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新型冠狀病毒肺炎疫情對全球起了翻

天覆地的變化，給人類帶來巨大衝

擊。由最初的害怕到習慣，無論個人

或群體、身或心，箇中都學習到自強

堅持。一個歷時百年的機構 - 郵電

局，同樣在困境中堅韌成長。在團隊

合作中靈活運用了過往所累積的經驗

和資源，坦然面對問題，重新整理步

伐，積極邁向新的一年。

疫情之初，全球空運停擺令運輸渠道受

阻，我們積極謀求出路；最終在各方協

作下順利開闢門路，成功將重要物資經

轉出口運往各地，且在全面復工後加派

人手加班加點將積壓郵件儘快送達，讓

郵政服務回復正常。由澳門寄出的郵件均會蓋上“團結抗疫，你我有責”郵戳以作打氣，在本澳的郵政

史上記錄這段難忘的經歷。同時為了配合特區政府一系列經濟民生扶持措施，郵電局協助派發了“現金

分享計劃”、“百億抗疫援助基金計劃”支票及“消費補貼計劃”的電子消費卡等。

儘管所及只是滄海一粟，亦足見郵電局“始於信念，以人為本，關懷有愛，誠於堅持”的使命。在運輸

工務司羅立文司長的帶領下，郵電局作為一支團結且職能廣泛的團隊，大家恪守崗位，以專業為導

向，助力社會恢復日常運作。感恩在行政長官賀一誠的領導和各部門的努力下，澳門居民的生命安全

得到保障；同時，廣大居民堅守不懈，萬眾一心，抗擊疫症。

不困頓於荊棘，遇事求變尋出路。面對困境是人生歷練的一部份，只要釐清方向，就無懼逆風前行。

劉惠明

始於初心，
誠於堅持
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 Derby W. M. Lau

Começa-se pela aspiração inicial, 
concretiza-se por persistência incessante

A epidemia do coronavírus provocou mudanças radicais em todo o mundo e um forte impacto nas pessoas : do 

medo inicial passou-se à adaptação gradual, individual e colectiva, “no corpo e na mente”, tendo todos aprendido 

a ser forte e a agir com resiliência. A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), sendo uma 

instituição com mais de cem anos, também cresceu com tenacidade nesta difícil situação. Através do trabalho em 

equipa, flexibilidade e experiência adquirida, os CTT foram capazes de se reorganizar,  enfrentar os problemas com 

tranquilidade e encarar o novo ano com atitude positiva. 

No início da epidemia, as sucessivas suspensões dos serviços aéreos fizeram bloquear as rotas de transporte de 

correio em todo o mundo, o que nos levou a procurar activamente soluções para este problema. Com a cooperação 

de diferentes parceiros e através de operações de reencaminhamento, conseguimos estabelecer novas rotas e 

transportar com sucesso artigos importantes para diferentes destinos do mundo. Após o recomeço de toda a 

actividade dos CTT, organizámos a prestação de trabalho extraordinário para o tratamento, com a maior rapidez 

possível, dos objectos postais acumulados, a fim de regularizar a prestação dos serviços postais. Nos objectos 

postais expedidos de Macau foi colocado o carimbo "Unidos na prevenção da epidemia", por forma a reforçar o 

moral do público, o que foi inédito na história postal de Macau. Paralelamente, em articulação com as medidas 

de apoio económico do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, os CTT deram  apoio na distribuição 

dos cheques do “Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico” e do “Plano do fundo de 

apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas”, e dos cartões electrónicos de consumo do 

“Plano de Subsídio de Consumo”. 

Embora seja uma gota no oceano, é suficiente para demonstrar que os CTT dão importância ao seu valor de servir 

a população, tratando o público com urbanidade, e que são persistentes no cumprimento da sua missão. Sob 

a orientação do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, os CTT, que têm 

diferentes atribuições, responderam de forma coesa e com profissionalismo, e fizeram o seu melhor para ajudar 

a sociedade a retomar a normalidade. Estamos gratos por, em Macau, sob a liderança do Chefe do Executivo, Ho 

Iat-Seng, e com o esforço das diferentes entidades e Serviços Públicos, a vida e a segurança da população se 

encontrarem bem protegidas, e por a população de Macau, com a mesma determinação, também estar empenhada 

no combate à epidemia.

No meio de espinhos não se fica preso, perante a adversidade muda-se e procuram-se soluções. Saber lidar com 

as dificuldades faz parte da experiência da vida, e basta ter os objectivos bem definidos para se poder avançar 

sem receio das condições adversas.
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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

                      劉蘭華    副局長
  Lao Lan Wa       Subdirector

  

  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

  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

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

  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

  孫君煬         郵務廳廳長
  Sun Kuan Ieong       Chefe do Departamento de Operações Postais

  徐芬   電信管理廳廳長 (由2020年5月1日起)
  Choi Fan   Chefe do Departamento de Gestão de Telecomunicações
     (a partir de 1 de Maio de 2020)  
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管理團隊

譚海容               營業處處長
Tam Hoi Iong               Chefe da Divisão de Exploração

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

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

區潔萍          國際會計及對外關係處代處長(由2020年10月12日起)
Au Kit Peng              Chefe da Divisão de Contabilidade Internacional e Relações Externas, substituta (a partir de 12 de Outubro de 2020)

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

李玉嬋              金融業務處處長 (直至2020年8月16日)
Lei Iok Sim                  Chefe da Divisão de Actividade Financeira (até 16 de Agosto de 2020)

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

曹引桂              集郵處處長
Chou Ian Kuai                  Chefe da Divisão de Filatelia
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李廣亮               資訊科技發展處處長
Lei Kuong Leong               Chefe da Divisão de Desenvolvimento das Tecnologias de Informação

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

鍾健文           標準及技術處處長(由2020年3月1日起)
Chong Kin Man              Chefe da Divisão de Normas e Técnicas (a partir de 1 de Março de 2020)

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

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

Equipa de Gestão
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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(直至2020年8月31日)
Yuen Vai Chi              Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (até 31 de Agosto de 2020)

容美玉           公共關係及總檔案處處長(直至2020年11月30日)
Iong Mei Iok              Chefe da Divisão de Relações Públicas e Arquivo Geral (até 30 de Novembro de 2020)

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

蔡偉斌               工程、設施管理及總務處處長
Choi Wai Pan              Chefe da Divisão de Obras, Gestão de Instalações e Serviços Gerais

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

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

管理團隊 Equipa de Gestão
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24/06/2020

萬眾一心　抗擊疫症
Juntos no Combate à Epidemia
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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。

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 

(CTT) tem personalidade jurídica e autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, presta o serviço 

público de correios e regula, fiscaliza, promove e coordena 

todas as actividades relacionadas com o sector de 

telecomunicações, assumindo ainda a função de instituição 

de crédito. Os CTT têm como Visão, Missão e Valores:

Visão
Telecomunicações: 

dotar Macau de serviços de teleco-municações que sigam 

os padrões internacionais, para dar resposta aos futuros 

desafios de desenvolvimento;

Correios: 

prestar serviços postais de elevada qualidade, seguros e 

diversificados, para servir a população e todos os sectores 

de Macau. 

Missão
Tem como compromisso:

Promover a competitividade do mercado de telecomu-

nicações 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;

Diversificar 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;

Profissionalismo – valorização contínua, conduta ética 

irrepreensível, entrega e dedicação;

Serviço à população – tratar o público com urbanidade, 

privilegiar a comunicação e manter uma boa interacção. 
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Regulação das Telecomunicações
• Desenvolver com empenho, coordenar com as partes envolvidas, e promover continuamente o trabalho legislativo  

    do Regime de Convergência de Redes e Serviços de Telecomunicações;

• Cooperar com a indústria para optimizar as redes e serviços e promover conjuntamente o desenvolvimento   

    tecnológico;

• Impulsionar a diversificação de serviços e fomentar o lançamento de novos produtos dos operadores, para apoiar  

    o desenvolvimento da sociedade e a cooperação na Zona da Grande Baía;

• Monitorizar o desempenho das redes e melhorar a qualidade dos serviços de telecomunicações; 

• Reforçar a protecção dos serviços de telecomunicações, em consonância com as medidas de prevenção epidémica 

   de Macau. 

電信管理
• 奮力前行，協同各方，持續推進電信網絡及服務匯流制度的立法工作；

• 配合業界優化網絡及服務，共同推動技術發展；

• 推動服務多元化，促進營運商推陳出新，助力社會發展及大灣區的合作交流；

• 監察網絡表現，提升電信服務的質量；

• 配合本澳的防疫舉措，強化對通訊服務的保障。

Correios
• Lançar e promover selos e outros produtos filatélicos com temas diversificados de Macau;

• Expandir a rede de infra-estruturas postais e facilitar o acesso dos cidadãos às instalações e serviços;

• 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 certificação, a prestar um serviço de eSignCloud conveniente e 

    a desenvolver os trabalhos de reconhecimento mútuo de certificados de assinaturas electrónicas da Zona da   

    Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

郵政
• 發行與推廣主題多元化的澳門郵票及集郵品；

• 拓展郵政基建網絡與便民設施；

• 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、推廣優質簡便的安全電子郵政服務；

• 持續推廣及優化電子認證服務，提供便利化的電子認證“雲簽”服務，並推進粵港澳大灣區電   

  子簽名證書互認工作。
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郵政儲金局
• 重視風險管理；

• 制定各項風險管理的政策和指引，通過高效的內部監控機制，使各項業務在合法、合規的前    

  提下穩健發展。

Caixa Económica Postal
• Dar prioridade à gestão de riscos;

• Estabelecer políticas e orientações para a gestão de riscos e, através de um mecanismo eficiente de controlo   

    interno, permitir que os diversos serviços sejam desenvolvidos sob o princípio da legalidade e da conformidade.

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 uma plataforma experimental e interactiva, na sua vertente cultural, científica e tecnológica;

• Actualizar e melhorar continuamente o conteúdo das 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, 

    para estimular o coleccionismo filatélico e tornar mais acessível o conhecimento científico e técnológico ligado à  

    área de telecomunicações.
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郵政

郵政基礎設施

郵電局持續完善郵政基礎設施，擴展

郵政網絡，為各區域居民、遊客和商

戶提供更多元化的服務。

自2020年4月1日起，黑沙環郵政分

局及望廈郵政分局增設候領服務並延

長服務時間，方便黑沙環區及望廈區

的居民領取郵件。此外，位於港珠澳

大橋邊檢大樓內的新郵政分局計劃於

2021年投入服務，屆時將設置不同自

助服務機供市民自助選擇所需郵政服

務，便利市民及旅客。  

目前全澳的郵政分局及服務網點已增

至十九個，包括郵政總局、十五間

分局、一間郵政交換中心 - 接待站、 

一間集郵商店以及一間通訊博物館商

店。 

Correios

Infra-estruturas Postais

Os CTT têm vindo a optimizar as suas infra-estruturas postais, 

procurando prestar melhores e mais diversificados serviços aos 

residentes, visitantes e empresários das diferentes zonas. 

Para facilitar a recolha de correio pelos residentes das zonas da 

Areia Preta e de Mong Há, foi disponibilizado o serviço de Posta 

Restante e alargado o horário de atendimento nas respectivas 

estações de correios, desde 1 de Abril de 2020. Por outro 

lado, uma nova estação postal, localizada no edifício do Posto 

Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, cuja entrada em 

funcionamento está prevista para o ano de 2021, estará equipada 

com diferentes quiosques de auto-atendimento para que o 

público possa escolher os serviços pretendidos, oferecendo 

maior conveniência aos residentes e visitantes de Macau.   

O número de estações de correios e de pontos de serviços 

aumentou para 19, incluindo agora a Estação Central, 15 

Estações Postais, o Posto de Atendimento do Centro de 

Permuta de Correio, a Loja de Filatelia e a Loja do Museu das 

Comunicações. 
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函件

2020年本地函件的數量呈下行趨勢，

較2019年全年錄得10%的跌幅。國

際函件方面，出口國際平郵錄得9%

跌幅，出口國際空郵則錄得34%的跌

幅。而入口國際平郵與空郵則分別錄

得6%和38%的跌幅。

Correspondência

O volume de correspondência local em 2020 registou uma 

tendência decrescente, com uma queda de 10% em comparação 

com o ano de 2019. Relativamente à correspondência inter-

nacional, registou-se uma descida de 9% na correspondência 

expedida via superfície e uma descida de 34% na correspon-

dência expedida por via aérea. Comparativamente ao ano 

anterior, o volume de correspondência recebida do exterior via 

superfície e por via aérea registou uma descida de 6% e 38%, 

respectivamente. 
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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

只需提供目標受眾所在區域，郵電局

的專業團隊可提供高性價比的派遞服

務。

受 疫 情 及 新 推 廣 媒 體 競 爭 的 影

響，2020年推廣易派遞的本地郵件數

量較2019年錄得42%降幅，主要客戶

包括政府部門、零售業、餐飲業及廣

告公關公司。

Direct Mail

O serviço Direct Mail pretende dar resposta às necessidades 

de empresas, organizações e Serviços Públicos na promoção 

dos seus produtos e serviços. Estes apenas precisam indicar as 

zonas onde residem ou localizam os seus potenciais clientes, e 

uma equipa profissional dos CTT, a preços competitivos, procede 

à entrega do material promocional.

Devido à epidemia e à competição de novas plataformas digitais 

que disponibilizam actividades promocionais, em 2020 o número 

de entregas deste serviço diminuiu 42%.

Serviços e Entidades Públicos, sector de retalho, restaurantes 

e empresas de relações públicas são os principais utilizadores 

deste serviço.

掛號函件

2020年，本地掛號函件數量較2019年

全年下跌了13%，但出口國際平郵掛

號函件錄得1%的升幅，出口國際空郵

掛號函件則錄得18%的跌幅；另入口

國際掛號平郵錄得39%的升幅，入口

國際空郵掛號函件錄得58%跌幅。

Correspondência registada

Em 2020, a correspondência registada local sofreu uma descida 

de 13% em comparação com o ano de 2019. Embora o correio 

registado expedido via superfície tenha tido uma subida de 1%, 

verificou-se uma descida no correio registado expedido via aérea 

de 18%. Por sua vez, a correspondência registada recebida via 

superfície registou um aumento de 39% e por via aérea uma 

descida de 58%.
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另外，為回應客戶需求及進一步完善

服務，2020年推出“推廣易計數器”，

客戶可透過本局網頁查詢服務收費，

方便快捷。

Para dar resposta às necessidades dos clientes e para melhorar 

ainda mais a prestação deste serviço, foi lançado em 2020 o 

“Direct Mail Calculator”. Através desta função, disponível na 

página electrónica dos CTT, os utilizadores podem calcular os 

preços a pagar, de forma rápida e conveniente. 
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推廣e

“推廣e”是通過互聯網派遞的電子直

函服務，客戶可透過“推廣e”將其產

品或服務之推廣訊息發送到由本局

免費提供予市民使用的安全電子郵箱 

(SEPBox)平台，並可獲得訊息發送的

數據。

“推廣e”為企業、機構和政府部門提

供了高效、環保且成本廉宜的營銷渠

道，而市民可透過“推廣e”獲取各類最

新資訊。目前，政府部門是此項服務

的主要用戶。

eDirect Mail

O eDirect Mail (eDM) é um serviço de correio electrónico 

prestado através da Internet, que permite o envio de mensagens 

promocionais dos produtos e serviços dos clientes para a 

plataforma de Caixa Electrónica Postal Segura (SEPBox), 

disponibilizada gratuitamente pelos CTT ao público, e a recepção, 

pelos clientes, do número das mensagens enviadas. 

