbano e a considerações de 
custo-benefício e de recursos humanos, 2 quiosques com 
atendimento personalizado, localizados nas Ruínas de 
São Paulo e na Rua da Barca, deixaram de funcionar, em 
Maio e em Dezembro de 2019, respectivamente. 

Alteração aos regulamentos postais 

Para acompanhar o desenvolvimento económico e as 
exigências do mercado de Macau, os CTT procederam 
a alterações ao “Regulamento do Serviço Público de 
Correspondências Postais” e à “Tabela Geral de Taxas e 
Multas dos Serviços Postais”.

A alteração à Tabela visou ajustar taxas de 
correspondências e de pequenos pacotes para algumas 
zonas. Também teve como fi nalidade a eliminação de 
alguns destinos via superfície com pouca utilização, para 
se poder processar a correspondência dos cidadãos de 
forma mais económica e expedita.
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Correspondência

O volume de correspondência local em 2019 registou uma 
tendência decrescente, com uma queda de 5% para todo 
o ano. Relativamente à correspondência internacional, 
registou-se uma descida de 4% de correspondência 
expedida via superfície e um aumento de 13% de 
correspondência expedida por via aérea. 
Comparativamente ao ano anterior, o volume de 
correspondência recebida do exterior via superfície 
registou um aumento de 1% e, por via aérea, uma descida 
de 24%. 

Os principais destinos da correspondência internacional 
expedida foram o interior da China, Portugal, Estados 
Unidos da América, Reino Unido, França, Singapura, 
Austrália, Canadá, Alemanha, Malásia, Japão, Taiwan e 
Hong Kong. As principais origens de correspondência 
internacional recebida foram o interior da China, Portugal, 
Estados Unidos da América, Reino Unido, Japão, 
Singapura, Suécia, Suíça, Taiwan e Hong Kong.

Os principais clientes da correspondência local em 
quantidade continuam a ser entidades de utilidade 
pública, bancos e departamentos do Governo. Os 
CTT continuaram a prestar os serviços de entrega de 
correspondência em quantidade ao Governo da RAEM, 
incluindo os cheques de comparticipação pecuniária de 
2019.

Correspondência registada

Em 2019, a correspondência registada local caiu 7% face 
ao ano anterior.
No âmbito internacional, o volume de correspondência 
registada expedida via superfície diminuiu 4% e, por via 
aérea, aumentou 7%. Por sua vez, a correspondência 
registada internacional recebida via superfície diminuiu 
20% e, por via aérea, aumentou 112%, devido à recepção 
de correio registado relacionado com um acto eleitoral 
realizado em Portugal.  

Para elevar a efi ciência na consulta de objectos postais 
registados expedidos, os CTT aderiram, em Maio, ao 
serviço registado da plataforma PRIME. Esta plataforma 
permite elevar, de forma efectiva, a efi ciência na consulta 
de objectos postais registados e melhorar a qualidade de 
serviço.
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Direct Mail

O serviço Direct Mail pretende dar resposta às necessi-
dades de empresas, organizações e departamentos do 
Governo na promoção dos seus produtos e serviços. Estes 
apenas necessitam indicar as zonas onde se localizam 
os seus potenciais clientes, para uma equipa profi ssional 
dos CTT proceder à entrega do material promocional. Em 
2019, devido à concorrência das várias plataformas de 
comunicação multimédia em actividades promocionais, 
verifi cou-se uma descida de 20% no tráfego local de 
Direct Mail, em comparação com o registado em 2018.  

Para satisfazer as necessidades dos clientes e aperfeiçoar 
os serviços prestados, foram criados, em 2019, dois 
serviços de Direct Mail: o “Serviço de Relatório de 
Distribuição” e o “Serviço de Distribuição em Edifícios 
Seleccionados”.

eDirect Mail

 O serviço eDirect Mail (eDM) é uma solução de marketing 
digital, amiga do ambiente e de baixo custo, baseada no 
serviço Direct Mail já existente, prestado às empresas, 
organizações e departamentos do Governo para pro-
moção dos seus produtos e serviços, através da entrega, 
via Internet, de correio eletrónico directo. As informações 
promocionais para os clientes são enviadas directamente 
para a Caixa Electrónica Postal Segura (SEPBox), que é 
uma plataforma disponibilizada gratuitamente pelos CTT 
aos cidadãos.

O serviço de eDirect Mail permite aos utilizadores 
saberem o número de mensagens enviadas e controlarem 
o processamento do envio. Em 2019, os serviços públicos 
foram os principais clientes do eDM, enviando informações 
actualizadas aos cidadãos.

Correio Rápido - EMS

Em 2019, o mercado do Correio Rápido (EMS) foi muito 
competitivo, o que resultou numa queda de cerca de 11% 
do volume total de objectos EMS expedidos, enquanto o 
número de objectos recebidos registou um aumento de 7%. 

Os principais destinos do EMS foram os Estados Unidos 
da América, Taiwan, Portugal, Hong Kong e o interior da 
China, enquanto os objectos recebidos vieram sobretudo 
do interior da China, Japão, Hong Kong, Coreia do Sul e 
Holanda.

Actualmente, os serviços de entrega do EMS abrangem 
cerca de 200 países e regiões.
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Encomendas

O volume de encomendas expedidas e o volume de 
encomendas recebidas diminuíram cerca de 4% e 3%, 
respectivamente, face ao ano anterior. 

Os principais destinos das encomendas expedidas foram 
a Austrália, Reino Unido, interior da China, Canadá e os 
Estados Unidos da América, e as encomendas recebidas 
chegaram, maioritariamente, da Austrália, França, Estados 
Unidos da América, Taiwan e Japão.

Declaração Aduaneira Electrónica

Em cumprimento das exigências do governo dos Estados 
Unidos da América, desde Julho de 2019 todos os 
objectos postais, incluindo EMS, encomendas, pequenos 
pacotes registados e pequenos pacotes (excepto cartas), 
enviados de Macau para os Estados Unidos da América, 
devem ter a correspondente declaração aduaneira 
electrónica, apresentada no momento da entrega. 
Para concretizar o respectivo procedimento, os CTT 
disponibilizaram ao público, no mesmo mês, o serviço de 
declaração aduaneira, para que os remetentes possam 
fazer a referida declaração na página electrónica ou no 
respectivo aplicativo móvel dos CTT, acelerando assim o 
referido procedimento.

Até ao fi nal do ano 2019, este serviço esteve disponível 
para 13 destinos diferentes.

Afi rmação internacional

Em 2019, os CTT ganharam os seguintes prémios:  

Prémio do Fundo da Qualidade de Serviço por Exce-
lente Desempenho na “Participação no Sistema de 
Monitorização Mundial da UPU de 2016-2018”, atribuído 
pela União Postal Universal (UPU);

O “Prémio de Prata” do “EMS Cooperative Performance 
Award” e o prémio “Centro de Atendimento EMS do Ano 
2018”, atribuídos pela Cooperativa do Serviço de EMS da 
UPU;

O prémio “Melhor Atendimento ao Cliente do Ano 2018 – 
Desempenho Excepcional”, atribuído pela União Postal da 
Ásia-Pacífi co.
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Filatelia

Em 2019, houve 17 temas nas emissões de selos 
comemorativos, relativos a festivais tradicionais, cultura, 
arte, aniversários e assuntos de interesse social:

-  Ano Lunar do Porco
-  135.º Aniversário dos Correios e Telecomunicações de       
   Macau
-  Festividades – Festa de Kun Iam
-  30.º Festival de Artes de Macau
-  450.º Aniversário da Santa Casa da Misericórdia de   
   Macau
-  Lótus de Macau
-  Macau: Volta às Raízes Comuns II
-  30.º Concurso Internacional de Fogo de Artifício de   
   Macau
-  Edifícios dos Tribunais
-  Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau
-  70.º Aniversário da Implantação da República Popular  
   da China
-  Montanhas e Rios da Pátria – Taishan
-  Centenário da Fundação da Sheng Kung Hui Escola   
   Choi Kou (Macau)
-  Oito Novas Paisagens de Macau (série básica)
-  Entrada em Funcionamento da Linha da Taipa – Metro  
   Ligeiro de Macau
-  20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria
-  20.º Aniversário do Estacionamento da Guarnição em  
   Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês

20/12/2019

20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria
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郵票發行-2019
Emissões Filatélicas - 2019
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Foram também lançadas duas etiquetas postais, uma 
relativa ao “Ano Lunar do Porco”, a outra relativa à “Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”.

Com a realização do ajuste de taxas em 2019, os CTT 
lançaram uma série básica de oito selos intitulada “Oito 
Novas Paisagens de Macau”. Foi igualmente lançada 
uma reimpressão de selos personalizados do tema 
“Festividade”.