O eDM proporciona um canal de marketing eficiente, amigo 

do ambiente e vantajoso para as empresas, organizações e 

Serviços Públicos, permitindo ao público aceder às informações 

mais recentes, de diferente natureza. Actualmente, os Serviços 

Públicos são os principais utilizadores do eDM.

疫情期間郵政服務  

疫情期間市民對郵政服務的需求大幅

增加，將抗疫物資寄送予世界各地的

親友。

在疫情嚴峻期間，郵電局考慮到市民

對郵政服務的需求，自2020年2月1

日起部份郵政分局維持提供有限度服

務，接受特快專遞及包裹投寄服務，

至3月2日全面復工恢復正常服務。

Serviços Postais Durante o Período Epidémico

Durante o período epidémico, houve um aumento na procura 

dos serviços postais por parte dos residentes, para enviarem 

material de protecção a familiares e amigos que se encontravam 

no exterior.

Durante o período mais crítico da epidemia, concretamente desde 

1 de Fevereiro de 2020, os CTT, devido ao aumento da procura 

dos serviços postais por parte do público, mantiveram abertas, 

com serviços limitados, algumas estações postais, de forma a 

aceitarem objectos de correio rápido (EMS) e encomendas. Em 

2 de Março, foi retomada a normal prestação dos serviços em 

todas as estações postais.      
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理工學院設特別投寄櫃檯

配合特區政府“保障口罩供應澳門居民

計劃”工作，郵電局2020年3月至4月

間在理工學院口罩售賣點設置特別投

寄櫃檯，以協助市民現場郵寄口罩予

在外地求學的本澳學生。期間接收大

量郵件，主要寄往台灣地區、英國、

澳洲及美國。

協助“消費補貼計劃”工作

配合特區政府疫情期間推出的“消費補

貼計劃”，郵電局於2020年4月14日

至30日期間，轄下紅街市郵政分局、

海洋郵政分局、電子認證服務處註冊

署、通訊博物館及郵政儲金局設立服

務點，協助派發電子消費卡；其後7月

27日至8月31日期間，於郵政總局以及

11間郵政分局設置“消費卡”加值機及餘

額查詢機，協助市民領取第二期消費

補貼。期間各服務點秩序良好，運作

順暢。

Balcão Temporário para Expedição Instalado 
no Instituto Politécnico de Macau 

Com o fim de apoiar o programa “Plano de fornecimento de 

máscaras aos residentes de Macau” do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau (RAEM), os CTT instalaram 

um balcão temporário para expedição de objectos postais no 

posto de venda de máscaras do Instituto Politécnico de Macau. 

O balcão, que funcionou em Março e Abril de 2020, ajudou o 

público no envio de máscaras aos estudantes de Macau no 

exterior. O número de objectos postais recebidos no balcão 

temporário dos CTT foi elevado, sendo os principais destinos a 

região de Taiwan, Reino Unido, Austrália e Estados Unidos da 

América.

Apoio ao “Plano de Subsídio de Consumo”

No âmbito do “Plano de Subsídio de Consumo” lançado 

pelo Governo da RAEM durante o período epidémico, foram 

instalados, entre 14 e 30 de Abril de 2020, postos de serviços 

nas estações de Almirante Lacerda e Jardins do Oceano, na 

Entidade de Registo dos Serviços de Certificação, no Museu das 

Comunicações e na Caixa Económica Postal, para distribuição 

dos cartões de consumo electrónicos. Posteriormente, entre 27 

de Julho e 31 de Agosto de 2020, foram instaladas máquinas 

para carregamento e consulta de saldo do cartão de consumo 

electrónico, na Estação Central e em 11 estações postais, para 

apoiar os residentes no levantamento do subsídio da segunda 

fase deste Plano; durante este período, os vários postos de 

serviços demonstraram boa organização no fluxo de trabalho e 

na ordem das filas de levantamento.

於理工學院設特別投寄櫃檯
Balcão temporário para expedição instalado no Instituto Politécnico de Macau
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特快專遞及包裹

特快專遞

受疫情影響，郵電局2020年特快專

遞之出口及入口郵件數量分別錄得約

96%及7%的升幅，主要是2月及3月期

間，口罩的出口及入口郵件數量有着

明顯的上升，其餘月份整體的出口或

入口量與2019年相約。

特快專遞郵件的主要目的地為美國、

台灣地區、葡萄牙、香港和中國內

地；主要來源地則為中國內地、日

本、香港、荷蘭和台灣地區。

目前，特快專遞服務範圍覆蓋約200個

國家和地區。

Correio Rápido e Encomendas

Correio Rápido

Na sequência do impacto da epidemia, o volume de objectos 

de Correio Rápido (EMS) expedidos e recebidos em 2020 

registou um aumento de cerca de 96% e 7% respectivamente, 

devido, principalmente aos aumentos significativos do envio e da 

recepção de máscaras nos meses de Fevereiro e Março. Nos 

restantes meses, o número de objectos de Correio Rápido (EMS) 

expedidos e recebidos manteve-se nos níveis de 2019. 

Os principais destinos do Serviço de Correio Rápido (EMS) foram 

os Estados Unidos da América, região de Taiwan, Portugal, Hong 

Kong e Interior da China, enquanto que os objectos recebidos 

vieram sobretudo do Interior da China, Japão, Hong Kong, 

Holanda e região de Taiwan.

Presentemente, o Serviço de Correio Rápido (EMS) abrange 

cerca de 200 países e regiões de todo mundo. 



29CTT - Relatório Anual 2020

包裹

包裹出口量及入口量分別較2019年有

約35%和24%的升幅。

出口包裹的主要目的地是澳洲、英

國、中國內地、台灣地區和美國；入

口包裹的主要來源地則是中國內地、

德國、美國、台灣地區和日本。

Encomendas

O volume de encomendas expedidas e recebidas cresceu cerca 

de 35% e 24%, respectivamente, em relação ao ano de 2019.

 

Os principais destinos das encomendas expedidas foram a 

Austrália, Reino Unido, Interior da China, região de Taiwan e 

Estados Unidos da América, e as encomendas recebidas foram 

enviadas, maioritariamente, do Interior da China, Alemanha, 

Estados Unidos da América, região de Taiwan e Japão.
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疫情期間特快專遞及包裹之
特別安排	

疫情期間，郵電局得到中國郵政集團

公司、香港郵政及本澳海關等各方面

之支持及協助，以致郵件能儘快處

理。本局為了員工之安全，除對員工

提供相關的防疫物資外，於疫情爆發

初期，實行了與收件人面對面郵件親

自交收的有限度安排及設臨時郵件領

取點等措施。此外，為儘快安排郵件

寄發至世界各地，本局與各國郵政保

持緊密的聯絡，除安排普通航班外，

亦與其他郵政機構合作，以包機形式

安排郵件寄送至指定目的地。特快專

遞優先處理內含緊急物資的特快專遞

及包裹郵件，同時協助寄送逾百件包

裹（如口罩、消毒用品及藥品等）予

身在湖北的澳門居民，配合郵件的全

程追蹤，確保寄至湖北的包裹全部順

利交付。

自疫情起，為方便市民儘快知悉郵

件已到達本澳、減少接觸及加快郵

件派遞流程，包裹範圍以電話短訊

（SMS）方式發出首次到達通知；

而特快專遞服務之郵件，如第一次上

門派遞未能成功，亦採用電話短訊

（SMS）發出第二次到達通知，使市

民知悉。

Medidas Especiais para a Operação das Áreas 
de Correio Rápido e de Encomendas Durante o 
Período Epidémico 

Durante o período epidémico, os CTT receberam o apoio e 

assistência do Grupo dos Correios da China, dos Correios 

de Hong Kong e dos Serviços de Alfândega de Macau, o que 

permitiu o processamento do correio com a maior rapidez 

possível. Os CTT atribuem igualmente grande importância à 

saúde dos seus trabalhadores, pelo que, não só lhes forneceram 

material de protecção contra a epidemia, como também, na sua 

fase inicial, implementaram medidas específicas para redução 

dos contactos entre os distribuidores e os destinatários na 

entrega de objectos postais e instalaram postos temporários 

para levantamento de objectos postais.  Por outro lado, para que 

os objectos postais pudessem ser enviados com a maior rapidez 

possível, os CTT trabalharam em estreita cooperação com os 

operadores postais do exterior. Assim, para além dos voos 

regulares, foram organizados com os respectivos operadores 

postais voos charter para envio de objectos postais para 

destinos específicos. No âmbito do Serviço de Correio Rápido 

(EMS) foram também implementadas medidas de tratamento 

prioritário para os objectos com artigos urgentes, tendo também 

sido enviada através deste serviço uma centena de objectos 

(com máscaras, produtos de desinfecção e medicamentos, 

entre outros) aos residentes de Macau que se encontravam na 

Província de Hubei na fase inicial e mais crítica da epidemia. 

O transporte foi devidamente acompanhado, assegurando-se 

assim que as encomendas fossem efectivamente entregues aos 

respectivos destinatários na referida Província.

Para proporcionar aos residentes informação atempada sobre 

a chegada dos seus objectos postais a Macau e, tanto quanto 

possível, reduzir os contactos presencias e acelerar o processo 

de entrega de objectos postais, a Área de Encomendas dos 

CTT, desde o início da epidemia, passou a emitir o primeiro aviso 

de chegada por mensagem de telemóvel (SMS). No Serviço do 

Correio Rápido (EMS), no caso de a primeira tentativa de entrega 

no domicílio não ser bem sucedida, o segundo aviso de chegada 

também passou a ser emitido por telemóvel (SMS), para imediato 

conhecimento do destinatário.
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電子預報關服務  

因應全球資訊化的發展趨勢及萬國郵

政聯盟公約的規定，郵電局全面推行

電子報關服務。自2020年9月1日起，

凡由本澳投寄特快專遞、包裹，掛號

及非掛號之小郵包（非信件類）往其

他國家或地區，寄件人須於投寄前透

過本局網頁或手機應用程式提交電子

報關資料（寄往中國內地、香港及台

灣地區除外），而由本澳寄往美國郵

件的電子預報關措施早在2019年下旬

已實施。寄件人可透過本局網頁或手

機應用程式進行電子預報，提升服務

效率，加快清關程序。

Declaração Aduaneira Electrónica

Em resposta à tendência mundial do desenvolvimento das 

tecnologias de informação e aos Regulamentos da Convenção 

da União Postal Universal (UPU), os CTT lançaram, em 2020, 

o serviço de Declaração Aduaneira Electrónica. Com efeitos a 

partir de 1 de Setembro de 2020, os remetentes, antes do envio 

de objectos postais, tais como EMS, encomendas, pequenos 

pacotes registados ou não registados (excepto cartas), de Macau 

para outros países ou regiões (com excepção do Interior da China, 

Hong Kong e região de Taiwan), devem submeter informações de 

declaração aduaneira electrónica através da página electrónica 

dos CTT ou da respectiva aplicação de telemóvel. Para os 

Estados Unidos da América, esta obrigação de declaração 

iniciou-se na segunda metade de 2019. Assim, a fim de 

aumentar a eficiência do serviço e acelerar os procedimentos de 

desalfandegamento, os remetentes podem enviar a Declaração 

Electrónica Antecipada (EAD - Eletronic Advance Data), através 

da página electrónica dos CTT ou da respectiva aplicação móvel.

服務備受國際肯定
 

2020年郵電局獲得之國際獎項：

由萬國郵政聯盟轄下特快專遞服務合

作社頒發“2019特快專遞服務合作表現

獎 - 銀獎”及“2019特快專遞客戶服務

中心”顧客服務表現獎。

Reconhecimento Internacional dos Serviços

Prémios Internacionais recebidos pelos CTT relativos a 2020: 

Os prémios de “EMS Cooperative Performance Award 2019” - 

Prémio de Prata (Silver Level) e de “Centro de Atendimento EMS 

do Ano 2019”, foram atribuídos aos CTT pela Cooperativa EMS 

da UPU.
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01/03/2020

美食與甜品 三 – 傳統民間小吃
Gastronomia e Doçarias III – Petiscos Populares Tradicionais
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集郵

在2020年共有15個郵票主題發行，

內容包括本地文化及社會關注事宜：

- 鼠年

- 澳門工會聯合總會七十周年

- 美食與甜品  三 - 傳統民間小吃

- 地區藥用植物  二

- 澳門婦女聯合總會七十周年

- 澳門紅十字會一百周年 

- 萬眾一心   抗擊疫症

- 中醫

- 文學與人物 - 洛神賦

- 澳門中華教育會一百周年

- 中國古典詩詞 - 唐詩

- 愛護動物  二

- 金庸小說

- 科學與科技 - 數字電子

- 貝多芬誕辰二百五十周年

Filatelia

Em 2020 foram lançadas 15 emissões filatélicas, cujos temas 

estão relacionados com a cultura local e com assuntos de 

interesse da sociedade, que são as seguintes:

- Ano Lunar do Rato

- 70.º Aniversário da Federação das Associações dos    

    Operários de Macau

- Gastronomia e Doçarias III – Petiscos Populares Tradicionais

- Plantas Medicinais Regionais II

- 70.º Aniversário da Associação Geral das Mulheres de Macau

- Centenário da Cruz Vermelha de Macau 

- Juntos no Combate à Epidemia

- Medicina Chinesa

- Literatura e Personagens Literárias – Luo Shen Fu

- Centenário da Associação de Educação de Macau

- Poesia Clássica Chinesa – Poemas da Dinastia Tang

- Protecção Animal II

- Romances de Jin Yong

- Ciência e Tecnologia – Electrónica Digital

- 250.º Aniversário do Nascimento de Beethoven
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2020年開展第四輪生肖郵票系列，

“鼠年”是首個生肖，設計概念是以四

季的“春夏秋冬”來表達。以“鼠年”為

主題製作的集郵品分別有專題郵摺和

新增的兩款集郵品：郵票小本票及郵

票蓋碗禮盒。“鼠年”郵票蓋碗禮盒由

精美禮盒盛載兩隻分別以“春夏”和“秋

冬”為主題的“鼠年”紫砂蓋碗以及內附

一冊郵票郵摺。

隨着第四輪生肖郵票系列的開始，集

郵年度訂購禮品也有新的禮品設計，

以“鼠年”四款生肖郵票的圖案刻在木

製杯墊上。

另“鼠年”郵資標籤因應疫情影響延至

2020年8月4日發行。

除上述郵品發行外，還發行以下集郵

品：

- 2019年精裝年冊

- 2019年郵票年冊

- 2019年小型張年冊

- 2019郵票貼票頁

- 為慶祝澳門回歸跨越二十年，郵電 

   局特別於澳門基本法頒布周年紀念 

  日當天(2020年3月31日)發售《回 

   歸二十年》專題郵摺

O ano de 2020 deu início ao quarto ciclo da série de selos do 

Zodíaco Chinês, sendo o lançamento do “Ano Lunar do Rato” a 

sua primeira emissão. O conceito de design deste quarto ciclo 

baseia-se nas quatro estações do ano, Primavera, Verão, Outono 

e Inverno, exprimindo as mudanças das estações e o ciclo do 

tempo. Os produtos filatélicos com o tema “Ano Lunar do Rato”, 

incluem uma carteira temática e dois novos produtos filatélicos: 

uma carteira de selos e uma caixa especial para oferta com duas 

gaiwan de “argila púrpura”, com temas de “Primavera e Verão” e 

de “Outono e Inverno”, e uma carteira com um conjunto de selos. 