Para além dos selos e blocos acima referidos, foram 
lançados ainda os seguintes produtos fi latélicos:

-  Carteira Anual 2018
-  Carteira Anual de Selos 2018
-  Carteira Anual de Blocos 2018
-  Catálogo Filatélico de Macau IX
-  Folhas do Álbum Filatélico de Macau 2018
-  Carteira Temática “Zodíaco Chinês”
-  Caixa de prenda com carteira de selos e bule e placa  
   auspiciosa “Ano Lunar do Porco”  
-  Duas pinturas em porcelana, respectivamente 
   “Kun Iam com Ramos de Salgueiro” e 
   “Kun Iam com Lótus”  
-  Carteira Temática “Fogo-de-Artifício”
-  Carteira “Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macau”
-  Carteira “Entrada em Funcionamento da Linha da Taipa    
   - Metro Ligeiro de Macau”
-  Carteira com folha “20.º Aniversário do Retorno de   
   Macau à Pátria”
-  Carteira Temática “20.º Aniversário do Estabelecimento  
   da Região Administrativa Especial de Macau”
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Com o lançamento da emissão “Ano Lunar do Porco” em 
2019, os CTT concluíram a última emissão fi latélica da 
terceira série do Ciclo Lunar, que se iniciou em 2008. A 
concepção desta terceira série teve por base os “Cinco 
Elementos”, incluindo “Metal, Madeira, Água, Fogo e 
Terra”, e foi utilizada a fórmula das “Hastes Celestes” para 
calcular os atributos dos “Cinco Elementos”. A carteira 
temática “Zodíaco Chinês” contém os 12 conjuntos de 
selos e 12 blocos fi latélicos da terceira série do Ciclo 
Lunar.

A carteira temática alusiva ao “20.° Aniversário do 
Estabelecimento da Região Administrativa Especial de 
Macau” contém 6 conjuntos da série “Retorno de Macau 
à Pátria”. Cada conjunto é composto por selos e bloco. 
Os produtos fi latélicos pertencem à emissão “Estabele-
cimento da Região Administrativa Especial de Macau” e às 
emissões dos seus  1.°, 5.°, 10.°, 15.° e 20.° aniversários, 
sendo que o bloco da emissão “Estabelecimento da 
Região Administrativa Especial de Macau” utiliza a técnica 
de sobreimpressão no título.

Para as quadras festivas, os CTT lançaram também 
Cartões de Ano Novo Chinês e de Natal Pré-franqueados.

De entre as várias emissões fi latélicas lançadas neste 
ano, os produtos dos temas dedicados ao “Ano Lunar 
do Porco”, “70.º Aniversário da Implantação da República 
Popular da China” e “20.º Aniversário do Retorno de 
Macau à Pátria” foram os mais vendidos, demostrando a 
sua popularidade junto dos cidadãos  e colecionadores. 
A carteira de blocos “70.º Aniversário da Implantação da 
República Popular da China”, uma emissão conjunta dos 

Correios da China, dos Correios de Hong Kong e dos CTT, 
esgotou-se 2 dias após o seu lançamento.

Em resposta às solicitações de entidades ou organizadores 
de eventos, os CTT  produziram carteiras de selos que 
serviram como presentes exclusivos destas entidades. 
Em 2019, foram produzidas cinco carteiras especiais para 
quatro entidades: 
 
-  Comemoração do 70.° Aniversário de Nam Kwong
-  450.º Aniversário da Santa Casa da Misericórdia de   
   Macau
-  Centenário da Fundação da Sheng Kung Hui Escola   
   Choi Kou (Macau), duas carteiras diferentes
-  Oito Novas Paisagens de Macau

Para celebrar eventos especiais, os CTT procedem à 
escolha daqueles que consideram mais apropriados e 
produzem envelopes e bilhetes-postais comemorativos, 
com design próprio, para distribuição ou venda ao 
público. Os CTT prestam também o Serviço de Posto 
de Correio Temporário a entidades públicas e privadas 
que o solicitem, com obliteração de envelopes e 
bilhetes-postais com carimbo comemorativo e venda de 
produtos fi latélicos. Em 2019, foram feitos 20 carimbos 
comemorativos, entre os quais se destacam:

-  13.º Aniversário do Museu das Comunicações 
-  33.ª Edição da Exposição Nacional da Flor de Lótus e  
   19.º Festival da Flor de Lótus de Macau
-  Exposição Mundial de Filatelia, China 2019
-  150.º Aniversário dos Bilhetes Postais
-  Amor à Pátria – Exposição Filatélica em Celebração do  
    20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM
-  Dia de Abertura ao Público da Sede do Governo da   
   RAEM
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Com a fi nalidade de facilitar a compra de produtos fi latélicos 
por parte dos cidadãos, turistas e coleccionadores 
fi latélicos, os CTT, em Dezembro de 2019, instalaram nas 
estações postais do Terminal Marítimo e da Universidade 
de Macau novas máquinas automáticas de venda de 
produtos fi latélicos que aceitam pagamento em numerário 
e electrónico.

Em 2019, os CTT fi zeram uma actualização completa às 
máquinas automáticas de venda de selos, e introduziram 
um novo tipo de máquinas (Newvision) que suporta 
vários métodos de pagamento, incluindo o pagamento 
electrónico.

Carimbos Comemorativos
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Caixa Económica Postal (CEP)

A Caixa Económica Postal (CEP) é um departamento dos 
CTT gerido por uma Comissão Administrativa. A CEP tem 
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 con-
cessão de empréstimos individuais, a aceitação de 
depósitos, a prestação de serviços de transferência 
internacional de fundos, o desenvolvimento da plataforma 
de pagamento electrónico e a prestação de serviços de 
câmbio.

Empréstimos

Em 2019, o valor de novos empréstimos concedidos 
pela CEP a funcionários públicos e a trabalhadores de 
organizações e empresas com as quais mantém acordos, 
foi de 224,2 milhões de patacas, representando um 
aumento de 1,6%, comparativamente ao ano anterior.

Transferência Internacional de Fundos 

A CEP, juntamente com a Western Union, 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, os CTT disponibilizam nove postos de 
atendimento.

Em 2019, o valor das transferências aumentou cerca de 
2% face ao ano anterior. 

Plataforma de Pagamento Electrónico

Para acompanhar a política do governo electrónico 
da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), 
a plataforma de pagamento electrónico, desenvolvida 
pela CEP desde 2006, serve de canal de pagamento 
electrónico para diversos Serviços Públicos, prestando 
ainda o serviço de “Balcão Único de Governo Electrónico” 
(One Stop Service).

Presentemente, a plataforma de pagamento electrónico 
da CEP está a suportar diversos serviços online. O 
público em geral utiliza cada vez mais diferentes meios 
de pagamento electrónico, usufruindo da comodidade 
que oferecem. O número de departamentos do Governo 
envolvidos na plataforma, dos serviços que disponibilizam 
para pagamento através dela e do volume de transações 
efectuadas por seu intermédio, cresce continuamente.
Em 2019, os novos serviços de pagamento online 
disponibilizados pela CEP foram os de pedido de registo 
de veículos, inscrição em actividades do Instituto para os 
Assuntos Municipais, venda de bilhetes para o Pavilhão 
do Panda Gigante de Macau, pedido de certifi cado do 
processo de Kimberley e pedidos de registo e de renovação 
de registo da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes. Actualmente, 23 departamentos 
do Governo estão a utilizar esta plataforma para prestar 
cerca de 60 serviços de pagamento electrónico. O número 
de utilizações efectuadas em 2019 ultrapassou as 490 mil, 
representando um aumento de 35% relativamente ao ano 
anterior.
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Câmbios

Em 2019, devido à diminuição do número de visitantes a 
Macau e à concorrência das casas de câmbio localizadas 
nas imediações da CEP, o volume de transacções no 
serviço de câmbios registou uma diminuição de cerca de 
72% face ao ano anterior. 

Apoio Educativo

A CEP criou em 2010 o “Programa de Abonos da Caixa 
Económica Postal”, como forma de motivar os estudantes 
no seu processo de aprendizagem. O programa tem vindo 
a obter comentários positivos das escolas envolvidas, dos 
alunos e dos pais.

Em 2019, as escolas participantes seleccionaram 46 
alunos dos cursos diurnos de estabelecimentos de ensino 
secundário que obtiveram bons resultados ou registaram 
um progresso assinalável no seu desempenho escolar. A 
CEP, como forma de incentivo, atribuiu vales de compras 
de material escolar aos referidos alunos. 

(eSignTrust)

(eS ignCloud)
(SEPBox)

Serviços Electrónicos

eSignTrust

Os Serviços de Certifi cação (eSignTrust), enquanto único 
prestador de serviços de certifi cação credenciado na 
RAEM, emitem certifi cados electrónicos para o público em 
geral, pessoal de empresas e trabalhadores de Serviços 
Públicos, disponibilizando uma ferramenta de assinatura 
electrónica com autenticação através da verdadeira 
identidade, em conformidade com a lei, a qual pode ajudar 
os departamentos do Governo e organizações a lançarem 
mais serviços online.  

O eSignTrust, em articulação com os trabalhos do Governo 
da RAEM no sentido de aprofundar o desenvolvimento do 
“Governo Inteligente”, participa, desde 1 de Janeiro de 
2019, na “Conta única de acesso comum aos serviços 
públicos da RAEM”, proporcionando à população requerer 
o serviço eSignCloud e o serviço Caixa Postal Electrónica 
Segura (SEPBox), de forma mais conveniente. No fi nal do 
ano, os CTT introduziram a possibilidade de renovação 
dos serviços de eSignCloud através da utilização, pelos 
próprios interessados, dos quiosques automáticos da 
SEPBox, o que se traduz em ainda maior comodidade. 