Com o início do quarto ciclo da série de selos do Zodíaco Chinês, 

os presentes  da subscrição anual de produtos filatélicos também 

têm um novo design; quatro selos diferentes, da emissão “Ano 

Lunar do Rato”, gravados em quatro bases de madeira para 

copos. 

Devido à epidemia, o lançamento da etiqueta postal “Ano Lunar 

do Rato” foi adiado para 4 de Agosto de 2020. 

Para além das emissões de selos e blocos acima mencionadas, 

foram lançados ainda os seguintes produtos filatélicos:

- Carteira Anual 2019

- Carteira Anual de Selos de 2019

- Carteira Anual de Blocos Filatélicos 2019

- Folhas do Álbum Filatélico de Macau 2019

- Carteira Temática “20 Anos da Transferência”, em comemo- 

    ração do 20.o ano do Retorno de Macau à Pátria; os CTT    

    lançaram a carteira no dia em que se assinalou o aniversário  

    da promulgação da Lei Básica da RAEM (31 de Março de 2020)
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郵電局亦發行了郵資已付的聖誕咭及

賀年咭，方便市民給遠方的親友送上

祝福。

同時因應主辦單位或機構的申請，為

其印製郵摺作為專屬禮品。2020年共

製作了4款專屬郵摺，分別是：

-《澳門工會聯合總會七十周年》

   專屬郵摺

-《澳門婦女聯合總會七十周年》

   專屬郵摺

-《澳門紅十字會一百周年》

   專屬郵摺

-《澳門中華教育會一百周年》

   專屬郵摺

Os CTT também lançaram Cartões de Natal e de Ano Novo 

Chinês Pré-franqueados, para o público enviar os seus melhores 

votos de boas festas aos amigos e familiares fora de Macau.

Em 2020 os CTT produziram as seguintes 4 carteiras especiais 

de selos, em resposta às solicitações de entidades e instituições 

organizadoras de eventos, que serviram como ofertas exclusivas:

- Carteira “70.º Aniversário da Federação das Associações dos  

    Operários de Macau"

- Carteira “70.º Aniversário da Associação Geral das Mulheres  

    de Macau”

- Carteira “Centenário da Cruz Vermelha de Macau”

- Carteira “Centenário da Associação de Educação de Macau”
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紀念郵戳
Carimbos Comemorativos

郵電局為紀念和慶祝特別的事項，選

擇題材印製紀念封或明信片，向公眾

派發或售賣。另亦會應機構（活動主

辦單位）的申請設立臨時郵政櫃檯，

為市民及集郵者提供紀念郵戳蓋銷服

務及銷售郵品。2020年共提供了12次

紀念郵戳服務：

- 郵電局壹佰叁拾陸週年

- 通訊博物館拾肆週年

- 世界電信和信息社會日

- 慶祝教師節

- 社會保障基金三十周年紀念

- 熱烈慶祝中華人民共和國成立七十 

   一周年國慶

- 世界郵政日 - 萬國郵政聯盟

- 第二十五屆澳門國際貿易投資展覽會

- 澳門特別行政區 - 政府總部開放日

- 第67屆澳門格蘭披治大賽車

- 2020年澳門廣東聯合郵展  

- 澳門特別行政區成立二十一周年紀念

Para comemorar e celebrar eventos especiais, os CTT 

seleccionam temáticas que consideram apropriadas 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 pedido 

de organizações (organizadores de eventos), para fornecer 

os serviços de carimbo comemorativo, para obliteração de 

envelopes ou bilhetes-postais, e de venda de produtos filatélicos 

ao público em geral e aos filatelistas. Em 2020 foram feitos 12 

carimbos comemorativos:

- 136.º Aniversário dos Correios e Telecomunicações

- 14.º Aniversário do Museu das Comunicações

- Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da   

    Informação

- Celebração do Dia do Professor

- 30.º Aniversário do Fundo de Segurança Social

- Celebração do 71.º Aniversário da Implantação da República  

    Popular da China

- Dia Mundial dos Correios – UPU

- 25.º Feira Internacional de Macau

- Dia de Abertura ao Público da Sede do Governo da RAEM

- 67.º Grande Prémio de Macau

- Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Guangdong 2020  

- 21.º Aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa  

    Especial de Macau
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其他事項

2020年的郵票發行與以往的發行計劃

一樣包含多元及具紀念意義的主題，

當中的 “鼠年”、“萬眾一心  抗擊疫

症”、“洛神賦”、“金庸小說”及“貝多

芬誕辰二百五十周年”郵品，深受集郵

愛好者及市民歡迎，而“萬眾一心 抗

擊疫症”郵品更在發行四天內已宣告售

罄。

2020年3月1日起在投寄郵件上蓋上

 “團結抗疫  你我有責” 抗疫印章。

2020年6月8日開始，在設於本澳的自

動售郵票機發售再版“粵港澳大灣區”

郵資標籤。

2020年共推出了兩次集郵禮品折扣優

惠，分別是在6月1日至8月31日的“集郵

禮品夏季優惠”及2020年11月3日至2021

年3月31日的“集郵禮品折扣優惠”。2021

年度集郵訂購計劃在2020年10月9日開

始徵訂。

Outros assuntos

O Plano de Emissões Filatélicas de 2020, à semelhança dos anos 

anteriores, incluiu temáticas diversificadas e significativas, tais 

como o “Ano Lunar do Rato”, “Juntos no Combate à Epidemia”, 

“Literatura e Personagens Literárias – Luo Shen Fu”, “Romances 

de Jin Yong” e “250.o Aniversário do Nascimento de Beethoven”, os 

quais gozaram de grande popularidade entre os coleccionadores 

e o público em geral. A emissão “Juntos no Combate à Epidemia” 

esgotou quatro dias após o seu lançamento. 

No dia 1 de Março de 2020, os CTT iniciaram a obliteração 

do carimbo “Unidos na Prevenção da Epidemia” nos objectos 

postais expedidos.

Em 8 de Junho de 2020, a reimpressão da etiqueta postal 

“Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macau” foi posta à venda 

nas máquinas automáticas de venda de franquias localizadas em 

Macau. 

Foram lançados em 2020 duas acções de promoção de 

presentes filatélicos: a “Promoção de Verão de Presentes 

Filatélicos”, que teve lugar entre 1 de Junho e 31 de Agosto de 

2020, e a “Promoção de Descontos Especiais de Presentes 

Filatélicos”, que decorreu entre 3 de Novembro de 2020 e 31 de 

Março de 2021. Por sua vez, a aceitação da Subscrição Filatélica 

de 2021 iniciou-se em 9 de Outubro de 2020.
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郵政儲金局

郵政儲金局是郵電局的廳級部門，由

其行政委員會管理，擁有獨立於郵電

局的預算和會計帳目。作為信用機

構，郵政儲金局受《金融體系法律制

度》的規範和澳門金融管理局的監

管。

郵政儲金局的服務包括：個人貸款、

存款、國際匯款、電子支付平台及貨

幣兌換等。受疫情影響，2020年的貸

款、國際匯款及貨幣兌換業務有所回

落。

為降低信貸風險，促進金融業的健康

發展；行政長官於2018年作出批示，

許可郵政儲金局構建和營運中央信貸

資料庫，主要實現澳門特別行政區各

銀行間的客戶個人信貸資料共用，在

一定時限內制作信貸報告書，以便銀

行審批個人客戶信貸申請時作參考。

目前，郵政儲金局正有序展開構建“信

貸資料平台”的工作。

Caixa Económica Postal 

A Caixa Económica Postal (CEP) é um departamento dos CTT, 

gerido por uma Comissão Administrativa. A CEP tem orçamento 

e contabilidade próprios. Enquanto instituição de crédito, a 

CEP é regulada pelo Regime Jurídico do Sistema Financeiro 

e encontra-se sujeita ao controlo e supervisão da Autoridade 

Monetária de Macau.

A CEP presta, entre outros, os seguintes serviços: empréstimos 

individuais, depósitos, Transferência Internacional de Fundos, 

Plataforma de Pagamento Electrónico e Câmbios de Moeda. 

As operações de empréstimos, Transferência Internacional de 

Fundos e Câmbios de Moeda diminuíram em 2020, devido ao 

impacto da epidemia. 

Com o objectivo de reduzir riscos na concessão de créditos e 

promover o desenvolvimento saudável do sector financeiro, a 

CEP foi autorizada, por despacho do Chefe do Executivo de 2018, 

a criar e operar um Centro de Base de Dados de Créditos, o qual 

permite a partilha de dados de créditos de clientes particulares 

entre os bancos da RAEM e a produção de  relatórios de crédito 

dentro de um determinado prazo, que servirão de referência 

aos bancos durante a avaliação de novos pedidos de crédito 

de clientes particulares. Actualmente, a CEP está a desenvolver, 

com o maior rigor, os trabalhos para a criação da “Plataforma de 

Dados de Créditos”. 
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貸款

郵政儲金局的貸款對象包括公務員及

與其簽訂了協議的機構、公司的僱

員。2020年新批貸款金額為一億八千

一十萬元，比2019年減少20%。

Empréstimos

A CEP concede empréstimos a funcionários públicos e 

trabalhadores de organizações e empresas com as quais 

tem acordos celebrados. Em 2020, o montante dos novos 

empréstimos foi de 180,1 milhões de patacas, representando 

uma diminuição de 20% comparativamente ao ano de 2019.

國際匯款 

郵政儲金局與西聯財務服務合作，向

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，郵電局共提供9個

西聯匯款服務網點。2020年，匯款的

交易金額較2019年減少約43%。

電子支付平台

為了配合特區政府的電子政務政策，

自2006年始，由郵政儲金局開發的電

子支付平台為各項具備條件的公共服

務提供電子支付渠道，並實現“一站式

電子政務”。2020年，電子支付平台

共錄得約46萬筆交易，較2019減少約

7%。

Transferência Internacional de Fundos

A CEP estabeleceu uma parceria com a empresa Western Union 

Financial Services, para prestar o serviço de Transferência 

Internacional de Fundos, de forma conveniente e fiável. Através 

da utilização de modernas tecnologias informáticas e de uma 

rede mundial de balcões, os clientes podem transferir dinheiro 

com segurança e rapidez para mais de 200 países e regiões. 

Presentemente, os CTT disponibilizam um total de nove postos 

de atendimento de Western Union.

Em 2020, o valor das transferências diminuiu cerca de 43% em 

relação a 2019.

Plataforma de Pagamento Electrónico

Em linha com a política do Governo Electrónico da RAEM, a 

CEP desenvolveu, desde 2006, uma Plataforma de Pagamento 

Electrónico que tem sido utilizada como canal de pagamento 

electrónico por diversos Serviços Públicos, contribuindo para 

o serviço de “Balcão Único do Governo Electrónico” (One Stop 

Service). Em 2020, o número de transacções efectuadas através 

da Plataforma de Pagamento Electrónico ultrapassou as 460 mil, 

representando uma descida de cerca de 7% em relação a 2019.
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郵政儲金局的電子支付平台已支援多

項網上服務，2020年更新增了：澳門

特別行政區海關徵收行政違法罰款、

文化局網上書店、澳門理工學院考試

及補考費用、體育局乒乓球賽事門票

等。目前，共有24個政府部門使用該

平台作為支付渠道，提供約60種電子

支付服務。

貨幣兌換

因疫情關係，2020年訪澳旅客數量明

顯減少，加上周邊的貨幣兌換商戶帶

來一定的競爭，郵政儲金局的兌換服

務交易量較2019年減少約83%。

 

支持教育

自2010年起，郵政儲金局設立了助學

金計劃，鼓勵學生努力學習。該計劃

一直得到參與學校、家長和學生的支

持。 

2020年由學校選拔獲資助的全日制中

學生共有48人，皆為優異生或成績有

顯著進步的學生。郵政儲金局向受惠

學生頒贈購書券以資鼓勵。 

A Plataforma de Pagamento Electrónico da CEP é utilizada 

na prestação de diversos serviços online. Em 2020, foram 

adicionados novos serviços de pagamento online, tais como, 

multa por infracções administrativas dos Serviços de Alfandega 

de Macau, livraria online do Instituto Cultural, taxas de exames 

normais e suplementares do Instituto Politécnico de Macau e 

bilhetes de entrada de jogos de ténis de mesa do Instituto do 

Desporto. Actualmente, um total de 24 Serviços Públicos estão a 

utilizar esta plataforma como canal de pagamento para cerca de 

60 serviços de pagamento electrónico.

Câmbios

Com a redução significativa do número de visitantes a Macau em 

2020, devido à epidemia, acrescido de alguma concorrência das 

Casas de Câmbio, o volume de transacções de câmbios da CEP 

diminuiu cerca de 83% relativamente ao ano 2019. 

Apoio Educativo

Em 2010, a CEP criou o “Programa de Abonos da Caixa 

Económica Postal”, de modo a encorajar os alunos a estudarem 

arduamente para o seu processo de aprendizagem. O programa 

tem vindo a obter apoio das escolas participantes, estudantes 

e pais.

Em 2020, um total de 48 estudantes do curso diurno do ensino 

secundário que obtiveram bons resultados ou registaram 

um progresso assinalável no seu desempenho escolar foram 

seleccionados pelas escolas participantes. A CEP, como forma 

de incentivo, atribuiu vales de compras de material escolar aos 

referidos alunos.