No ano de 2019, o serviço eSignCloud do eSignTrust 
foi utilizado por diversas Serviços Públicos para pres-
tação dos seus serviços, como: licenciamento de 
estabelecimentos de comidas e bebidas, requerimento 
online destinado a autorização de permanência para 
trabalhadores não residentes e requerimento de 
quota e autorização de permanência de trabalhadores 
domésticos não residentes, o que resultou numa taxa 
de crescimento anual de 50,6%. No que respeita aos 
certifi cados qualifi cados, válidos, registou-se um aumento 
de 23,3%, resultante da maior procura por parte das áreas 
de serviços médicos, comercial e fi scal. 
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(WebTrust for Certifi cation 
Author i t ies)

WebTrust Seal

SEPBox

Em 2019, o eSignTrust continuou a obter o “WebTrust Seal” 
da instituição internacionalmente reconhecida – WebTrust 
for Certifi cation Authorities.  

Nas “Linhas Gerais do Planeamento para o Desen-
volvimento da Grande Baía Guangdong - Hong Kong 
- Macau”, o reconhecimento mútuo de certifi cados 
com assinaturas electrónicas é considerado como uma 
missão importante para a optimização das infraestruturas 
informáticas. Para o efeito, foi constituído um grupo de 
trabalho entre os Serviços de Certifi cação e os seus 
congéneres do Interior da China e Hong Kong. Em 
Novembro, foi realizada a Sessão Inaugural do Grupo de 
Trabalho para Reconhecimento Mútuo de Certifi cados 
com Assinaturas Electrónicas da Grande Baía, em 
Shenzhen, onde foi também apresentado o relatório de 
estudo sobre os trabalhos do reconhecimento mútuo de 
certifi cados com assinaturas electrónicas. 

O eSignTrust participa activamente nos trabalhos do 
referido grupo, com o espírito de contínua melhoria 
dos serviços, e dedicação à prestação de serviços 
de certifi cados electrónicos, rápidos, convenientes e 
fi dedignos, desempenhando plenamente o papel de apoio 
na construção da “Cidade Inteligente” para a Grande Baía. 

Serviços de Comércio Electrónico

Em 2019, os CTT continuaram a 
promover o serviço de SEPBox, 
permitindo que o mesmo também 
possa ser solicitado na Direcção dos 
Serviços de Administração e Função 
Pública, no Instituto para os Assuntos 
Municipais e na Direcção dos Serviços 
de Assuntos Laborais. Os interessados 
podem requerer simultaneamente 
o serviço de SEPBox dos CTT e o 
serviço de eSignCloud dos Serviços 
de Certifi cação quando abrirem a sua 
Conta Única de Acesso Comum aos 
Serviços Públicos da RAEM (Conta 
Única) nas referidas entidades. Além 
disso, o serviço de SEPBox também 
pode ser utilizado directamente através 
da página electrónica ou da aplicação 
móvel da Conta Única.



48 49

CTT - Relatório Anual 2019

Serviços Educativos/Intercâmbio com as Escolas

Ao longo de 2019, o Museu das Comunicações 
desenvolveu uma série de concursos, workshops, 
seminários e exposições, para incentivar o interesse dos 
mais novos sobre ciência, bem como sobre fi latelia:

Concurso “Desenhar a Minha Estória de Selos”

Neste concurso foi recebido um total de 130 trabalhos. Os 
participantes fi zeram desenhos criativos, à mão, inspirados 
no tema e na imagem do selo ou bloco escolhido. O 
objectivo é incentivar apreciadores de arte a participarem 
em actividades culturais e de criação artística, bem como 
revelar novos talentos.

O Campo de Ciência Expresso - Um Pontapé de 
Saída para a Engenharia Biomédica

Esta actividade foi organizada conjuntamente pelo 
Museu das Comunicações, pela Macau Sociedade de 
Engenharia Biomédica e pelo IEEE-EMB Hong Kong-
Macau, com o objectivo de possibilitar aos participantes 
um maior entendimento da engenharia biomédica. O 
programa incluiu workshops, visitas às Faculdades 
de Biomedicina da Universidade de Hong Kong e da 
Universidade Politécnica de Hong Kong, assim como às 
instalações circundantes, e a participação em seminários 
e visitas a laboratórios para assistência de demonstrações 
na Universidade de Macau.

Museu das Comunicações

O Museu das Comunicações está dividido em duas 
grandes áreas - Correios/Filatelia e Telecomunicações -, 
e tem como objectivo estimular o coleccionismo fi latélico 
e divulgar e tornar mais acessível o conhecimento 
científi co e tecnológico relacionado com a área das 
telecomunicações. O Museu permite aos visitantes 
experimentar e interagir com as demonstrações expostas 
e com os terminais informáticos instalados nas suas 
galerias, bem como explorar, satisfazer a curiosidade e 
despertar o seu potencial pessoal. 

Faz parte do acervo do Museu uma valiosa colecção de 
selos do território e do resto do mundo e equipamentos de 
telecomunicações ligados à história e ao desenvolvimento 
dos CTT. Além das exposições permanentes nas áreas 
dos Correios/Filatelia e Telecomunicações, o Museu 
também realiza outras actividades em cooperação com 
diferentes organizações.

Durante o ano 2019, o Museu concebeu 24 temáticas 
para visitas guiadas, 7 demonstrações científi cas, 27 
ofi cinas de trabalho e 5 cursos de electrónica. O número 
de entradas registadas no Museu das Comunicações no 
ano de 2019 foi de 26 462. A maioria das entradas foi de 
escolas e de grupos com marcação prévia de visita. Do 
total de 402 visitas com marcação prévia, 87,56% usufruiu 
de visitas guiadas, workshops ou cursos de electrónica, 
e 12,44% benefi ciou dos serviços do Museu no exterior e 
nas escolas.
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Exposições Especiais

"Selos do Mundo – Liechtenstein, Reino dos Selos"

Inaugurada em Março de 2019, a exposição “Selos do 
Mundo – Liechtenstein, Reino dos selos” teve a duração 
de 6 meses. O Museu Nacional do Liechtenstein e 
a Filatelia do Liechtenstein disponibilizaram as suas 
preciosas colecções para o evento. A exposição foi 
dividida em 5 áreas: “Tesouros do Principado”, “Signos do 
Zodíaco Chinês”, “Tecnologia e Vida”, “Belo Liechtenstein” 
e “Colecção de Carros Clássicos”. Através dos selos 
patentes na exposição, os visitantes puderam conhecer a 
cultura, a vida e as paisagens do Liechtenstein. 

Exposição de Obras Selecionadas do 
“Concurso de Desenhar a Minha Estória de Selos”

Em Dezembro de 2019, teve lugar no Museu das 
Comunicações a Exposição de Obras Seleccionadas do 
“Concurso Desenhar a Minha Estória de Selos”. Dos 1227 
trabalhos originais submetidos a concurso entre 2013 e 
2019, foram seleccionados para a exposição 192. Com o 
concurso pretendeu-se encorajar os apreciadores de arte 
a participarem em actividades artísticas e de desenho, 
bem como revelar novos talentos.

Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do 
Ensino Básico

Esta actividade, organizada pela Sociedade de Engenharia 
Biomédica de Macau e pelo Museu das Comunicações, 
que visa incentivar os participantes a compreenderem o 
papel da ciência e da tecnologia no nosso quotidiano, de 
modo a estimular a sua iniciativa de "Ousar Experimentar. 
Ousar Descobrir". As 226 equipas de alunos do ensino 
básico conseguiram, através desta participação, usar os 
diferentes componentes electrónicos para criar e produzir 
produtos fi nais.

Concurso de Construção de Dispositivos 
Electrónicos – Lançamento Poderoso
 
Este concurso anual é organizado pelo Museu das 
Comunicações e pelo Instituto dos Engenheiros 
Electrotécnicos e Electrónicos de Macau. A competição 
tem como objectivo a concepção e construção de um 
dispositivo de controlo remoto para lançamento de 
objectos para uma área determinada. O concurso ajuda 
os alunos a terem uma compreensão mais aprofundada 
sobre os princípios da ciência e as suas aplicações. A 
actividade recebeu a participação de 70 equipas do 
ensino básico e de 47 equipas do ensino secundário, 
originárias de 14 escolas.
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Regulação das Telecomunicações

IV

5352
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Supervisão das Telecomunicações

Regime de Convergência de Redes e Serviços das 
Telecomunicações 

Para obter opiniões do sector das telecomunicações sobre 
o enquadramento legislativo do Regime de Convergência 
de Redes e Serviços das Telecomunicações, a Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT)
concluiu o projecto do regime e respectivos documentos 
de consulta em 2018 e procedeu a uma consulta ao 
sector no início de 2019. Durante os 30 dias da consulta, 
foram realizados duas sessões de esclarecimento e uma 
conferência de imprensa. Empresas e instituições do 
sector das telecomunicações participaram activamente 
na consulta e manifestaram a concordância e o apoio à 
iniciativa legislativa do referido Regime de Convergência. 
Os CTT, depois de compilarem as opiniões recolhidas, 
fi zeram uma verifi cação geral daquele regime, para 
melhorar a sua redação e impulsionar o andamento do 
trabalho legislativo. 