“2019/2020學年郵政儲金局助學金計劃”頒奬禮
Cerimónia de entrega de prémios do Programa de Abonos da CEP relativo ao ano lectivo 2019-2020
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電子服務

電子認證

2020年，配合特區政府將電子簽名證

書互認作為優化提升粵港澳大灣區信

息基礎設施的施政安排，電子認證服

務(eSignTrust)參與“粵港澳大灣區電

子簽名互認工作組”，完成草擬《粵

港澳 電 子 簽 名 證 書 互 認 管 理 辦 法 》

及《粵港澳電子簽名證書互認證書策

略》兩份徵求意見稿，按序推進互認

工作。

隨着第2/2020號法律《電子政務》

生效，郵電局積極配合特區政府推行

公文電子化的一系列籌備工作，為

113個政府實體及諮詢組織超過1,800

多名領導主管及工作人員辦理電子認

證“雲簽”帳戶，協助行政公職局“電子

公文及卷宗管理系統”整合使用“雲簽”

服務，簽署政府實體間往來的非審批

性電子公文，並協助進行系統壓力測

試，調試系統效能。

Serviços Electrónicos 

eSignTrust

O reconhecimento mútuo de certificados de assinaturas 

electrónicas é um objectivo importante do Governo da RAEM 

para a optimização das infra-estruturas informáticas, pelo que, 

em 2020, o Serviço eSignTrust fez parte do “Grupo de Trabalho 

para Reconhecimento Mútuo de Certificados de Assinaturas 

Electrónicas da Grande Baía Guangdong, Hong Kong e 

Macau”. Foi concluída a minuta de dois inquéritos de opinião, 

um sobre o “Gestão de Reconhecimento Mútuo de Certificados 

de Assinaturas Electrónicas na Grande Baia Guangdong-

Hong Kong-Macau” e o outro sobre as “Estratégias de Gestão 

de Reconhecimento Mútuo de Certificados de Assinaturas 

Electrónicas na Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macau”, 

para avançar de forma metódica os trabalhos de reconhecimento 

mútuo. 

Com a entrada em vigor da Lei n.o 2/2020 - “Governação 

Electrónica”, os CTT, em articulação com os trabalhos 

preparatórios do Governo da RAEM de promoção da digitalização 

de documentos oficiais, trataram da abertura de contas para 

mais de 1800 dirigentes, chefias e trabalhadores de 113 

entidades governamentais e organismos consultivos da RAEM. 

Prestaram também apoio na incorporação e aplicação do serviço 

eSignCloud no “Sistema de Gestão de Documentos Oficiais e de 

Processo” da Direcção dos Serviços de Administração e Função 

Pública (SAFP), para permitir a utilização das assinaturas em 

documentos eletrónicos não sujeitos a aprovação, trocados entre 

entidades governamentais, assim como na realização de “testes 

de pressão” do sistema e na configuração das suas funções.



44 郵電局年度報告2020

本局亦應邀出席特區政府舉辦的電子

政務座談會，向與會者講解“雲簽”的

申請及技術支援等工作。同時，協助

行政公職局“公務人員管理及服務平

台”(G2E)及“一戶通”系統的“雲簽”應

用程序接口換代升級，並增設透過線

上視像會議進行身份鑑別遙距開立“雲

簽”帳戶的安排，為公共部門及實體派

駐外地的工作人員提供申請便利。此

外，電子認證服務(eSignTrust)也就

“雲簽”服務系統進行擴容，提升效

能。

Os CTT, a convite do Governo da RAEM, também participaram 

num colóquio sobre Governação Electrónica, tendo prestado 

esclarecimentos aos presentes sobre os requerimentos e o 

apoio técnico do serviço eSignCloud.  Por outro lado, os CTT 

prestaram apoio na actualização da interface de programação 

da aplicação do eSignCloud com a “Plataforma de Gestão e 

Serviços para Funcionários e Agentes Públicos” (G2E) e com o 

sistema “Conta única de acesso comum aos serviços públicos 

da RAEM” dos SAFP. Dado que os trabalhadores dos Serviços 

e Entidades Públicos que exercem funções no exterior também 

necessitam de requerer o serviço eSignCloud, os Serviços de 

Certificação eSignTrust possibilitam a verificação da identidade 

via videoconferência, para que possam abrir “à distância” a sua 

conta de “eSignCloud”. Os Serviços de Certificação eSignTrust 

também procederam ao aumento da capacidade do sistema do 

serviço eSignCloud para elevar a sua eficácia.  
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A convite da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 

representantes dos CTT participaram numa actividade de 

promoção da Lei n.o 5/2005 - “Documentos e Assinaturas 

Electrónicas”, organizada pela Autoridade Monetária de Macau, 

na qual procedeu à partilha e intercâmbio com os sectores 

bancário e segurador das funções dos documentos e assinaturas 

electrónicas.

Em Dezembro de 2020, a Direcção dos Serviços para os Assuntos 

de Tráfego passou a utilizar a assinatura electrónica qualificada 

nas “Certidões de informações de veículo transfronteiriço” 

através do sistema de servidor de assinatura fornecido pelo 

eSignTrust. As certidões são transmitidas para o Centro de 

Inspecção de Veículos para a avaliação da qualificação do 

veículo, sendo todo o processo, desde a formulação do pedido 

até ao envio da informação ao Centro, feito de forma electrónica, 

o que é um exemplo da promoção da “Governação eletrónica”. 

Em 2020, o “eSignTrust” obteve novamente o “WebTrust Seal” 

da instituição internacionalmente reconhecida “WebTrust for 

Certification Authorities”, prova do seu desempenho na contínua 

melhoria de qualidade de serviços de certificados electrónicos, 

rápidos, convenientes e fiáveis, prestados aos utilizadores.

應法務局邀請，郵電局代表出席金融

管理局舉辦的“第5/2005號法律《電

子文件及電子簽名》普法會”會議，與

銀行及保險業界等就電子證書及電子

簽名的功能作分享交流。

交通事務局由12月起採用電子認證服

務(eSignTrust)提供之電子認證簽署

伺服器系統，使用合格電子簽名簽署

“跨境車輛資料證明書”直接傳送至驗

車中心以辦理審核跨境車輛資格，達

至申請及傳送全程電子化，推動電子

政務。

電子認證服務(eSignTrust)於2020

年繼續通過國際認可的網譽認證審計

(WebTrust for Certification Autho-

rities)，取得網譽認證標記(WebTrust 

Seal)，貫徹持續完善服務的精神，致

力為用戶提供快捷便利、安全可靠的

電子證書服務。
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電子商務

為方便安全電子郵箱(SEPBox)用戶更

新聯絡資料，郵電局參與由身份證明

局推出的更改聯絡資料服務。持有智

能身份證的澳門居民於身份證明局的

多功能自助服務機更新居民身份檔案

內的聯絡資料時，可授權身份證明局

將有關資料同時提供予郵電局，用作

更新“安全電子郵箱 - SEPBox”應用

程式用戶的聯絡資料。有關服務已於

2020年4月1日向公眾推出。

Comércio Electrónico

Para facilitar a actualização das informações de contacto dos 

utilizadores da "Caixa Electrónica Postal Segura" (SEPBox), os 

CTT iniciaram a sua participação no Serviço de Alteração de 

Dados de Contacto da Direcção dos Serviços de Identificação 

(DSI). Os residentes de Macau que sejam titulares do BIR 

inteligente, aquando da alteração dos seus dados de contacto 

registados nos processos de identificação dos residentes através 

dos quiosques de auto-atendimento da DSI, podem também 

autorizar a DSI a fornecer esses dados aos CTT com o objectivo 

de alterar os dados de contacto da sua conta da SEPBox. O 

serviço acima mencionado é prestado ao público desde 1 de 

Abril de 2020. 

Os CTT, para acompanharem as necessidades de 

desenvolvimento das suas actividades, procederam à 

actualização de diversos sistemas internos e à optimização das 

suas funções, concretamente o Sistema Postal Internacional 

(IPS), o Sistema de Fluxo de Trabalho Electrónico (eWorkFlow) e 

o Sistema de Declaração Aduaneira Electrónica (CDS). 

Para prestar um serviço postal mais conveniente aos cidadãos, 

em Agosto de 2020 as máquinas automáticas de venda de 

franquias localizadas na Rua da Ribeira do Patane e na Praça 

Ponte e Horta foram transferidas para a Biblioteca do Patane 

e a Biblioteca de S. Lourenço, respectivamente. No mês de 

Setembro, foi instalada uma máquina automática de venda de 

franquias nova no Museu de Macau.

郵電局為配合業務發展的需要，於

2 0 2 0 年 對 各 個 內 部 系 統 持 續 升 級

並優化各項功能，當中包括國際郵

政 系 統 ( I P S ) 、 電 子 工 作 流 程 系 統

（eWorkF low）以及電子報關系統

（CDS）。

2020年8月，把原設置於沙梨頭海邊

街近水上街市郵亭及司打口柯邦迪前

地郵亭之自動售郵票機，分別遷至沙

梨頭圖書館及下環圖書館。同年9月

於澳門博物館新設置一部自動售郵票

機，為市民提供更便捷的郵政服務。
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通訊博物館

通訊博物館分為郵政／集郵和電信兩

大範疇，以提倡集郵文化和推動普及

科學和技術為目標，參觀者可透過自

行操作與展品進行互動和實驗，從而

達至探索、滿足和發展潛能。

博物館中收藏着澳門和世界各地的郵

票以及與郵電局歷史發展相連的郵政

器具和電信設備。除了集郵、郵政及

電信領域的常設展覽外，通訊博物館

亦與不同機構合作舉辦特別活動，也

不定時推出臨時展覽。

在2020年，郵政、集郵和電信展覽提

供了24項專題導覽、7項科學示範專

場、27個趣味工作坊和5項電子課程讓

參觀者預約參加，通訊博物館的全年

總入場人數為21,990人次。全年360

次的預約參觀服務中，36%屬學校和

團體預約的導覽、工作坊或電子課程

服務，64%屬“心出發，遊澳門”旅遊

團的導覽服務。

Museu das Comunicações

O Museu das Comunicações está dividido em duas grandes 

áreas - Correios/Filatelia e Telecomunicações -, e tem como 

objectivo estimular o coleccionismo filatélico e divulgar e tornar 

mais acessível o conhecimento científico e tecnológico. O 

Museu permite aos visitantes experimentar e interagir com os 

dispositivos expostos nas suas galerias, bem como explorar, 

satisfazer a curiosidade e despertar o seu potencial pessoal.

O Museu colecciona selos de Macau e do resto do mundo, 

bem como equipamentos de correios e 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 e apresenta 

exposições temporárias.

Durante o ano 2020, as áreas Correios/Filatelia e Telecomu-

nicações conceberam 24 temáticas para visitas guiadas, 7 

demonstrações científicas, 27 oficinas de trabalho e 5 cursos 

de electrónica por marcação. Em 2020, o número de entradas 

registadas no Museu das Comunicações foi de 21.990 pessoas. 

Do total de 360 visitas com marcação prévia, 36,39% foram 

visitas guiadas, workshops ou cursos de electrónica, tendo sido 

marcadas por escolas e organizações, e 63,61% beneficiou 

dos serviços do Museu no âmbito das visitas “Vamos! Macau! – 

Excursões Locais”.
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文教公益活動

為響應特區政府“心出發，遊澳門”項

目，逐步恢復澳門旅遊業活動及配合

整體經濟復甦計劃，郵電局參與由澳

門旅遊局統籌、澳門基金會資助，並

由澳門旅行社協會、澳門旅遊商會及

澳門旅遊業議會組成工作小組承辦的

社區遊活動。為此，通訊博物館成為

“愛我中華顯濠風之走進澳門VR體驗之

旅”的首站參觀點，導啓員在6月22日

至9月30日期間，為每一天到館的參觀

團簡介博物館的設施和互動展品，再

讓團友於館內自由探索喜愛項目。是

項活動共接待了229團共7,777參觀人

次。

“小學生科‧藝大作戰	-	
聲音大搜索”

由澳門生物醫學工程學會及通訊博物

館合作的2020年度“小學生科‧藝大作

戰 -聲音大搜索”活動在12月底舉行，

鼓勵參加者發掘生活中與聲音相關

的科學趣事，構思和製作相關主題短

片，發揮藝術創意。由澳門生物醫學

工程學會主席韋孟宇博士、澳門大學

Serviços de Apoio Educativo

Em resposta à iniciativa “Vamos! Macau! – Excursões Locais”, 

que o Governo da RAEM lançou com o objectivo de apoiar a 

recuperação gradual da actividade da indústria turística local, e, 

em sintonia com o plano global de retoma económica da cidade, 

os CTT participaram nos roteiros comunitários organizados 

pela Direcção dos Serviços de Turismo, com o financiamento 

da Fundação Macau e o emprenho de um grupo de trabalho 

constituído pela Associação das Agências de Viagens de Macau, 

Associação das Agências de Turismo de Macau e Associação de 

Indústria Turísticas de Macau.

O Museu das Comunicações foi o ponto de partida da excursão 

sob o tema “Amar a Pátria e Sentir Macau - Conhecer Macau 

com experiências de realidade virtual”. Durante o período de 

22 de Junho a 30 a Setembro de 2020, os guias, nos dias de 

visita ao Museu, apresentaram primeiramente as instalações e 

as exposições interactivas aos participantes da excursão, a que 

se seguiu a visita livre às galerias do Museu. Esta actividade 

recebeu no total 7.777 pessoas, de 229 grupos.

  

“Actividade de Ciência e Arte para Estudantes 
do Ensino Básico – Em busca do som 
envolvente”

Coorganizado pela Sociedade de Engenharia Biomédica de 

Macau e pelo Museu das Comunicações, a “Actividade de Ciência 

e Arte para Estudantes do Ensino Básico – Em busca do som 

envolvente”, teve como objectivo incentivar os alunos a filmarem, 

gravarem e enviarem, em suporte digital, um pequeno vídeo que 

registasse a “descoberta” de som na vida quotidiana, tivesse 

Apoio na iniciativa “Vamos! Macau! – Excursões Locais” do Governo da RAEM支援特區政府 “心出發  遊澳門” 項目
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科技學院陳知行博士及通訊博物館代

表組成的評判團，從62隊參賽者中評

選了最佳作品。

 

“2020年度電子裝置製作比
賽	-	邊個爬樓梯”

由通訊博物館和澳門電機及電子工程

師學會合辦的“2020年度電子裝置製

作比賽 -邊個爬樓梯”共11間學校32組

初中和37組高中隊伍報名參加。澳門

電機及電子工程師學會鄭德信博士、

澳門大學科技學院黃民聰博士、澳門

科技大學資訊科技學院余健德博士、

澳門工程師學會陳桂舜工程師、特邀

比賽顧問韋孟宇博士、溫佩娣博士和

通訊博物館代表組成評判團按照比賽

章程選出各組的優勝者。

relação com factos científicos e interessantes e demonstrasse 

criatividade artística. A actividade teve a sua conclusão no final 

de Dezembro. 

O Júri, constituído pelo Professor Doutor Vai Mang I, Presidente 

da Sociedade de Engenharia Biomédica de Macau, pelo Doutor 

Chi Hang Chan, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Macau, e por um representante do Museu 

das Comunicações, avaliou os trabalhos das 62 equipas que 

participaram na actividade deste ano. 