Fechar a rede de 2G, integrar os recursos do 
sector das telecomunicações 

Fruto do desenvolvimento das redes e tecnologias 
da informação, actualmente os principais serviços de 
telecomunicações móveis a nível mundial baseiam-se 
no 4G. No mercado das telecomunicações móveis de 
Macau, mais de 95% dos clientes utiliza o 4G, enquanto 
os restantes utilizam o 3G, não existindo, há vários anos, 
subscritores que utilizem o 2G. Deste modo, os operadores 
têm solicitado ao Governo a cessação da operação da 
rede e do serviço de 2G, por forma a concentrarem os 
seus recursos noutras tecnologias. Depois de uma 
profunda análise, o Governo considerou que é o momento 
adequado para retirar a rede 2G do mercado. Com esta 
opção, para além de se elevar a efi cácia da utilização 
do espectro, devido a haver mais espectro disponível, 
possibilita-se que os operadores dediquem os seus 
recursos ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de 
outras tecnologias de rede e de serviços.

Em Março de 2019, foram 
feitas alterações às licenças 
de 3G da Companhia de 
Telecomunicações de Macau, 
S.A.R.L., da Hutchison – 
Telefone (Macau), Limitada e 
da Smartone – Comunicações 
Móveis, S.A., permitindo que, 
a partir do dia 1 de Agosto de 
2019, a operação e a prestação 
dos serviços de 2G, de acordo 
com as respectivas condições 
operacionais, passassem a ser 
opcionais. Os 3 operadores 
optaram, conforme as suas 
condições operacionais, por 
deixar de prestar serviços de 
2G e fecharam as respectivas 
redes de 2G. Assim, desde 
26 de Novembro de 2019, 
deixaram de funcionar todas 
as redes e serviços de 2G em 
Macau.

  Sessões de esclarecimento sobre o “Regime de Convergência de Redes e Serviços de Telecomunicações”
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Impulsionar a diversifi cação de tarifas 

Os CTT incentivaram os operadores a simplifi carem a sua 
estrutura tarifária para os serviços móveis transfronteiri-
ços, a implementarem um plano tarifário compartilhado 
pelas três áreas (interior da China, Hong Kong e Macau) 
e a disponibilizarem diferentes planos de promoção para 
escolha dos consumidores. Presentemente, verifi ca-se 
uma tendência de acentuada subida do número de utili-
zadores registados nos planos tarifários compartilhados 
pelas três áreas. Os CTT pretenderam, com a implemen-
tação dos referidos planos tarifários compartilhados, en-
corajar os diferentes sectores a utilizarem os serviços de 
telecomunicações, aproveitarem as oportunidades trazi-
das pelo desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-
-Hong Kong-Macau e a apoiarem a fl uídez do movimento 
de pessoas, de logística, fi nanceiro e de informações e, 
consequentemente, impulsionarem o aprofundamento da 
integração e a coordenação do desenvolvimento econó-
mico da Baía. 

Fiscalização dos Serviços das Telecomunicações

Relativamente à fi scalização da qualidade dos serviços 
de telecomunicações, os CTT continuaram a fortalecer 
a fi scalização regular do desempenho das redes 
dos operadores de telecomunicações, ao instruir os 
operadores a melhorarem as insufi ciências das suas 
redes e serviços e a reforçarem a transparência. Com 
o lançamento para breve do Regime de Convergência 
dos Serviços de Telecomunicações, os CTT realizam 
constantemente a monitorização e o melhoramento 
das medidas de fi scalização sobre o desempenho das 
redes de telecomunicações e encorajam as operadoras 
a disponibilizarem serviços de telecomunicações de 
maior qualidade e mais diversifi cados. Ao mesmo tempo, 
através de maior divulgação por diferentes meios, os 
CTT promovem, junto dos consumidores, um melhor 
conhecimento sobre o uso do serviço transfronteiriço 
de dados, para estes poderem usufruir das tecnologias 
de comunicação com confi ança e dos benefícios dos 
serviços de telecomunicações.

Medir, localizar e eliminar interferências prejudiciais 
também faz parte dos deveres diários da supervisão 
dos serviços radioelétricos. O pessoal técnico dos CTT 
realiza esta tarefa através de estações de fi scalização 
radioeléctrica, de estações de monitorização do 
espectro e de equipamentos portáteis de detecção. No 
ano de 2019, os CTT receberam e trataram um número 
signifi cativo de queixas de perturbação radioeléctrica. 

Estas queixas, na sua maioria, referem-se a casos locais, 
sendo reduzido o número de casos transfronteiriços. Em 
todas as situações, os problemas de interferências nos 
equipamentos e redes afectados foram resolvidos, tendo-
se retomado a normalidade.

Investigação de estações emissoras simuladas e 
prevenção de fraudes de telecomunicações

Em vários locais de Macau, verifi caram-se casos em 
que os infractores usaram estações ilegais para emitir 
mensagens falsas ou fraudulentas a turistas e residentes, 
afectando a recepção e utilização normal dos terminais 
portáteis e criando grandes impactos aos serviços e redes 
dos operadores móveis locais. Perante estas situações, 
os CTT realizaram um trabalho contínuo para detecção 
da posição e sinal destas estações. Os CTT e a Polícia 
Judiciária, com frequência, tomam medidas contra estas 
estações, apreendendo equipamentos e antenas.
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Ultra-wideband-UWB

Regime das Radiocomunicações

Os CTT concluíram a consulta do sector sobre o 
“Regime das Radiocomunicações” em Julho e Agosto 
de 2019 e, depois da recolha das opiniões e propostas 
do sector, procederam à sua organização e análise e 
iniciaram a redação do diploma legal do “Regime das 
Radiocomunicações”. O novo regime visa, nomeada-
mente, simplifi car o procedimento de pedido de licenças 
e das qualifi cações exigidas, aumentar a efi ciência da 
vistoria dos equipamentos, reduzir restrições a algumas 
actividades de radiocomunicações e reforçar a supervisão 
de actividades ilegais.

Com o rápido desenvolvimento das tecnologias de 
radiocomunicações, surgem cada vez mais tipos de 
produtos relevantes. As tecnologias de banda ultralarga 
(Ultra-wideband, UWB) podem ser aplicadas em 
várias áreas e serão gradualmente mais populares, 
nomeadamente no acesso à rede em espaços interiores 
e à rede de sensores sem fi os. Assim, os equipamentos 
de banda ultralarga foram incluídos, pelos CTT, nas 
categorias dos equipamentos de radiocomunicações de 
reduzida potência e pequeno alcance dispensados de 
autorização governamental. O Despacho do Chefe do 
Executivo relacionado com esta matéria entrou em vigor 
em Abril de 2019.

FreeWiFi.MO

FreeWiFi.MO

FreeWiFi.MO

FreeWiFi.
MO

Wi-Fi

Promoção das Tecnologias da 
Informação e Comunicação

Serviço FreeWiFi.MO

Em 2019, os CTT continuaram a promover junto das 
empresas e instituições a adesão à Iniciativa “FreeWiFi.
MO” e em cooperação com a Direcção dos Serviços de 
Turismo, a incentivar os hotéis locais a participarem neste 
serviço de Wi-Fi gratuito. Com os constantes aumentos, no 
fi nal de 2019 o número dos pontos de serviço atingiu 430.

Promoção de Tecnologias da informação

Os CTT montaram um stand na 7.ª Expo Internacional 
de Turismo (Indústria) de Macau, com o objectivo de 
divulgar informações acerca do serviço “FreeWiFi.MO” e 
do projecto “Prémios de Hotel Inteligente de Macau”, de 
modo a promover o desenvolvimento de hotel inteligente e 
dar maior visibilidade do referido serviço gratuito de Wi-Fi 
aos cidadãos e turistas de Macau. 

Palestras temáticas

1. Para promover a aplicação das tecnologias da 
informação e comunicação no sector hoteleiro, os CTT 
organizaram a palestra “Desenvolvimento e Aplicação 
das Tecnologias de Hotel Inteligente – Caso Concreto do 
Futuro Hotel do Grupo Alibaba”, na qual apresentaram o 
desenvolvimento actual da intelectualização de hotéis e a 
aplicação das tecnologias inteligentes necessárias para o 
desenvolvimento do sector local. 

2. Para celebrar o Dia Mundial das Telecomunicações 
e da Sociedade da Informação de 2019, subordinado 
ao tema “Preenchendo as Lacunas de Padronização”, 
defi nido pela União Internacional das Telecomunicações 
(UIT), os CTT realizaram, entre outras actividades, uma 
palestra temática sobre a “Tendência do Desenvolvimento 
e Aplicação Inovadora do 5G e da Internet das Coisas”, 
na qual foram convidados representantes do sector 

  Sessão de esclarecimento sobre a consulta do “Regime das Radiocomunicações”
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provenientes do Interior da China, Hong Kong e Macau, 
bem como académicos especialistas, para discussão 
e partilha de experiências, apresentação dos últimos 
desenvolvimentos tecnológicos, desafi os e oportunidades, 
dando à sociedade um maior conhecimento sobre o 5G 
da Internet das Coisas. 

Programas de formação

1. Continuação, em 2019, da realização do “Plano de 
Formação das Tecnologias de Aplicações Móveis”, 
para partilha de informações sobre as tendências de 
desenvolvimento do mercado de pagamento electrónico, 
das novas formas de pagamento populares e da aplicação 
da tecnologia de blockchain, permitindo aos técnicos locais 
do sector da informação e comunicação acompanharem o 
desenvolvimento da sua área, bem como impulsionarem, 
continuamente, o desenvolvimento da cidade inteligente e 
do comércio electrónico em Macau.

2. Realizou-se na Universidade de Jinan, Cantão, o 
Primeiro Curso de Formação para Macau no âmbito da 
“Certifi cação Nacional sobre o Registo dos Profi ssionais 
de Segurança da Informação (CISP)”, organizado pelos 
CTT e pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências 
e da Tecnologia, em colaboração com o Centro de 
Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, 
e reconhecido pelo China Information Technology 
Security Evaluation Center (CNITSEC).  Este curso é um 
dos importantes trabalhos do Grupo das Indústrias das 
Técnicas Electrónicas e Informáticas, subordinado ao 
Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre 
o Interior da China e Macau. A estreita cooperação entre 
o Interior da China e Macau para a formação dos quadros 
no âmbito da cibersegurança tem contribuído para elevar 
a consciência acerca da cibersegurança e o nivel técnico 
e profi ssional dos formandos, tendo também um papel 
impulsionador para criar cursos e centro de exames 
destas áreas em Macau no futuro.

Fórum de Cibersegurança

Para os operadores públicos e privados de infra-estruturas 
críticas conhecerem melhor a Lei da Cibersegurança 
e os pormenores da respectiva regulamentação, bem 
como terem maior conhecimento sobre informações de 
gestão de cibersegurança, de optimização de técnica e 
de tendência de cibersegurança, o “grupo de trabalho 
interdepartamental para a defi nição de padrões de 
cibersegurança” constituído pela Polícia Judiciária, pela 

FreeWiFi.MO

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
e pelos CTT, organizou o “Fórum de Cibersegurança”. 
Com o evento também se pretendeu fomentar a 
cooperação entre os diferentes sectores da sociedade, 
a fi m de promoverem em conjunto a implementação da 
cibersegurança em Macau. 

Prémios de Hotel Inteligente de Macau

Para acompanhar a orientação de desenvolvimento 
dada pelo Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau relativamente à construção de um centro mundial 
de turismo e lazer, os CTT realizaram o evento “Prémios 
de Hotel Inteligente de Macau 2019”. Esta iniciativa tem 
como objectivo premiar os hotéis pela aplicação de redes 
de comunicação sofi sticadas e de planos electrónicos 
profi ssionais de tecnologias avançadas e efi cazes, no 
sentido de elevar a efi ciência das suas actividades e 
melhorar a experiência dos clientes. 

Os hotéis premiados disponibilizam uma cobertura de 
rede de comunicações de qualidade, proporcionando 
aos seus clientes o serviço de acesso gratuito à Internet 
sem fi os “FreeWiFi.MO” nos espaços públicos das suas 
instalações, bem como aplicam tecnologias inteligentes 
e inovadoras em diferentes domínios, com o intuito de 
efectuar uma prestação de serviços personalizada e uma 
gestão efi caz de hotel, permitindo uma experiência de alta 
qualidade aos seus clientes.

Também, em 2019, uma delegação do sector hoteleiro de 
Macau, organizada pelos CTT, deslocou-se a Hangzhou 
para visitar hotéis inteligentes e instituições de aplicação 
da Internet das Coisas e de outras tecnologias do sector 
nesta cidade.

Através das sessões de intercâmbio, a delegação conhe-
ceu os pontos chave para a actualização e transformação 
de hotéis, bem como a aplicação adequada das tecnolo-
gias de ponta, o que contribui para o desenvolvimento dos 
hotéis de Macau em termos da aplicação das tecnologias 
inteligentes.
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V
Cooperação Regional e Relações Internacionais

UPU APPU

AICEP

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunica-
ções (CTT) participa em seminários, colóquios e 
fóruns, localmente e fora de Macau, para estarem 
permanentemente actualizados sobre os sectores de 
Correios e Telecomunicações, fazendo parte, também, 
de instituições regionais e internacionais ligadas a estas 
áreas.

Na área dos Correios, 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 internacionais, 
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.

64 65
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Correios

Operações Postais

Conferência Mundial da UPU 2019 sobre a 
Cooperação Transfronteiriça na Era do Comércio 
Electrónico 

Os CTT participaram na Conferência Mundial da UPU 2019 
sobre a Cooperação Transfronteiriça na Era do Comércio 
Electrónico, em que foram focadas questões relacionadas 
com a cooperação transfronteiriça dos membros da 
UPU na era do comércio electrónico e discutidos, em 
profundidade, assuntos como a supervisão das cadeias 
mundiais de fornecimento, a facilitação do comércio e dos 
procedimentos de desalfandegamento, o transporte de 
correio por via ferroviária, a digitalização e a segurança.

Durante a conferência, os representantes dos CTT reuni-
ram-se com Ma Junsheng, Director dos Correios Nacio-
nais, e com Liu Aili, Presidente do Grupo dos Correios da 
China, onde a Directora dos CTT deu conhecimento das 
mais recentes novidades e dos principais projectos de-
senvolvidos, havendo lugar a troca de opiniões sobre a 
cooperação transfronteiriça entre ambas as partes para, 
em conjunto, elevar a importância dos serviços postais no 
comércio electrónico. 

3.a Conferência Especial da União Postal Universal

Em Setembro de 2019, a Delegação da China, composta 
pelos representantes dos Correios Nacionais da China, do 
Grupo de Correios da China, da Missão da China em Genebra, 
dos Correios de Hong Kong, e dos CTT, e chefi ada pelo 
presidente da delegação Ma Jun Sheng, Director dos 
Correios Nacionais, e pela vice-presidente, Directora dos 
CTT, participou na 3.a Conferência Especial da União 
Postal Universal (UPU) 2019, que teve lugar em Genebra, 
Suíça. 

A conferência especial teve como objectivo principal 
analisar soluções para a reforma dos encargos terminais 
da UPU e convocar a Reunião Especial do Conselho de 
Operações Postais. A conferência aprovou a autorização 
para os operadores postais, que satisfaçam determinadas 
condições, fi xarem encargos terminais próprios e o 
estabelecimento de um mecanismo de protecção para 
estados-membros com menor volume de correspondência 
de entrada. Com a aprovação e concretização dessa 
solução para a reforma dos encargos terminais, os 
Correios dos Estados Unidos da América decidiram 
permanecer na UPU. 

Encontro com o Director dos Correios Nacionais Encontro com o Presidente do Grupo dos Correios da China

3.a Conferência Especial da UPU 2019
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Reunião Anual do Conselho Executivo da União 
Postal da Região Ásia-Pacífi co (APPU)

A convite dos Correios Nacionais da China e integrados 
na Delegação da China, juntamente com os Correios da 
China e os Correios de Hong Kong, os CTT participaram 
na Reunião Anual do Conselho Executivo da União Postal 
da Região Ásia-Pacífi co (APPU) de 2019, que teve lugar 
em Tóquio, Japão, em Setembro de 2019.

No evento, foram feitas aprofundadas discussões e análises 
sobre diversos temas importantes, nomeadamente os 
serviços físicos e o comércio electrónico, os serviços fi nan-
ceiros postais, o desenvolvimento do mercado e os serviços 
electrónicos, a integração de cadeias de fornecimento e as 
reformas na APPU e na UPU.

Reunião do Comité Directivo do ePacket da APP

Os CTT, enquanto membro da Cooperativa de Correios 
da Ásia-Pacífi co (APP), tem promovido de forma activa, 
juntamente com outros operadores postais da região, o 
projecto ePacket APP. 

Na Reunião do Comité Directivo do ePacket da APP, que 
teve lugar em Março de 2019, em Manila, Filipinas, foi feita 
uma avaliação geral da execução do ePacket APP em 
2018, e foram discutidas outras questões fundamentais, 
tais como a orientação para o desenvolvimento do plano 
de pagamento por desempenho (Pay for Performence) do 
ePacket, os objectivos a atingir com efi cácia e os critérios 
de cobrança.

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, 
dos Correios de Hong Kong e dos CTT, esteve presente 
nas Reuniões da Primavera e de Outono do Conselho de 
Operações Postais da UPU, que decorreram em Berna, 
Suíça, em Abril e Outubro, respectivamente.

Durante as reuniões, os grupos de trabalho das comissões 
da UPU relataram o progresso dos trabalhos realizados e 
defi niram objectivos faseados para o futuro. Foi também 
feita uma apresentação detalhada sobre a Solução de 
Reforma de Encargos Terminais aprovada pela 3.a Con-
ferência Especial da UPU.