“Concurso de Construção de Dispositivos 
Electrónicos - Desafio de Subida de Escadas”

O Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos de 

2020, que teve como tema “Desafio de Subida de Escadas”, foi 

organizado pelo Museu das Comunicações e pelo Instituto dos 

Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos de Macau (IEEE).  A 

actividade contou com a participação de 32 equipas do ensino 

básico e de 37 equipas do ensino secundário, provenientes de 

11 escolas. O Júri de selecção dos vencedores foi constituído 

pelo Doutor Cheang Tak Son, do Instituto dos Engenheiros 

Electrotécnicos e Electrónicos de Macau, pelo Doutor Wong Man 

Chong, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

de Macau, pelo Doutor U Kin Tak, da Faculdade de Tecnologia 

Informática da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau, 

pelo Eng. Addy Chan, da Associação dos Engenheiros de 

Macau, pelo Doutor Vai Mang I e pela Doutora Emily Oon, ambos 

consultores do Concurso, e por um representante do Museu das 

Comunicações.
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12/06/2020

澳門紅十字會一百周年
Centenário da Cruz Vermelha de Macau
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電信監管

電信服務匯流制度

承接2019年《電信網絡及服務匯流制

度》(已更名為《電信法》)的業界諮詢

工 作 ， 郵 電 局 於 2 0 2 0 年 積 極 推 進

《電信法》的立法進程，當中包括持

續對《電信法》的草案作整體檢視並

完善，與法務部門多次討論，就草案

的相關條文作出調整及優化，現時

法案已正式進入立法程序。而為配合

未來的匯流牌照，同時就《公共電信

服務特許合同中期檢討公證合同》及

《收費電視地面服務批給合同續期公

證合同》過渡至匯流制度作相應的籌

備工作，進一步推動本澳的電信匯

流、5G及下一代網絡的發展進程。

Supervisão das Telecomunicações

Regime de Convergência de Serviços de 
Telecomunicações

No seguimento dos trabalhos da consulta ao sector sobre 

o “Regime de Convergência de Redes e Serviços das 

Telecomunicações” (presentemente redenominado “Lei 

das Telecomunicações”) realizados em 2019, os CTT 

promoveram activamente em 2020, o processo legislativo da 

“Lei das Telecomunicações”, tendo feito a verificação geral 

e o aperfeiçoamento da respectiva proposta, e discutido 

várias vezes com os Serviços de Justiça o ajustamento e o 

melhoramento das respectivas cláusulas. Presentemente, a 

proposta está oficialmente em fase de processo legislativo. Em 

consonância com a futura convergência de licenças, também 

foram realizados os trabalhos preparatórios para a adaptação 

da “Revisão Intercalar do Contrato de Concessão do Serviço 

Publico de Telecomunicações” e da “Renovação do Contrato de 

Concessão do Serviço Terrestre de Televisão Por Subscrição” 

ao Regime de Convergência, impulsionando-se assim o 

desenvolvimento da convergência de telecomunicações, 5G e 

redes de próxima geração de Macau.

終止經營虛擬流動網絡業務
及停止營運LTE-TDD網絡

隨着本澳流動網絡服務市場、技術及

終端設備的發展，虛擬流動網絡電信

服務在過去一段時間已經沒有客戶在

使用。此外，因應現時採用時分雙工

方式的長期演進(LTE-TDD)技術的

4G網絡使用率極低，且絕大部份使用

4G網絡的終端設備都支援頻分雙工

方式的長期演進(LTE-FDD)技術，而

本澳除澳門電訊有限公司外，其餘三

間4G流動網絡營運商亦只採用LTE-

FDD技術營運其網絡及服務。經詳細

分析後，認為終止經營虛擬流動網絡

業務，以及停止營運LTE-TDD網絡，

Cessação da Operação de Rede Móvel Virtual 
e da Operação de Rede LTE-TDD

Com o desenvolvimento do mercado das tecnologias e dos 

equipamentos terminais das redes e serviços móveis, o serviço 

móvel virtual dexou de ser utilizado pelos clientes há já algum 

tempo. Por outro lado, é extremamente baixa a taxa de utilização 

da rede 4G que funciona com base na técnica de evolução a 

longo prazo no âmbito da divisão duplex por tempo (LTE-TDD), 

e, actualmente, a maioria dos equipamentos terminais da rede 

4G funciona com base na técnica LTE-FDD. Das 4 operadoras 

de rede móvel de Macau, 3 apenas utilizam a técnica LTE-FDD 

para operar as suas redes 4G e prestar os respectivos serviços, 

sendo a excepção a Companhia de Telecomunicações de 

Macau, S.A.R.L.. Após uma profunda análise, foi considerado 

que a cessação da actividade móvel virtual e a cessação 

da operação da rede LTE-TDD são vantajosas para o futuro 

planeamento do espectro e que também pode ajudar os 

operadores a concentrarem os seus recursos no melhoramento 
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有利於政府未來的頻譜規劃，同時有

助營運商集中資源優化及發展其他網

絡技術及服務。因此，於2020年11月

分別批准廣星傳訊有限公司終止經營

虛擬流動網絡業務，並同時廢止其虛

擬流動網絡經營者許可，以及修改澳

門電訊有限公司現行的4G牌照，批准

其自2020年12月16日起，停止採用

LTE-TDD技術建立及營運4G公共地面

流動電信網絡及提供相關公用地面流

動電信服務，而其將繼續以LTE-FDD

技術營運4G網絡及服務。

推動服務多元化

特區政府的電信政策是透過有序開放

市場，促使營運商推陳出新，而因應

市場的發展，營運商於2020年相繼推

出10Gbps住宅和1Gbps商業高速光纖

寬頻服務，有助住宅用戶體驗高速光

纖寬頻服務，亦使中小企能更好地應

用互聯網服務來發展業務。

e desenvolvimento de outras tecnologias e serviços de rede. 

Por isso, em Novembro de 2020, foi autorizada a cessação 

da actividade móvel virtual da Sociedade de Prestação de 

Serviços Kong Seng Paging Lda. e revogada a sua Autorização 

de Operador Móvel Virtual, e foi também alterada a presente 

licença de 4G da CTM, autorizando-se que esta, a partir de 16 

de Dezembro de 2020, deixe de utilizar a técnica LTE-TDD para a 

instalação e operação de uma rede pública de telecomunicações 

móveis terrestres de 4G e prestar os correspondentes serviços de 

telecomunicações de uso público móveis terrestres, continuando, 

contudo, a operar a rede 4G e a prestar os respectivos serviços 

através da técnica de evolução a longo prazo no âmbito da 

divisão duplex por frequências (LTE-FDD).

Incentivo à Diversificação de Serviços

A política de telecomunicações do Governo da RAEM é a de 

incentivar os operadores a lançarem novos serviços e produtos 

através da abertura do mercado de forma ordenada. Em resposta 

ao desenvolvimento do mercado, os operadores lançaram, em 

2020, os serviços de banda larga de alta velocidade de fibra 

óptica de 10Gbps, para os clientes residenciais, e 1Gbps, para 

os clientes empresariais, com o intuito de ajudar os clientes 

residenciais a beneficiarem dos serviços de banda larga de alta 

velocidade de fibra óptica e as pequenas e médias empresas a 

expandirem os seus negócios através do melhor aproveitamento 

dos serviços de internet.

推動本澳網絡建設的工作會議
Reunião de trabalho sobre a construção de redes em Macau
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因應大灣區發展的趨勢，郵電局持續

鼓勵流動電信營運商推出“三地”共

用的收費計劃優惠方案供消費者選

購。2020年登記使用“三地”共用的收

費計劃的用戶數目持續上升，郵電局

將持續關注有關業務的發展，適時與

營運商保持溝通，促使其推出更多的

優惠方案，助力區內深度融合及區域

經濟的發展。

電信服務質量 

在電信服務的質量監管方面，郵電局

持續透過適度的監管結合恆常的網絡

表現監察手段，不斷推動電信營運商

完善其網絡及服務質量，同時增加電

信服務資訊的透明度，從而提升本澳

電信服務的整體質素。隨着將來匯流

制度的推出，郵電局會持續檢視及優

化對電信網絡表現的監察措施，致力

推動電信營運商提供更優質、嶄新及

多元化的電信服務。

助力下一代流動電信網絡建設
關注無線電輻射安全  

考慮到將來5G建網需要設置較多基

站，郵電局正就推動本澳5G網絡建設

進行相關的前期工作，包括在規劃及

Atendendo à tendência de desenvolvimento da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau, os CTT incentivaram os 

operadores a implementarem um plano tarifário compartilhado 

nas três áreas (Interior da China, Hong Kong e Macau) e a 

disponibilizarem diferentes planos promocionais para escolha 

dos consumidores. Como resultado, verificou-se uma tendência 

de subida acentuada do número de utilizadores registados nos 

planos tarifários compartilhados pelas três áreas em 2020. Os 

CTT vão continuar a estar atentos ao desenvolvimento das 

referidas actividades, mantendo contactos com os operadores 

para que estes lancem mais planos tarifários vantajosos, de 

modo a impulsionar o aprofundamento da integração e o 

desenvolvimento da economia da Grande Baía.

  

Qualidade dos Serviços de Telecomunicações 

No que diz respeito à supervisão da qualidade dos serviços 

de telecomunicações, os CTT, através de uma supervisão 

adequada e uma monitorização continuada do desempenho 

das redes, têm encorajado os operadores a disponibilizarem 

serviços de telecomunicações de maior qualidade e mais 

diversificados, e a aumentarem também a transparência nas 

informações sobre os serviços de telecomunicações, elevando, 

desta forma, a qualidade geral destes serviços em Macau. Com 

o futuro lançamento do Regime de Convergência, os CTT vão 

continuar a rever e a optimizar as medidas de monitorização 

do desempenho das redes de telecomunicações, e esforçar-se 

por encorajar os operadores de telecomunicações a prestarem 

novos, diversificados e melhores serviços de telecomunicações.
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設計政府建築物時預備安裝通訊設備

的空間及相關基礎設施，以及推動政

府部門開放物業及市政設施予營運商

建基站。郵電局相信政府物業及市政

設施的開放將有助電信營運商解決部

份基站的選址問題，有助推動日後5G

網絡的建設。

另外，鑑於本澳5G流動電信網絡的建

設將逐步開展，以及巿民對於流動電話

基站所產生的無線電輻射安全的關注，

郵電局於2020年已委託學術機構進行

針對流動電話基站的無線電輻射安全測

量及研究，以評估本澳無線電輻射的整

體水平，研究結果顯示基站的輻射水平

遠低於安全標準限值。未來本局將持續

進行有關無線電輻射安全方面的宣傳教

育，以釋除巿民的疑慮。

消除無線電干擾
保障無線電環境秩序  

探測、定位和消除有害干擾是無線電監

管日常工作的一部份，郵電局技術人員

主要透過無線電監測站及可攜式的無線

電檢測設備進行無線電干擾的排查工

作。在2020年，郵電局接獲和處理了

多宗無線電干擾個案，大部份干擾個

案屬本地個案，其中少部份涉及跨境個

案，而受影響的設備或網絡在干擾問題

獲得解決後已恢復正常運作。

Apoio à Construção de Redes de 
Telecomunicações Móveis de Próxima Geração 
e Preocupação com a Segurança de Radiação 
Radioeléctrica

Tendo em conta a necessidade de instalação de um maior número 

de estações base para as redes 5G, os CTT promoveram os 

trabalhos preparatórios da construção de redes 5G em Macau, 

que incluíram a reserva de espaços e infra-estruturas para os 

equipamentos de telecomunicações nas fases de planeamento 

e concepção de novos edifícios públicos. Os CTT também 

incentivaram os Serviços e Entidades Públicos a permitir que 

os operadores de telecomunicações instalem estações base 

nos seus imóveis. Os CTT acreditam que a disponibilização de 

imóveis governamentais para aqueles efeitos aos operadores 

de telecomunicações pode ajudar a solucionar problemas de 

escolha de locais para a instalação de estações base e ajudar a 

impulsionar a posterior construção de redes 5G.

Por outro lado, com a implantação gradual de redes de 

telecomunicações móveis 5G em Macau e com a preocupação 

dos cidadãos sobre os níveis de segurança de radiação de 

radiocomunicações geradas pelas estações base de telefones 

móveis, os CTT, em 2020, acordaram com instituições aca-

démicas a realização de medições e estudos sobre a segurança 

de radiação das estações base de telecomunicações móveis, 

para a avaliação do nível geral da radiação de radiocomunicações 

em Macau. Os resultados revelaram que os níveis de radiação 

das estações base estava muito abaixo dos valores limite 

estabelecidos nos padrões internacionais de segurança. No 

futuro, os CTT vão continuar a realizar mais acções de divulgação 

sobre a segurança de radiação de radiocomunicações de modo 

a afastar quaisquer dúvidas ou preocupações da população a 

este respeito.

 

Supressão das Interferências Radioeléctricas e 
Garantia da Ordem do Espectro Radioeléctrico

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 fiscalização radioeléctrica, de estações 

de monitorização do espectro e de equipamentos portáteis 

de detecção. No ano de 2020, os CTT receberam e trataram 

um número significativo de queixas sobre perturbação radio-

eléctrica. 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.
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偽基站查處　防治電信詐騙  

過往不法分子透過偽基站在澳門多

個地點強行發送非法短訊予旅客及市

民，除影響正常電話的接收及使用

外，同時亦對本澳流動電信營運商的

網絡服務造成嚴重影響。針對有關情

況，郵電局人員持續不斷針對偽基站

進行信號監測及巡查，並在有需要時

與司警人員協同進行偽基站的打擊行

動。

配合本澳的防疫舉措　
強化對通訊服務的保障   

在新型冠狀病毒肺炎疫情下，為配合

本澳的防疫措施，以便利市民及旅客

過關需使用流動電信網絡進行手機健

康碼及轉碼等操作，郵電局除要求所

有營運商加大各主要出入境口岸的流

動電信網絡容量外，亦派出技術人員

赴各口岸進行信號檢測工作，當中包

括2020年正式開通啟用的橫琴口岸，

以監察網絡的質量及穩定性，滿足廣

大市民和旅客對通訊服務的使用需

要。

無線電通訊制度

就制定《無線電通訊制度》的相關工

作方面，接續2019年的業界諮詢及法

案草擬工作，經分析所收集的相關意

見及對有關法案擬本作細化調整後，

郵電局於2020年積極推進《無線電

通訊制度》進入立法程序，同時亦就

法案內容與相關法務部門進行深入討

論，並持續對有關法案作出優化。新

制度的推出將有助簡化各項牌照及資

格的申請手續、提升設備檢驗效率、

放寬部份無線電通訊業務的限制及加

強非法行為的監管等。

  

  Investigação de Estações Emissoras Simuladas 
e Prevenção de Fraudes de Telecomunicações

Em vários locais de Macau, verificaram-se casos em que 

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 realizam um trabalho 

permanente para detecção de sinais destas estações, incluindo 

a constituição de unidades móveis, e em caso de necessidade, 

os CTT e a Polícia Judiciária organizam acções conjuntas de 

combate às estações emissoras simuladas.