01/10/2019

70.º Aniversário da Implantação da República Popular da China
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Filatelia

Emissão fi latélica conjunta

Em 2019 foram lançadas três emissões fi latélicas conjuntas:

Em Janeiro, a Corporação Filatélica Nacional da China e 
os CTT lançaram conjuntamente o envelope comemora-
tivo ”Ano Lunar do Porco”;

Em Outubro, os Correios da China, os Correios de Hong 
Kong e os CTT lançaram em conjunto a Carteira de Blo-
cos “70.º Aniversário da Implantação da República Popu-
lar da China”;

Em Dezembro, os Correios da China e os CTT lançaram 
conjuntamente a Carteira com Folha de Selos “20.º 
Aniversário do Retorno de Macau à Pátria”.

Participação em exposições no exterior

Os CTT participaram activamente em exposições no 
interior da China e noutros países, a fi m elevar a imagem 
de marca dos produtos fi latélicos de Macau no mercado 
fi latélico internacional, dando maior visibilidade aos selos 
de Macau, bem como promovendo o intercâmbio e 
tomando conhecimento de experiências dos profi ssionais 
do sector fi latélico de outros países e regiões.

Participação na Exposição Filatélica Internacional China 2019

Em Junho de 2019, a “Exposição Filatélica Internacional 
China 2019” teve lugar na cidade de Wuhan, China. Os 
CTT, a convite dos Correios da China, participaram na 
cerimónia de inauguração, no Fórum “Uma Faixa, Uma 
Rota e a Filatelia” e no Seminário da UPU sobre a Filatelia 
Internacional.

Em Julho e Agosto, os CTT participaram na “36.ª Ex-
posição Internacional Asiática de Filatelia, SINGPEX 2019”. 
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Telecomunicações

Visita do Secretário-Geral da UIT a Macau

O Secretário-Geral da União Internacional das Teleco-
municações (UIT), Zhao Houlin, esteve em Macau, em 
Março de 2019, para um encontro com o Secretário para 
os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do 
Rosário, e a Directora dos CTT. Durante o encontro houve 
lugar a troca de impressões sobre os últimos desenvolvi-
mentos do sector de telecomunicações internacional e do 
5G, bem como sobre o papel de Macau como plataforma 
de cooperação entre a China e os países de língua por-
tuguesa. Foi ainda analisado as potencialidades de coop-
eração entre Macau e a UIT, incluindo os seus membros 
lusófonos, a fi m de Macau desempenhar plenamente o 
seu papel enquanto “ponte”. 

Reunião de Intercâmbio Bilateral de 
Telecomunicações Guangdong-Macau entre 
os CTT e a Administração de Comunicações da 
Província de Guangdong

Em Novembro de 2019, teve lugar em Guangzhou uma 
reunião de intercâmbio bilateral de telecomunicações 
Guangdong-Macau, em que a delegação dos CTT foi 
recebida pelo Secretário do Grupo Partidário do PCC, 
também Director da Administração de Comunicações da 
Província de Guangdong, Su Shaolin. Durante a reunião, 
houve troca de opiniões entre as duas partes acerca do 
progresso mais recente dos respectivos mercados das 
telecomunicações e do desenvolvimento da tecnologia 
5G, tendo sido discutidas e partilhadas as experiências 
sobre a implementação do regime de registo de nome 
verdadeiro na Internet e a construção conjunta e partilha 
das infra-estruturas de telecomunicações, entre outros. 
A reunião obteve um resultado bastante signifi cativo, 
e dirigentes de ambas as partes concordaram em 
estabelecer um mecanismo permanente de comunicação 
para reforçar a formação em tecnologias de comunicação 
entre os dois territórios, e promover conjuntamente a 
indústria das telecomunicações em ambas as regiões, 
para desempenhar um papel mais activo no apoio ao 
desenvolvimento e construção da Área da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau.

Encontro entre o Secretário-Geral da UIT, o Secretário para os Transportes e Obras Públicas e a Directora dos CTT

Reunião com a Administração de Comunicações da Província de Guangdong
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The 5th Annual Asia-Pacifi c Spec-
trum Management Conference

5.ª Conferência Anual de Gestão do Espectro da 
Ásia-Pacífi co

Os CTT participaram na 5.ª Conferência Anual de Gestão 
do Espectro da Ásia-Pacífi co (The 5th Annual Asia-Pacifi c 
Spectrum Management Conference) que teve lugar em 
Kuala Lumpur, Malásia, em Março de 2019. O evento con-
tou com a presença de vários especialistas e responsáveis 
pela defi nição de políticas nesta área. As palestras pro-
feridas por estes especialistas abrangeram temas como o 
lançamento do serviço 5G, a utilização efi caz do espectro 
dos serviços de telecomunicações móveis e a modalidade 
de designação do espectro, entre outros.

APT-
WTSA20-1

ASTAP-31

1.ª reunião do Grupo Preparatório da 
Telecomunidade da Ásia-Pacífi co para a 
Assembleia Mundial de Padronização das 
Telecomunicações de 2020 (APT-WTSA20-1) e 
31.° Fórum do Programa de Padronização da 
Telecomunidade da Ásia-Pacífi co (ASTAP-31)

Os CTT participaram na 1.ª reunião do Grupo Preparatório 
da Telecomunidade da Ásia-Pacífi co para a Assembleia 
Mundial de Padronização das Telecomunicações de 
2020 (APT-WTSA20-1) e o 31.° Fórum do Programa 
de Padronização da Telecomunidade da Ásia-
Pacífi co (ASTAP-31), realizou-se em Junho de 2019 
em Tóquio, Japão. Na reunião participaram cerca de 
100 representantes provenientes dos membros e dos 
membros associados da Telecomunidade da Ásia-Pacífi co 
(TAP), das organizações internacionais ou regionais e do 
sector das telecomunicações. Através da APT-WTSA20-1, 
foram realizados os trabalhos preparatórios para a reunião 
ofi cial a realizar-se no ano de 2020, elaborado o plano de 
trabalhos e nomeados os vogais do respectivo grupo de 
trabalho. Por outro lado, o ASTAP-31 serviu de plataforma 
para os referidos representantes discutirem três temas 
importantes: as políticas e estratégias, as redes e sistemas 
e os serviços e aplicação. Durante a elaboração dos 
trabalhos de padronização, os participantes aproveitaram 
para trocar opiniões sobre desenvolvimento tecnológico 
e promover relações de cooperação no âmbito da 
padronização, de modo a elevar o nível de profi ssionalismo.

Reunião Bilateral entre os CTT e o Gabinete da 
Autoridade das Comunicações de Hong Kong
  
Em Janeiro, uma delegação dos CTT, liderada pela sua 
Directora, deslocou-se a Hong Kong para participar numa 
reunião com o Gabinete da Autoridade das Comunicações 
de Hong Kong. Durante esta reunião bilateral, foram feitas 
apresentações sobre a situação e os desenvolvimentos 
mais recentes dos mercados de telecomunicações de 
Hong Kong e de Macau, havendo lugar a intercâmbio 
e discussão aprofundada sobre vários temas, como o 
espectro 5G e as infra-estruturas de telecomunicações.

Reunião bilateral entre os CTT e o Gabinete da Autoridade das Comunicações de Hong Kong
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APG19-5

APG19-5

WRC-19

“5.ª Reunião do Grupo de Preparação da 
Conferência Mundial das Radiocomunicações 
2019 da Telecomunidade da Ásia-Pacífi co”

A “5.ª Reunião do Grupo de Preparação da Conferência 
Mundial das Radiocomunicações 2019 da Telecomuni-
dade da Ásia-Pacífi co” (APG19-5) teve lugar em Tóquio, 
Japão, em Julho e Agosto de 2019. A RAEM, sendo 
um membro associado da Telecomunidade da Ásia-
Pacífi co (APT), autorizou os CTT a participarem na 
referida conferência. A reunião serviu como plataforma 
de intercâmbio para os países e regiões da Ásia-Pacífi co 
discutirem e procurarem chegar a opiniões concertadas e 
defi nirem propostas comuns para os temas da Conferência 
Mundial das Radiocomunicações 2019, organizada pela 
União Internacional das Telecomunicações e que teve 
lugar no fi nal de 2019. 

Radiocommunication 
Assembly 2019

World Radiocommunication 
Conference 2019

Assembleia das Radiocomunicações 2019 e a 
Conferência Mundial das Radiocomunicações da 
União Internacional das Telecomunicações

Os CTT, entre Outubro e Novembro de 2019, 
participaram na Assembleia das Radiocomunicações 
2019 (Radiocommunication Assembly 2019, RA-19) e 
na Conferência Mundial das Radiocomunicações 2019 
(World Radiocommunication Conference 2019, WRC-
19) da União Internacional das Telecomunicações 
(UIT), realizadas em Sharm El-Sheikh, no Egipto. A 
Assembleia das Radiocomunicações e a Conferência 
Mundial das Radiocomunicações são consideradas 
conferências importantes da UIT. A Assembleia das 
Radiocomunicações é responsável pela defi nição de 
estruturas e programas e pela aprovação de estudos 
de radiocomunicações e a Conferência Mundial das 
Radiocomunicações é responsável, por sua vez, pelo 
exame, e se necessário, pela alteração do “Regulamento 
das Radiocomunicações”, um tratado internacional 
que regula o uso do espectro e das órbitas de satélites 
geoestacionários e não geoestacionários.

6.ª Conferência Mundial da Internet

Em Outubro, a Administração Nacional do Ciberespaço e 
o Governo Popular da Província de Zhejiang organizaram 
a 6.ª Conferência Mundial da Internet, na qual a Directora 
dos CTT, foi convidada a participar. 
A conferência, cujo tema foi “Interconexão Inteligente 
para Abertura e Cooperação – Construção Conjunta 
de uma Comunidade de Futuro Compartilhado no 
Ciberespaço”, centrou-se em quatro áreas principais: 
Ciência e Tecnologia, Indústria e Economia, Humanidades 
e Sociedade e Cooperação e Governança, tendo-se 
abordado assuntos como inteligência artifi cial, 5G, 
digitalização da indústria, Internet industrial e controlo de 
dados no ciberespaço. 

“Exposição Mundo das Telecomunicações 2019” 
da União Internacional de Telecomunicações 

Os CTT participaram na Exposição “Mundo das 
Telecomunicações 2019” organizada pela União Inter-
nacional de Telecomunicações (ITU Telecom World 2019), 
que teve lugar em Budapeste, Hungria, em Setembro 
de 2019. Sob o tema “Inovar juntos: a conectividade 
que importa” (Innovating together: connectivity that 
matters), a ITU Telecom World 2019 explorou o poder 
da tecnologia para acelerar o desenvolvimento mundial, 
tendo ainda como objectivo assegurar que as tecnologias 
digitais possam transformar, de forma positiva, a vida da 
população mundial. A exposição e os respectivos fóruns 
contribuíram para criar uma plataforma global dedicada 
aos governos, corporações e pequenas e médias 
empresas de diferentes países, de modo a acelerar a 
inovação das tecnologias da informação e comunicação 
e alcançar o crescimento económico e o bem-estar das 
populações.
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Destaques do Ano
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1 de Março
Celebração do 135.º Aniversário dos CTT e 13.º 
Aniversário do Museu das Comunicações

18 de Abril
Visita da Delegação da Administração do 
Ciberespaço da China aos CTT

8 de Maio
Visita à Exposição de Educação sobre a 
Segurança Nacional

17 de Maio
Comemoração do Dia Mundial das Telecomunicações 
e da Sociedade da Informação 2019

19 de Fevereiro
Sessões de Esclarecimento sobre o “Regime 
de Convergência de Redes e Serviços de 
Telecomunicações”

1 de Março a 31 de Agosto
Exposição fi latélica "Selos do Mundo – 
Liechtenstein, Reino dos Selos"
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31 de Julho
Sessão de Esclarecimento sobre a Consulta do 
“Regime das Radiocomunicações”

De 18 a 21 de Novembro
Delegação do sector hoteleiro de Macau em 
Hangzhou para visitas e intercâmbio

20 de Novembro
Directora dos CTT convidada para participar no 
programa “Fórum de Macau”

20 de Dezembro
Cerimónia de lançamento das emissões come-
morativas do “20.º Aniversário do Retorno de Macau 
à Pátria” e do “20.º Aniversário do Estacionamento 
da Guarnição em Macau do Exército de Libertação 
do Povo Chinês”

9 de Outubro
Celebração do Dia Mundial dos Correios

10 de Dezembro
Reunião sobre o “Regime de Reconhecimento da 
Carta de Qualidade” e o “Regime de Avaliação 
dos Serviços Públicos e do Desempenho Organi-
zacional”

8382
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Recursos HumanosVII
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Na era de globalização, a constante aprendizagem, 
inovação e desempenho de alta qualidade são chaves 
para o sucesso. A Direcção dos Serviços de Correios 
e Telecomunicações (CTT) disponibilizam aos seus 
trabalhadores programas de formação locais e no exterior, 
para expandir a sua competência profi ssional elevar a sua 
competitividade, de modo a que estejam preparados para 
assumir novas responsabilidades. Os CTT incentivam 
os trabalhadores a participarem activamente nos cursos 
de formação técnica e profi ssional, de modo a poderem 
assumir melhor as suas funções.    

Seguindo uma política de formação contínua e de 
desenvolvimento dos seus recursos humanos, os CTT 
procuram incentivar os trabalhadores a melhorar a sua 
capacidade de trabalho, para 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. 

Formação profi ssional

Para que os trabalhadores 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 2019, registou-
se um total de 637 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.

SWIFT
SWIFT ISO 20022 

migration workshop in Macau

•

• Changing Mindsets and Thinking    
  Diff erently
•
•
• 

A Caixa Económica Postal (CEP) delineou um regime de 
rotatividade de pessoal pelas diferentes áreas da sua 
actividade para que os trabalhadores tenham uma visão 
global dos serviços e garantam que estes sejam prestados 
sem interrupções. Por outro lado, para assegurar que 
as normas e instruções para o sector bancário sejam 
devidamente cumpridas, são organizados encontros 
regulares com os trabalhadores para esclarecimento de 
dúvidas sobre o seu conteúdo.

Na área fi nanceira, para reforçar a prevenção e assegurar 
boas práticas, trabalhadores de diferentes níveis da CEP 
frequentaram seminários sobre combate ao branquea-
mento de capitais e fi nanciamento ao terrorismo, tendo 
também os trabalhadores dos balcões frequentado um 
curso sobre detecção de notas falsas e  mecanismos de 
interrupção de pagamento. O pessoal da CEP frequentou 
ainda diferentes cursos de formação e um workshop so-
bre cibersegurança, prevenção de burla telefónica e Swift 
ISO 20022. 
 
De entre as inúmeras acções de formação em que os 
trabalhadores dos CTT tomaram parte, destacam-se: 

•  Curso de formação sobre mercadorias perigosas 
   (Inicial/Reciclagem) - 86 participantes 
•  Changing Mindsets and Thinking Diff erently 
   - 21 participantes
•  Curso de gestão de pressão e emoção 
   - 20 participantes
•  Ethical Hacking & Incident Handling - 20 participantes
•  Conferência intitulada “Carácter nobre conduta íntegra”  
   - 19 participantes

Organização do Curso de Formação em Gestão para Chefi as de Nível Médio/Alto dos CTT

Participação de trabalhadores na palestra “Carácter Nobre, Conduta Íntegra”
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Actividades

1 - Participação Comunitária

Os trabalhadores dos CTT participam activamente em 
actividades de interesse público em Macau. Anualmente, 
os trabalhadores dos CTT não deixam de tomar parte 
no “Programa Marcha de Caridade para Um Milhão”, 
promovido pelo Fundo de Benefi cência dos Leitores do 
Jornal Ou Mun. Através de comparticipações pecuniárias 
em prol de campanhas solidárias, os trabalhadores dos 
CTT colaboram também com diversas instituições. 
No ano de 2019, foram recolhidos donativos para as 
seguintes entidades: Associação para os Defi cientes 
Auditivos de Macau, Macau Special Olympics, Associação 
dos Familiares Encarregados dos Defi cientes Mentais 
de Macau, Macau World Vision, Associação Richmond 
Fellowship de Macau, ORBIS Macau, Rede de Serviços 
Juvenis Bosco e Associação de Benefi cência Tung Sin 
Tong. Para ajudar as vítimas de tufão que atingiu África 
em Março de 2019, os CTT organizaram mais uma acção 
de recolha de donativos, tendo os fundos recolhidos sido 
entregues às vítimas através da Macau World Vision.

2 - Encontro com estudantes

Em Abril, a Directora dos CTT, fez uma visita ao Colégio 
Yuet Wah, onde manteve um diálogo franco com mais de 
600 alunos do ensino secundário complementar em que 
falou sobre o tema “Bem-vindo ao 5G e às novas tendên-
cias de desenvolvimento no futuro”.

Além de uma breve exposição sobre os mais recentes 
trabalhos no âmbito das telecomunicações e algumas 
áreas de aplicação de 5G, previstas pela União Interna-
cional das Telecomunicações, a Directora encorajou 
os alunos a esforçarem-se por obter conhecimentos e 
alargarem os seus horizontes, aumentarem o seu interesse 
pela área das telecomunicações e das tecnologias da 
informação e comunicação e adquirirem conhecimentos 
em áreas conexas, para que todos possam trabalhar 
conjuntamente na promoção e desenvolvimento da 
indústria das telecomunicações e respectivas aplicações, 
impulsionando o futuro desenvolvimento de Macau.