Acompanhamento das Medidas de Prevenção 
da Epidemia em Macau e Continuidade dos 
Serviços de Comunicações

Perante a situação epidémica, e em consonância com as 

medidas de prevenção da epidemia, os CTT, para facilitar aos 

cidadãos e aos visitantes a realização das operações de código 

de saúde e a respectiva conversão nos telemóveis aquando da 

passagem nas fronteiras, exigiram aos operadores o aumento da 

capacidade das respectivas redes de telecomunicações móveis 

nos principais postos fronteiriços, bem como o envio de pessoal 

técnico aos referidos postos, incluindo o posto fronteiriço de 

Hengqin, que entrou em funcionamento em 2020, para realização 

de testes e monitorização da qualidade e estabilidade de sinais, 

satisfazendo, assim, as necessidades dos cidadãos e turistas na 

utilização de serviços de telecomunicações. 

    

Regime das Radiocomunicações

No âmbito do “Regime das Radiocomunicações”, após a consulta 

ao sector, a elaboração da proposta, a análise das opiniões e 

sugestões recolhidas, e a realização de pequenos ajustamentos 

na minuta da proposta, que tiveram lugar em 2019, os CTT 

promoveram, em 2020, os trabalhos de processo legislativo 

daquele Regime, a par de discussões mais aprofundadas 

sobre o conteúdo da proposta com os departamentos jurídicos 

envolvidos, para contínuo melhoramento da proposta. O 

novo Regime irá simplificar os procedimentos para requerer 

licenças e qualificações, elevar a eficiência da inspecção dos 

equipamentos, reduzir limitações em algumas actividades de 

radiocomunicações e reforçar a supervisão contra acções ilícitas.  
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資訊及通訊科技推廣    

FreeWiFi.MO	服務   

為持續擴大本澳的免費Wi-Fi覆蓋，郵

電局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等機構

的支持和參與，至2020年年底參與計

劃的機構逾40間，遍佈全澳超過570

個地點。

網絡安全管理

根據《網絡安全法》及其行政法規，

郵電局履行作為網絡安全事故預警及

應急中心成員的職責，配合中心內各

部門有序開展網絡安全管理的工作計

劃，並協調各私人領域之監管實體跟

進其監管工作，為各私人領域的監管

實體及關鍵基礎設施私人營運者提供

倘需的協助，以共同推進《網絡安全

法》的有效落實，避免或減少網絡安

全事故的影響。   

《網絡安全法》要求網絡營運者在訂

立提供互聯網接入服務、域名註冊服

務、固定或流動公用電信服務的合同

或確認提供該等服務時，應查核及登

記客戶的身份資料。郵電局依法監督

並協調各網絡營運者有效落實《網絡

安全法》的實名要求，當中包括新激

活的預付卡必須進行實名登記，以及

對《網絡安全法》生效前已激活的預

付卡分階段完成補辦實名登記的工

作。

Promoção das Tecnologias de 
Informação e Comunicação
   

Serviço FreeWiFi.MO

Com o objectivo de continuar a expandir a cobertura de Wi-

Fi gratuito em Macau, os CTT têm promovido a iniciativa 

“FreeWiFi.MO” junto das instituições locais, no sentido de 

fornecerem serviços gratuitos de Wi-Fi aos residentes e 

visitantes. Presentemente, a iniciativa tem contado com o apoio 

e participação de mais de 40 instituições, tendo os pontos do 

serviço “FreeWiFi.MO” sido aumentados para mais de 570.

Gestão de Cibersegurança

De acordo com a “Lei da Cibersegurança” e os diplomas 

relacionados, os CTT, enquanto parte integrante do Centro 

de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança, 

desempenham funções neste âmbito. Os CTT cooperam com 

os Serviços envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos de 

gestão de cibersegurança, coordenam-se com as entidades 

de supervisão do sector privado para o acompanhamento 

dos respectivos trabalhos de supervisão, e prestam apoio às 

entidades de supervisão do sector privado e aos operadores 

privados de infra-estruturas críticas caso seja necessário. Deste 

modo, promovem em conjunto a implementação eficaz da “Lei 

da Cibersegurança”, evitando ou reduzindo, desta maneira, o 

impacto causado por eventuais incidentes de cibersegurança.   

Conforme exigido pela “Lei da Cibersegurança”, os operadores 

de redes devem verificar e registar a identidade dos clientes 

no momento da celebração de contratos ou da confirmação 

da prestação de serviços para acesso à internet, registo de 

nomes de domínio ou serviços públicos de telecomunicações 

fixas ou móveis. Neste âmbito, os CTT, nos termos legais, 

supervisionaram e coordenaram os operadores de redes na 

efectiva implementação do registo do nome verdadeiro exigida 

pela “Lei da Cibersegurança”, que também inclui o registo do 

nome verdadeiro para os cartões pré-pagos a serem activados, e 

o registo faseado do nome verdadeiro para os cartões pré-pagos 

activados antes da entrada em vigor da “Lei da Cibersegurança”.
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信息技術推廣

郵電局持續透過不同渠道，向市民宣

傳電信服務合約上的小知識，讓市民

對有關條款有更好的掌握，安心享受

電信服務為生活上帶來的便捷。

郵電局於第八屆“澳門國際旅遊（產

業）博覽會”設置展位，介紹“澳門智

慧酒店獎”及“FreeWiFi.MO”服務，藉

以向公眾介紹“澳門智慧酒店獎”的得

獎酒店及其智慧化應用，並向其推廣

免費Wi-Fi服務。

Promoção de Tecnologias de Informação

Os CTT, através de diferentes meios, divulgam informações 

úteis sobre os contratos de serviços de telecomunicações de 

modo a que os cidadãos conheçam melhor as cláusulas mais 

relevantes e possam utilizar os serviços de telecomunicações 

com confiança e usufruir as vantagens que estes proporcionam.

Os CTT montaram um stand na 8.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.

培訓計劃

本局舉辦“無障礙網頁培訓課程”，

向本澳從事網頁開發及維護人員教授

無障礙網頁的基本概念、建立無障礙

網頁的要求和技巧，以加強他們對有

關標準的認識，藉以推動私人機構建

設無障礙網頁，讓更多不同需求的人

士可享有瀏覽和獲取網頁上資訊的權

利。

Programas de Formação
 

Os CTT organizaram o “Curso de Formação Acerca de Página 

Electrónica Sem Barreiras”, destinado aos cidadãos de Macau 

com interesse no desenvolvimento e manutenção de páginas 

eletrónicas. No curso, foram lecionados os conceitos básicos, 

os requisitos e as tecnologias necessários para a construção de 

páginas electrónicas sem barreiras, reforçando o conhecimento 

dos formandos locais sobre os respectivos critérios, de forma 

a estimular as instituições privadas a adoptarem o design livre 

de barreiras na construção de páginas electrónicas e a permitir 

que mais pessoas com diferentes necessidades possam gozar 

o direito de navegar e obter informações através de páginas 

electrónicas.

於第八屆”澳門國際旅遊(產業)博覽會”設展位推廣       Stand dos CTT na “8.ª Exposição Internacional de Turismo (Indústria) de Macau”
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舉 辦 三 場 “ 資 訊 安 全 基 礎 培 訓 課 程

(2020)”向公眾介紹資訊保安的基礎理

論與知識、網絡世界的潛在威脅、以

及不同類型的攻擊和防禦策略，以提

升本澳企業辦公室人員的電腦安全意

識，加強識別資訊風險的能力。 

Foram realizadas três sessões do “Curso de Formação Básica 

de Segurança Informática (2020)”, organizadas pelos CTT, que 

apresentaram aos formandos a teoria e o conhecimento básicos 

sobre a segurança informática, as potenciais ameaças no 

mundo da internet, e os diferentes tipos de ataque e estratégias 

de defesa, de modo a elevar a consciência da segurança 

informática dos escritórios das empresas de Macau, reforçando 

a sua capacidade de identificação de riscos informáticos. 

辦“無障礙網頁培訓課程”助機構建設無障礙網頁
“Curso de Formação Acerca de Página Electrónica Sem Barreiras” para estimular as instituições privadas a adoptarem o design livre de barreiras na 
construção de páginas electrónicas

“資訊安全基礎培訓課程” 助公眾提升網絡資訊安全意識
“Curso de Formação Básica de Segurança Informática (2020)” para elevar a consciência do público sobre a segurança informática
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郵電局和科學技術發展基金聯合主

辦、澳門生產力暨科技轉移中心承

辦的“第二屆關鍵信息基礎設施安全

保障能力暨註冊信息安全專業人員

（CISP）認證”培訓班，是繼2019年

在廣州舉辦首屆後，2020年在澳進

行第二屆培訓課程。培訓班是內地與

澳門科技合作委員會電子及信息技術

與產業工作組的年度重點工作計劃之

一，修畢課程並通過考核的學員將可

獲取國家對資訊安全人員資格最高認

可的“註冊信息安全專業人員（CISP）

國家級認證”。藉着內地與澳門在網絡

安全人才培養工作方面的緊密合作，

培育更多本澳的網絡安全專業人才，

進一步鞏固本澳關鍵基礎設施網絡系

統的正常及安全運作。 

Organizado pelos CTT e pelo Fundo para o Desenvolvimento 

das Ciências e da Tecnologia (FDCT), em colaboração com 

o Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de 

Macau (CPTTM), o “2.º Curso de certificação e formação sobre 

a capacidade de garantia da segurança das infra-estruturas 

críticas da informação e o registo dos profissionais de segurança 

da informação (CISP)” decorreu em Macau entre 9 e 14 de 

Novembro de 2020, no seguimento da realização do seu primeiro 

curso em Cantão no ano anterior. Este curso de formação fez 

parte do plano anual de trabalhos prioritários 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. Os formados que concluíram o curso 

e passaram na prova, obtiveram a certificação nacional de nível 

mais alto para a qualificação dos profissionais de segurança 

informática, isto é, a Certificação Nacional sobre o Registo dos 

Profissionais de Segurança da Informação (CISP). A cooperação 

intensa em termos da formação dos talentos do Interior da China 

e de Macau na área da cibersegurança contribuiu para fortalecer 

a formação em serviço dos trabalhadores locais desta área, 

aumentando a sua consciência sobre a cibersegurança e as suas 

técnicas profissionais, bem como consolidando o funcionamento 

normal e seguro das infra-estruturas críticas e dos sistemas de 

rede.
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“流動應用軟件技術培訓計劃(2020)”

以“5G與前沿技術整合初探及應用案例

分享”為主題，透過專題研討，介紹5G

的系統架構及技術基礎、5G與各前沿

技術的整合簡介及各行業的總體應用

方案，並安排參觀流動電信營運商的

5G應用方案及基站試點，藉此加強本

澳資訊及通訊科技人員對5G技術的認

識、瞭解5G在不同行業的發展趨勢和

智慧應用。

專題講座

郵電局與澳門大學科技學院無線通訊

實驗室於2020年7月29日至31日為本

澳流動電信業界組織了一次有關5G

技術的系列講座，內容涵蓋了5G無線

電介面的介紹、5G數據傳輸速度的測

試、5G應用的毫米波集成電路及天線

的設計等主題。有關講座為本澳流動

電信業界提供了5G技術相關的培訓機

會，從而瞭解5G技術的最新發展，為

未來本澳推出5G服務起積極的推動作

用。

O “Plano de Formação das Tecnologias de Aplicações 

Móveis (2020)”, foi realizado sob o tema o “Estudo preliminar 

sobre a integração do 5G e as tecnologias de ponta (e Casos 

Práticos)”. Através de palestras temáticas, foram apresentadas 

a arquitectura e a base técnica do sistema 5G e a integração do 

5G com as tecnologias de ponta. Realizaram-se, também, visitas 

às salas de exposições das aplicações 5G e aos locais de ensaio 

das estações base 5G das operadoras de telecomunicações 

móveis. Assim, foi dada a oportunidade aos trabalhadores 

das tecnologias de informação e comunicação de Macau de 

conhecerem o desenvolvimento das tecnologias 5G e as suas 

aplicações inteligentes nos diferentes sectores.

Palestras Temáticas

Os CTT e o Laboratório de Comunicações Sem Fios da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau 

organizaram, entre os dias 29 e 31 de Julho de 2020, uma 

palestra temática da série sobre as tecnologias 5G, destinada 

ao sector de telecomunicações móveis de Macau. Os temas 

incluíram as interfaces de radiocomunicações do 5G, testes 

de velocidade de transmissão de dados do 5G, designs de 

circuitos integrados de onda milimétrica e de antenas aplicados 

no 5G, entre outros. Estas palestras ofereceram oportunidades 

de formação ao sector das telecomunicações de Macau sobre 

as tecnologias 5G, tendo facultado dados sobre os últimos 

desenvolvimentos destas tecnologias, dando assim um impulso 

para o futuro lançamento dos serviços 5G em Macau.

以線上及線下方式同步舉辦5G技術系列講座
Palestra temática da série sobre as tecnologias 5G realizada presencialmente e online
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網絡安全技術規範線上講
解會

由司法警察局、行政公職局及郵電局

聯合組成的“網絡安全事故預警及應急

中心”舉辦“網絡安全技術規範線上講

解會”，內容主要包括介紹《網絡安全

法》核心內容、技術規範的實施要求

等，藉以協助關鍵基礎設施營運者充

分認識兩份技術規範（《網絡安全-

管理基準規範》和《網絡安全 - 事

故預警、應對及通報規範》）的執行

要點及相關要求，有序推動營運者逐

步落實當中所訂定的各項網絡安全措

施。

Sessão de Esclarecimentos Online sobre as 
Normas Técnicas da Cibersegurança
 

O Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança, 

composto pela Polícia Judiciária, Direcção dos Serviços de 

Administração e Função Pública e os CTT, realizou a “Sessão 

de Esclarecimentos Online sobre as Normas Técnicas da 

Cibersegurança”. A  Sessão abordou essencialmente o conteúdo 

da “Lei da Cibersegurança” e os requisitos para a implementação 

das suas normas técnicas, visando ajudar os operadores das 

infraestruturas críticas a terem um total conhecimento dos 

principais pontos e requisitos das duas normas técnicas: 

“Regulação de padrões de gerenciamento da cibersegurança” 

e “Regulação de alerta, resposta e comunicação a incidentes de 

cibersegurânça”, apoiando-se, assim de modo sistemático, os 

operadores a concretizarem gradualmente as diferentes medidas 

de cibersegurança estabelecidas.
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16/12/2020

貝多芬誕辰二百五十周年
250.º Aniversário do Nascimento de Beethoven
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透過參加在本地和外地舉辦的研討會、座談會和論壇，時刻

掌握郵政、電信等各領域的動態。郵電局亦是多個區域性和

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萬國郵政

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)和亞洲PKI聯盟的一員。電信領域，

郵電局以中國代表團成員的身份參與亞太電信組織(APT)及

國際電信聯盟(ITU)的會議及活動。

郵電局作為這些區域和國際組織的成員，積極參與活動和會

議，加強與其他成員的聯繫，介紹澳門的最新發展情況。而

作為中國代表團成員，郵電局積極參與其中，與團員進行交

流討論，在國際會議上提出具建設性的提案。

Os CTT participam em seminários, colóquios e fóruns, 

em Macau e no exterior, para estarem permanentemente 

actualizados sobre os sectores de Correios e de Telecomu-

nicações, e fazem também parte, de instituições regionais e 

internacionais ligadas a estas áreas.