3 - Visita à Exposição de Educação sobre a 
     Segurança Nacional

Em Maio, uma delegação dos CTT visitou, mais uma vez, 
a Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional, 
organizada conjuntamente pelo Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau e pelo Gabinete de 
Ligação do Governo Central na Região Administrativa 
Especial de Macau. A delegação, participou numa visita 
guiada, tendo assistido a apresentações de fotografi as, 
vídeos e maquetes, para ter um melhor conhecimento da 
soberania, segurança e desenvolvimento do país.  
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4 - Clube de Pessoal dos CTT

O Clube de Pessoal dos CTT, tendo como objectivo o es-
treitamento de relações de amizade e de convívio entre os 
sócios, trabalhadores e seus familiares, promove ao longo 
do ano um conjunto de animadas actividades de âmbito 
desportivo, recreativo e social. 

Em 2019, para além de organizar os habituais treinos e 
competições para as suas equipas de futebol, basquete-
bol, barco de dragão, badminton e ténis de mesa, tam-
bém participou nas actividades desportivas promovidas 
por outras entidades.   
No âmbito recreativo, foram organizados um churrasco e 
visitas às cidades de Foshan e Gaoming, que obtiveram 
uma grande participação dos sócios e trabalhadores dos 
CTT. Na época do Natal, o Clube promoveu um jantar fes-
tivo para sócios e trabalhadores e organizou uma tarde 
de actividades para os fi lhos dos sócios, com entrega de 
presentes e muita diversão. No Dia dos Finados, o Clube 
mandou celebrar uma missa e procedeu à deposição de 
fl ores no Cemitério de S. Miguel, em memória dos seus 
sócios falecidos.

13/09/2019

Edifícios dos Tribunais
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Controlo Interno e Carta de Qualidade

VIII
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O controlo interno e a gestão de riscos são importantes 
para a operação das organizações. Um controlo interno 
efi caz ajuda a Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações (CTT) a elevar a efi ciência e a efi cácia 
operacionais e a assegurar que os objectivos são atingidos.

Em 2019, para efeitos de controlo efectivo do inventário 
e dos activos, os CTT realizaram auditorias internas e, de 
forma aleatória, procederam à contagem de bens, de nu-
merário 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 efectuada por uma empresa de auditoria 
internacionalmente reconhecida, o que permite garantir 
que as contas são verdadeiras e justamente apresentadas.

A Comissão Administrativa da Caixa Económica Postal 
(CEP) procede à revisão das directivas e instruções pelo 
menos uma vez por ano, organiza formações para tra-
balhadores e simulações de diferentes situações, para 
assegurar a continuidade das operações em caso de in-
cidente. Para reforçar o controlo interno, a CEP nomeia 
pessoal específi co para proceder a exames regulares dos 
procedimentos de trabalho e monitorizar as transacções 
fi nanceiras.

Carta de Qualidade

Em 2019, os CTT tiveram 28 serviços reconhecidos 
pela Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos, 
abrangendo um total de 43 indicadores de qualidade de 
serviços. Destes, 15 serviços e 27 indicadores pertencem 
à área dos Correios e 13 serviços e 16 indicadores à 
área das Telecomunicações. Em 2019, as taxas de 
cumprimento previstas para os indicadores de qualidade 
de todos os serviços mantiveram-se entre 90% e 100%, 
pelo que se verifi cou, em geral, uma boa execução da 
Carta de Qualidade. 

De acordo com o Despacho do Chefe do Executivo n.º 
61/2019, foi criada e formalmente lançada a Comissão 
de Avaliação dos Serviços Públicos e do Desempenho 
Organizacional, para substituir a anterior Comissão de 
Avaliação dos Serviços Públicos.

Para o aperfeiçoamento contínuo dos serviços dos 
CTT, estes pretendem acrescentar para a área das 
Telecomunicações um indicador para a qualidade do 
serviço “Autorização temporária (estabelecimento de rede 
ou estação de radiocomunicações)” e, em consequência, 
alterar a discrição dos indicadores relacionados com 
a qualidade de serviços reconhecidos. Esta alteração 
será apresentada formalmente à respectiva Comissão, 
juntamente com os documentos da Avaliação Inicial 
do Regime de Avaliação dos Serviços Públicos e do 
Desempenho Organizacional.
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30/08/2019

30.º Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau

Síntese do Relatório Financeiro

IX
97
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Tipo de Proveitos

Vendas

Prestações de serviços

Proveitos suplementares

Proveitos e ganhos fi nanceiros

Proveitos e ganhos extraordinários

Proveitos - Total

MOP  

48,984,727.57                  

364,743,173.95

23,944,290.00

117,077,429.09

23,334,696.19

578,084,316.80

Percentagem

Mapa de Estrutura de Proveitos      2019

Tipo de Despesas

Custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal

Outros custos operacionais

Amortizações do Exercício

Custos e perdas fi nanceiras

Custos e perdas extraordinários

   Custos - Total

Mapa de Estrutura de Despesas      2019

MOP Percentagem

8.5%

63.1%

4.1%

20.3%

4.0%

100%

1.3%

15.6%

74.2%

0.4%

7.8%

0.2%

0.5%

100%

6,059,537.02

72,885,409.28 

346,905,142.08

1,659,032.46

36,543,520.93

740,401.27 

2,440,441.39

467,233,484.43

Correios e Telecomunicações (sem Caixa 
Económica Postal)

Em 2019, os proveitos da prestação de serviços da 
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
(incluindo serviços postais e de telecomunicações) 
atingiram mais de 364 milhões de patacas. Entre estes, o 
proveito da venda de produtos fi latélicos foi cerca de 49 
milhões de patacas e o proveito de ganhos fi nanceiros, que 
inclui rendimentos de imóveis, juros obtidos e rendimentos 
de participação de capital, foi, aproximadamente, de 117 
milhões de patacas. Acrescendo os outros proveitos, o 
total dos proveitos do ano foi superior a 578 milhões de 
patacas.  

Relativamente às despesas, os custos com o pessoal 
foram cerca de 347 milhões de patacas, representando 
74% do total dos custos. Os fornecimentos e serviços 
externos constituem os outros custos principais, que 
incluem, nomeadamente, os custos das operações do 
sistema de telecomunicações, os custos das operações 
do sistema de banda larga sem fi os e do serviço de 
circuitos alugados, os custos com o Centro de Informação 
da Internet de Macau, os custos com os equipamentos de 
telecomunicações, os valores pagos às administrações 
postais e companhias aéreas e os custos com as 
operações diárias dos serviços.  Estes custos atingiram 
cerca de 73 milhões de patacas. O total dos custos de 
2019 foi superior a 467 milhões de patacas.
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Caixa Económica Postal

Em 2019, o total de depósitos captados pela Caixa 
Económica Postal foi de cerca de 1250 milhões de 
patacas, representando um aumento de 10% em relação 
ao ano anterior.  

O montante de novos empréstimos concedidos durante 
o ano de 2019 traduz um aumento de cerca de 2% 
relativamente a 2018, e o saldo em dívida, líquido de 
imparidade, no fi nal do ano, era de cerca de 204 milhões 
de patacas. 

A margem fi nanceira e os resultados de serviços e de 
comissões foram, respectivamente, de 39 milhões e 
de cerca de 9 milhões de patacas, sendo os custos de 
exploração de cerca de 28 milhões de patacas.

Em suma, enquanto instituição de crédito, os resultados 
de 2019, no valor de cerca de 30 milhões, traduzem um 
aumento de 11% relativamente a 2018.

  Demonstração de Resultados

Proveitos de Operações Activas

Proveitos de Serviços Bancários

 Proveitos de Outras Operações Bancárias

Rendim. de Titulos de Crédito e de Part. Financeiras

 Outros Proveitos Bancários

 Proveitos Inorgânicos

 Custos de Operações Passivas

 Custos com Pessoal

 Fornecimentos de Terceiros

 Serviços de Terceiros

 Outros Custos Bancários

 Custos Inorgânicos

 Dotações para Amortizações

 Dotações para Provisões

 Lucros de Exercícios

 Perdas relativas a exercícios anteriores

 Lucros relativos a exercícios anteriores

 Lucros

A provisão genérica adicional calculada de acordo com o regulamento da AMCM  
 decréscimo

Proveitos

 Custos

58,450,116.99

5,021,873.95

4,538,732.86

9,537,938.50

1,020.18

0.00

77,549,682.48

19,076,426.24

20,716,248.20

148,200.07

6,728,149.44

365,244.21

264,369.31

0.00

666,357.70

47,964,995.17

29,584,687.31

530,426.00

661,898.50

29,716,159.81

77,468.35

29,793,628.16

MOP MOP

2019 2018

77 549 682 48

47 964 995 17

,

29 716 159 81

77,468.35

29 793 628 1629,793,628.16, ,

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

65 709 420 90

39 171 995 64

, ,

26 784 494 89

77,307.08

26 861 801 9726,861,801.97, ,
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  Informações Gerais

Sede

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

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

Telecomunicações
telecom@ctt.gov.mo

http://telecommunications.ctt.gov.mo

Caixa Económica Postal
cep@ctt.gov.mo

http://www.macaucep.gov.mo

Serviços de Certifi cação
enquiry@esigntrust.com

http://www.esigntrust.com

X

Serviços Electrónicos Postais Seguros
support@seps.ctt.gov.mo
http://seps.ctt.gov.mo

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

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

Museu das Comunicações
info@cmm.gov.mo  
http://www.cmm.gov.mo

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

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