Na área de Correios, os CTT, na qualidade de membro da 

delegação da China, participam nas reuniões da União Postal 

Universal (UPU) e da União Postal para a Ásia-Pacífico (APPU). 

Os CTT também são membro da Associação Internacional 

das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP) e do 

Consórcio PKI Ásia. Na área de Telecomunicações, os CTT, 

na qualidade do membro da delegação da China, participam 

nas reuniões e actividades da Telecomunidade da Ásia-

Pacífico (APT) e da União Internacional de Telecomunicações 

(ITU).

Enquadrados nestas instituições regionais e internacionais, 

os CTT participam activamente em actividades e reuniões, 

dando a conhecer a realidade de Macau nas áreas que lhe 

estão afectas. Enquanto membro da delegação da China, 

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.
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郵政

郵務

第三屆內地與港澳郵政高峰
會議

第三屆內地與港澳郵政高峰會議於

2020年12月9日首次以視頻連線方式

在北京、香港和澳門三地聯合舉行，

內容包括內地與港澳郵政業應對新型

冠狀病毒肺炎疫情的舉措及各自發展

情況、推動落實粵港澳大灣區郵政業

發展的實施意見及萬國郵政聯盟大會

重點問題等。劉惠明局長會上表示，

澳門郵電局堅守崗位並大力支持三地

共同合作，發揮港珠澳大橋陸運基建

設施資源優勢，提升運輸能力，與內

地聯合發行郵票，說好“一國兩制”的

故事。

Correios

Operações postais

Terceira Cimeira Postal entre o Interior da 
China, Hong Kong e Macau

A “Terceira Cimeira Postal entre o Interior da China, Hong Kong e 

Macau” teve lugar no dia 9 de Dezembro de 2020. Esta reunião 

foi realizada, pela primeira vez, por videoconferência, estando 

os participantes em Pequim, Hong Kong e Macau. Os temas 

abordados foram as medidas tomadas, no âmbito do sector postal 

do Interior da China, Hong Kong e Macau, quanto à situação 

epidémica e suas consequências, a promoção da implementação 

das medidas recomendadas para o desenvolvimento do sector 

postal na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e questões 

importantes relativas ao Congresso da UPU. Na reunião, Lau Wai 

Meng, Directora dos CTT, referiu que estes Serviços têm mantido 

as suas actividades e dado maior apoio na cooperação entre as 

três áreas, falou sobre o aumento da capacidade do transporte 

terrestre através do melhor aproveitamento das vantagens das 

infra-estruturas da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, e também 

da utilidade das emissões filatélicas conjuntas com o Interior da 

China, para melhor divulgação das histórias de sucesso de “um 

país, dois sistemas”.
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2020年亞太郵政執行理事會
線上年會

應國家郵政局邀請，郵電局與中國郵

政集團公司和香港郵政組成中國代表

團於7月22日共同參與2020年亞太郵

政執行理事會線上年會。 

受環球新型冠狀病毒肺炎疫情影響，

本屆亞太郵政執行理事會年會首次以

線上方式舉行，共有來自23個國家的

代表參加。自6月中旬起，本局人員已

先後連線參與8個遠程工作會議。各工

作組除滙報自去年日本東京年會後各

項目的進度與成果外，成員國亦就來

年亞太郵政聯盟大會、新一屆亞太郵

聯秘書長選舉、萬國郵聯改革方案等

重要議題進行探討。此外，中國、日

本和伊朗更分享了因應疫情所採取的

郵務應變措施。     

為慶祝亞太郵政學院成立50周年，郵

電局人員於9月10日獲邀參與線上慶祝

活動，共同回顧學院成立至今的歷程

與成就，各成員紛紛致以祝賀。   

Reunião Anual do Conselho Executivo da 
União Postal da APPU de 2020

A convite dos Correios Nacionais da China e integrados na 

Delegação da China, os CTT participaram, juntamente com os 

Correios da China e os Correios de Hong Kong, na Reunião 

Anual do Conselho Executivo da APPU de 2020, que teve lugar, 

online, no dia 22 de Julho. 

Devido ao impacto da situação epidémica, a Reunião Anual do 

Conselho Executivo da APPU deste ano foi, pela primeira vez, 

realizada online, tendo participado 23 países membros. Desde 

meados de Junho de 2020, os CTT já participaram em 8 reuniões 

de trabalho à distância. Nesta reunião anual, os diversos grupos 

de trabalho relataram os progressos e os resultados dos 

respectivos trabalhos e projectos após a última reunião, realizada 

em 2019, em Tóquio, Japão. Os países membros também 

discutiram importantes temas relativos ao ano seguinte, como 

o Congresso da APPU, a eleição do novo Secretário Geral da 

APPU e os projectos de reforma da UPU, tendo a China, o Japão 

e o Irão partilhado com os presentes as medidas de contingência 

tomadas perante a epidemia.      

No dia 10 de Setembro de 2020, os CTT participaram numa 

actividade online no âmbito da celebração do “50.o Aniversário do 

Colégio de Formação da União Postal da Ásia-Pacífico (APPC)”. 

Para além de mensagens de felicitação, os membros fizeram 

uma retrospectiva da evolução e dos resultados alcançados pelo 

Colégio desde o seu estabelecimento.    



68 郵電局年度報告2020

萬國郵聯郵政經營理事會秋季
會議      

應國家郵政局邀請，郵電局於2020年

12月1日至2日與中國郵政集團公司及

香港郵政共同組成中國代表團參加萬

國郵聯郵政經營理事會秋季會議。會

議以線上方式舉行，有來自38個國家

的代表出席，共同探討第27屆萬國郵

聯大會的舉辦方案、競選、會費體制

改革及開放方案等議題。

2020年亞太郵政電子郵包指
導委員會會議

會議詳細討論了有關服務質量、收費

及操作範圍等議題，包括：“服務質量

掛鈎報酬(Pay-for-Performance)”的

問題、電子郵包編號格式、季度帳單

自動化、電子郵包操作指南以及郵政

經營者提供派遞數據作為量度派遞表

現指標等議題作深入探討，而會員亦

同意維持分層分區收費制度 (two-tier 

pricing system)。

PRIME	指導委員會會議

受疫情影響，PRIME指導委員會會議

以線上方式舉行。會上匯報了2019年

的總結報告、更新2020年的預算及通

過2021年的預算及工作計劃，並討論

及決議通過以下多個提案，包括：修

訂PRIME Exprès的收費價格、不可抗

力的情況下服務質量掛鈎報酬 (Pay-

for-Performance) 的計算方法、更新

資訊科技系統以及PRIME人員架構變

動等議題。

Reunião de Outono do Conselho de Operações 
Postais da UPU      

A convite dos Correios Nacionais, os CTT, integrados na 

Delegação da China, juntamente com o Grupo dos Correios da 

China e os Correios de Hong Kong, participaram na “Reunião 

de Outono do Conselho de Operações Postais da União Postal 

Universal (UPU)”, que teve lugar nos dias 1 e 2 de Dezembro de 

2020. Devido à presente crise epidémica mundial, a reunião foi 

realizada via videoconferência e contou com a participação de 

representantes de 38 países. Foram abordados diversos temas 

e projectos, entre os quais, a organização do 27.° Congresso, as 

próximas eleições, a reforma do sistema de adesão e de quotas 

dos membros e o processo de abertura, da UPU.

Reunião do Comité Directivo do ePacket da 
APP de 2020

Na reunião, foram discutidos em pormenor temas relacionados 

com a qualidade de serviço, cobrança de taxas e âmbitos de 

operação, incluindo a discussão aprofundada sobre o plano de 

“Pagamento por Desempenho (Pay for Performance)”, o formato 

de numeração do ePacket, a automação de facturas trimestrais, 

o manual de operação do ePacket e o fornecimento de dados 

de distribuição pelos operadores postais como indicadores 

de desempenho de distribuição. Os países membros também 

concordaram em manter o Sistema de Preços de Dois Níveis 

(two-tier pricing system). 

Reunião do Comité Directivo da PRIME

Devido ao impacto da epidemia, a reunião do Comité Directivo da 

PRIME foi realizado online. Na reunião foi apresentado o Relatório 

Final de 2019, actualizado o Orçamento de 2020 e aprovados o 

Orçamento e o Plano de Actividades de 2021. Foram também 

discutidas e aprovadas diversas propostas, das quais se 

destacam as seguintes: alteração dos preços do PRIME Exprès, 

fórmula de medição da qualidade do serviço “Pagamento por 

Desempenho (Pay for Performance) em casos de força maior, 

actualização de sistemas informáticos e alteração da estrutura 

do pessoal da PRIME.
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集郵   

郵票聯合發行   

繼2019年發行“豬年”生肖紀念封後，

在2020年1月5日，中國集郵總公司及

澳門郵電再次聯合發行“鼠年”生肖紀

念封。 

2020澳門廣東聯合郵展	 		

由澳門集郵協會和廣東省集郵協會聯

合舉辦的“2020澳門廣東聯合郵展”

於11月20日至22日期間在澳門林則

徐紀念館展覽廳舉行，廣東省送選了

珠海、東莞、佛山及廣州等的集郵參

展，而本澳則有澳門公開組和學生組

兩個參展級別集郵於場內展出。郵電

局開幕當日在場內設置紀念郵戳臨時

櫃檯為市民及集郵人士提供蓋戳服

務。

電子服務

粵港澳大灣區電子簽名證書
互認線上座談會

為配合特區政府落實《粵港澳大灣區

發展規劃綱要》有關將電子簽名證書

互認作為優化信息基礎設施的工作安

排，郵電局參與粵港澳大灣區電子簽

名互認工作組於6月29日召開的線上座

談會。參與是次線上會議的其他單位

包括廣東省工業和信息化廳、香港特

區政府資訊科技總監辦公室和大灣區

多家認證服務機構，各單位就粵港澳

大灣區電子簽名證書互認管理辦法及

互認證書策略進行交流討論。

Filatelia

Emissão Filatélica Conjunta

No seguimento do lançamento do envelope comemorativo do 

“Ano Lunar do Porco”, no dia 5 de Janeiro de 2020 a Corporação 

Filatélica Nacional da China e os CTT lançaram novamente em 

conjunto o envelope comemorativo do “Ano Lunar do Rato”.

Exposição Filatélica Conjunta de Macau e 
Guangdong 2020 

A “Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Guangdong 2020”, 

organizada pelo Clube Filatélico de Macau e a Associação de 

Filatelia da Província de Guangdong, teve lugar entre os dias 

20 e 22 de Novembro de 2020, na Galeria do Museu Memorial 

Lin Zexu de Macau. Nesta exposição, foram exibidas colecções 

filatélicas seleccionadas das cidades de Zhuhai, Dongguang, 

Foshan e Guangzhou. Foram criadas duas categorias para os 

expositores de Macau, o grupo aberto e o grupo de estudantes. 

No dia da inauguração, os CTT instalaram um Posto de Correio 

Temporário para prestar o serviço de obliteração com o carimbo 

comemorativo aos cidadãos e coleccionadores.

Serviços Electrónicos

   
Simpósio online sobre Reconhecimento Mútuo 
de Certificados Electrónicos na Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau

No domínio dos trabalhos de melhoramento das infra-estruturas 

de informação através do reconhecimento mútuo de certificados 

electrónicos no âmbito da implementação das “Linhas Gerais 

do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau” do Governo da RAEM, os 

CTT participaram num simpósio do Grupo de Trabalho de 

Reconhecimento Mútuo de Certificados Electrónicos na Grande 

Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, que teve lugar, por 

videoconferência, no dia 29 de Junho de 2020.

Estiveram presentes os representantes do Departamento da 

Indústria e Tecnologia de Informação da Província de Guangdong, 

do Gabinete do Director de Informação do Governo de Hong Kong 

e de diversas entidades de serviços de certificação electrónica 

da Grande Baía, que discutiram e trocaram opiniões sobre as 

estratégias de gestão de reconhecimento mútuo dos certificados 

de assinatura electrónica na Grande Baía Guangdong-Hong 

Kong-Macau.
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電信

內地與澳門科技合作委員會
第十四次會議

“內地與澳門科技合作委員會”第十四

次會議於本年12月10日在珠海舉行，

郵電局作為該委員會的成員之一，並

擔任委員會下設的電子及信息技術

與産業工作組澳方的總協調和聯絡工

作，郵電局劉惠明局長、資訊科技發

展及資源管理廳葉頌華廳長及資訊科

技發展處李廣亮處長出席是次會議。

會議總結了工作組2019-2020年度

工作進展，2021年將持續加強兩地在

信息及通訊技術領域的深化交流和合

作，就網絡安全及智慧酒店等相關議

題進行專題講座、專業培訓和技術交

流，以及着力培育本澳網絡安全專業

人才。

第六屆亞太頻譜管理年會

第六屆亞太頻譜管理年會於2020年8

月3日至6日以線上方式進行，迎來多

個地區千多名代表參與。是次年會邀

請了多位專家及政策制定者提供演講

和進行討論，內容主要涵蓋國際電信

聯盟（ITU）2019年世界無線電通信大

 
Telecomunicações

14.a Reunião do Conselho de Cooperação de 
Ciência e Tecnologia entre o Interior da China 
e Macau 

A 14.a Reunião do “Conselho de Cooperação de Ciência e 

Tecnologia entre o Interior da China e Macau” teve lugar no dia 

10 de Dezembro de 2020, em Zhuhai. Os CTT, sendo um dos 

membros do Conselho, assumem as funções de coordenação 

geral e representam Macau no Grupo de Trabalho da Tecnologia 

e Indústria Electrónica e Informática deste Conselho. Lau Wai 

Meng, Directora dos CTT, Ip Chong Wa, Chefe do Departamento 

de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Gestão 

de Recursos, e Lei Kuong Leong, Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento das Tecnologias da Informação, estiveram 

presentes na reunião. 

Neste encontro, foi feito um resumo dos trabalhos desenvolvidos 

pelo Grupo em 2019-2020, e foi decidido, para 2021, reforçar 

o intercâmbio e a cooperação nas áreas de tecnologias de 

informação e comunicação, nomeadamente na organização 

de seminários temáticos, formação profissional e intercâmbio 

tecnológico no âmbito da cibersegurança e do hotel inteligente, 

e dar uma maior atenção à formação de profissionais de 

cibersegurança em Macau.

6.a Conferência Anual de Gestão do Espectro 
da Ásia-Pacífico

A 6.a Conferência Anual de Gestão do Espectro da Ásia-

Pacífico teve lugar entre os dias 3 e 6 de Agosto de 2020, 

via videoconferência, tendo acolhido mais de um milhar de 

representantes de diferentes países da região de Ásia-Pacífico. 
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會（WRC-19）的狀況、流動電信服

務頻譜的劃分方式及5G發展情況等。

郵電局派代表以線上方式出席是次年

會，該年會有助人員瞭解頻譜管理之

最新情況及發展趨勢，提升人員在相

關電信領域上的知識，對日後電信政

策的制定及監管提供實用參考。   

2020年世界5G大會

劉惠明局長和劉蘭華副局長出席了

2020年11月25日至27日在廣州舉行的

2020年世界5G大會。2020年世界5G

大會是以“5G賦能共享共贏”為主題，

探討5G技術的創新應用。大會聚集全

球通訊領域專家學者和企業高管，通

過探討和溝通，為5G技術合作和交流

提供平台，推動5G產業的發展。會議

期間，劉惠明局長在“5G粵港澳大灣區

論壇”發表“本澳5G網絡及服務的部署”

為題的演講，並與相關專家學者交流

本澳電信業的現況。

A conferência contou com apresentações de vários especialistas 

e responsáveis pela definição de políticas, abordando e proferindo 

palestras sobre a Conferência Mundial das Radiocomunicações 

2019 (WRC-19), organizada pela União Internacional das 

Telecomunicações (ITU), a atribuição do espectro dos serviços 

de telecomunicações móveis e o mais recente desenvolvimento 

dos serviços 5G, entre outros temas.

A participação nesta conferência anual online ajudou o pessoal 

dos CTT a ter maior contacto com a mais recente situação da 

gestão do espectro e a tendência do seu desenvolvimento, 

elevando os seus conhecimentos nesta área de telecomuni-

cações e servindo como referência para a definição de futuras 

políticas de telecomunicações e respectiva supervisão.

Convenção Mundial 5G de 2020 

A Directora dos CTT, Lau Wai Meng, e o Subdirector, Lao Lan 

Wa, participaram na “Convenção Mundial 5G” de 2020, que 

teve lugar na cidade de Guangzhou, entre os dias 25 e 27 de 

Novembro. O tema deste ano foi “5G+ Por Todos Para Todos” 

(5G+ By All For All), e pretendeu-se discutir as mais recentes 

inovações e aplicações de tecnologias 5G. A Convenção, 

através de discussões e troca de opiniões entre académicos, 

especialistas e empresários dos sectores de comunicações 

de todo o mundo que participam no evento, afirmou-se como 

uma plataforma de cooperação e intercâmbio no âmbito 

das tecnologias 5G e de promoção do desenvolvimento dos 

sectores de 5G. No “Fórum de 5G da Grande Baía Guangdong-

Hong Kong-Macau” da Convenção, a Directora dos CTT 

proferiu um discurso intitulado “Implementação de redes e 

serviços 5G em Macau”, tendo trocado impressões com os 

académicos e especialistas presentes sobre a actual situação 

das telecomunicações em Macau.  
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Ninguém estava preparado para uma epidemia. A reacção das 

pessoas passou da surpresa e choque para a calma e resiliência. 

Durante este período, os CTT estiveram sujeitos a mudanças 

inesperadas, que podiam causar atrasos e impedir a realização 

dos trabalhos. Os CTT, para acompanharem as estratégias 

do Governo da RAEM no combate à epidemia, e mediante a 

suspensão mundial do tráfego postal, procuraram encontrar 

activamente alternativas para apoiar as necessidades da 

população no transporte de material médico; sob a epidemia, o 

trabalho dos distribuidores foi organizado de modo a realizarem 

horas extraordinárias, com vista a dar resposta ao aumento do 

volume de objectos postais e para que os serviços postais de 

Macau voltassem à normalidade; perante o impacto da epidemia, 

os CTT prestaram apoio na distribuição de cheques para o 

“Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento 

Económico” e para o “Plano do fundo de apoio ao combate à 

epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas”, e na distribuição 

de cartões de consumo electrónico do “Plano de Subsídio de 

Consumo”; prestaram ainda o serviço de obliteração do carimbo 

“Unidos na Prevenção da Epidemia”, para encorajar a popu-

lação neste combate.

  

新型冠狀病毒肺炎疫情令人措手不

及，大家由震驚錯愕到振作堅定，當

中經歷了大小不同急劇的變化，難以

預料的改動雖有拖宕但不曾動搖郵電

局的工作步伐。局方為配合特區政府

的抗疫方針，在全球航運受阻的情況

下謀求出路協助市民運輸醫療等所需

物資；在疫情陰霾下加派郵差加班加

量令本地郵政服務陸續回復正常；在

疫情影響經濟下協助派發“現金分享計

劃”、“百億抗疫援助基金計劃”及“消

費補貼計劃”支票及消費卡；並在郵件

上加蓋“團結抗疫　你我有責”的抗疫

印戳從精神層面上為大家打氣。
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2020新型冠狀病毒肺炎疫情影響全

球航運，本澳通往世界各地的郵遞服

務亦受到影響。儘管郵政服務備受衝

擊，但郵電局仍嘗試另闢可行之路以

維持郵政服務，期間獲得中國郵政集

團公司、香港郵政、澳門海關、航空

公司等協助合作，成功將重要物資如

醫療用品以及因疫情積壓的郵件得以

經轉出口，順利通往世界各地。 

Em 2020, a epidemia criou um grande impacto nos serviços de 

transporte a nível mundial, tendo também os serviços postais 

de Macau para o exterior sido bastante afectados. No entanto, 

os CTT procuraram outras possíveis rotas de expedição 

para manterem a prestação dos serviços postais. Durante 

esse período, os CTT obtiveram a cooperação do Grupo dos 

Correios da China, dos Correios de Hong Kong, dos Serviços 

de Alfândega de Macau e de diversas companhias aéreas, e os 

objectos mais importantes, como os que continham artigos para 

combate à epidemia e os objectos postais acumulados devido a 

esta situação, foram enviados para os diferentes destinos. 
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至於本地的郵政服務，郵電局亦未有

鬆懈，為加快處理因疫情積壓的郵

件，2020年3月郵電局全面復工後，

特別安排郵差在週日加班，分批次派

遞函件，務求讓各項郵政服務逐步回

復正常。  

Os CTT também deram a mesma atenção aos serviços 

postais locais. Para acelerar o tratamento dos objectos postais 

acumulados devido à epidemia e para garantir que os diferentes 

serviços postais voltassem gradualmente à normalidade, em 

Março de 2020, logo depois de os CTT terem retomado as suas 

operações e actividades normais, o trabalho dos distribuidores 

postais foi organizado de modo a realizarem horas extraordi-

nárias nos Domingos, e a distribuição da correspondência foi 

feita por partes, em várias vezes.  
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郵電局配合澳門特區政府推出的一系

列經濟扶持、舒解民困及消費推動措

施，轄下派遞團隊分別將“現金分享計

劃”和“百億抗疫援助基金計劃”合共約

三十一萬五千多份的支票郵件迅速派

送，以減輕廣大市民及商號尤其是中

小企的經濟壓力；同時亦參與協助派

發“消費補貼計劃”電子消費卡工作。

Em articulação com as medidas lançadas pelo Governo 

da RAEM para a prestação de apoio económico, alívio das 

dificuldades da população e estímulo ao consumo, a equipa dos 

CTT fez a distribuição, de forma rápida, dos 315 mil objectos 

postais com cheques do “Plano de Comparticipação Pecuniária 

no Desenvolvimento Económico” e do “Plano do fundo de apoio 

ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas”, 

que visavam, respectivamente, aliviar a pressão económica dos 

cidadãos e a das empresas de Macau, especialmente as de 

pequena e média dimensão. Os CTT também prestaram apoio 

na distribuição de cartões de consumo electrónicos do “Plano 

de Subsídio de Consumo”.
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疫情中，郵電局亦不忘為抗疫勇士致

敬。題為“萬眾一心 抗擊疫症”的本澳

首枚抗疫郵票於6月24日發行。本澳首

枚抗疫郵票的誕生為的是向全球防疫

工作者致以崇高的感謝。郵品呈現出

醫護人員、海關關員、消防員及澳門

航空機組人員等不同專業範疇共同抗

疫不辭勞苦、克盡己任的境況；同時

亦顯示了澳門特別行政區政府積極應

對、果斷決策，採取嚴格且全面的防

控策略，有效遏止疫情散播蔓延。

Durante a epidemia, os CTT não se esqueceram de prestar 

homenagem aos corajosos combatentes contra a epidemia. 

A primeira emissão filatélica de Macau dedicada ao tema do 

combate à epidemia, intitulada “Juntos no combate à epidemia”, 

foi lançada no dia 24 de Junho de 2020. O objectivo foi prestar 

homenagem aos trabalhadores de todo o mundo que combatiam 

a epidemia. Os selos ilustram departamentos e profissionais de 

diferentes áreas, como pessoal de saúde, alfândega, bombeiros 

e tripulantes da Air Macau, que faziam o seu melhor nesta 

luta. Estes produtos filatélicos também demonstram que o 

Governo da RAEM reagiu activamente com a tomada imediata 

de medidas, e que as estratégias de prevenção e controlo 

adoptadas foram rigorosas e abrangentes, impedindo de forma 

eficaz a propagação e o alastramento da epidemia.
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進入全球化的時代，不斷學習、創新

及提供優質服務是成功的關鍵，郵電

局為員工提供本地和外地培訓計劃，

擴展專業技能，以提升競爭力及承擔

新職責作準備。鼓勵員工積極參與技

術和職業培訓，以更好地履行職責。

郵電局秉持持續培訓和發展的人力資

源政策，除推動員工提升工作技能以

提高服務效率外，亦鼓勵員工積極參

加郵電職工福利會及社區活動，以促

進同事間和諧關係並營造良好的工作

環境。

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。2020年，共有805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，範疇主要有通信、行

政、管理、會計、人力資源、公共關

係、資訊技術、語文及傳意、個人資

料保護、安全、金融、電信和郵政業

務等。

Na era de globalização, a constante aprendizagem, inovação e 

desempenho de alta qualidade são fundamentais para o sucesso. 

Os CTT disponibilizam aos seus trabalhadores programas 

de formação em Macau e no exterior, para alargarem as suas 

competências profissionais e elevarem a sua competitividade, 

de modo a que estejam preparados para assumir novas 

responsabilidades. Os CTT incentivam os trabalhadores a 

participar activamente nos cursos de formação técnica e 

profissional, de modo a melhor assumirem 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 eficiência dos serviços. Da mesma forma, os CTT apoiam 

as actividades organizadas pelo Clube do Pessoal dos CTT e 

patrocinam outras acções de cariz comunitário para fomento de 

um bom ambiente de trabalho e franca camaradagem.

Formação Profissional

Para que os trabalhadores se mantenham actualizados nas suas 

áreas de actuação, 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 2020, registou-se um total de 805 

participações em cursos de diferentes áreas, organizados por 

diferentes Serviços Públicos e outras entidades, nomeadamente 

cursos de comunicação, administração, gestão, contabilidade, 

recursos humanos, relações públicas, informática, línguas 

e comunicação, protecção de dados pessoais, segurança, 

finanças, telecomunicações e operações postais.
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為讓員工對郵政儲金局的運作有整體

認識，儲金局實施員工崗位輪換制

度，以保證服務的持續性。此外，亦

通過會議交流，向員工清晰解釋相關

法規和指引內容，以確保嚴格執行銀

行業的監管規定。

在金融領域，為了加強防範意識和確

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，前線人員也參加了防罪工作坊和

處理投訴技巧的課程。此外，亦派員

參加了不同的培訓，以及資訊網絡安

全和金融工具記帳的講解會。

活動

在郵電局員工參加的眾多培訓活動

中，主要包括： 

• 危險品培訓課程(初訓／複訓) - 40 

   人次

• 資訊安全培訓 - 35人次

• 5G技術系列講座 - 27人次

• 集郵知識培訓課程 - 26人次

• 櫃檯網絡自動化系統操作及郵務知識 

   培訓課程 - 22人次

• 前線人員化解衝突及危機應變課程  

  - 19人次

• “電信網絡及設施共享之研究”培訓課 

   程 - 17人次

社區參與

郵電局積極響應社會公益活動，2020

年度為以下機構籌集捐款：澳門聽障

人士協進會、奧比斯、澳門聾人協會

及同善堂；另郵電局亦於第五十一屆

明愛慈善園遊會中設置攤位，向市民

推廣及宣傳澳門郵政及電信服務。

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 para prestar esclarecimentos 

aos trabalhadores sobre o seu conteúdo.

Na área financeira, para reforçar a prevenção e assegurar boas 

práticas, trabalhadores de diferentes níveis da CEP frequentaram 

seminários sobre combate ao branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo, tendo também os trabalhadores 

dos balcões frequentado um workshop de prevenção de crimes 

e um curso de técnicas de tratamento de queixas. O pessoal da 

CEP frequentou ainda diferentes cursos de formação e sessões 

de esclarecimento sobre cibersegurança e sobre instrumentos 

financeiros e escrituração.

Acções

De entre as inúmeras acções de formação em que os 

trabalhadores dos CTT tomaram parte, destacam-se as 

seguintes: 

• Cursos de Formação sobre Produtos Perigosos (Inicial/  

    Recorrente) – 40 participantes

• Formação de Cibersegurança – 35 participantes

• Seminários sobre Tecnologias de 5G – 27 participantes

• Curso de Formação Filatélica – 26 participantes

• Curso de Operação do Sistema de Automação da Rede de  

    Balcões e da Área Postal – 22 participantes

• Formação em Resolução de Conflitos e Gestão de Crises   

    (para funcionários da linha da frente) – 19 participantes

• Estudo sobre a Partilha de Redes e Instalações de   

    Telecomunicações – 17 participantes

 

Participação Comunitária

Os trabalhadores dos CTT participam activamente em actividades 

de interesse público em Macau. Em 2020, foram recolhidos 

donativos para as seguintes entidades: Associação para os 

Deficientes Auditivos de Macau, ORBIS Macau, Associação 

de Surdos de Macau e Associação de Beneficência Tung Sin 

Tong. Os CTT também participaram na “50.a Edição do Bazar 

de Caridade da Caritas de Macau” com stands, para promover 

junto dos cidadãos os serviços postais e de telecomunicações 

de Macau. 
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而 因 應 新 型 冠 狀 病 毒

肺 炎 疫 情 的 影 響 ， 澳

門日報讀者公益基金會

年度籌辦的公益金百萬

行 ， 改 以 線 上 團 隊 形

式舉辦“線上行”。模

式的改變無阻員工熱心

公益，本局190位登記

參加的員工以線上累積

2,206,162總步數完成

善舉，郵電局隊伍成功

取得“百萬步”電子證

書。 

Devido à epidemia, o programa 

da “Marcha de Caridade para Um 

Milhão”, promovido pelo Fundo de 

Beneficência dos Leitores do Jornal 

Ou Mun, foi alterado, em 2020, para 

a forma de “marcha online” em 

grupos. A alteração da forma de 

realização da marcha não afectou 

o entusiasmo dos participantes. 

Os 190 trabalhadores dos CTT 

registados no programa deste ano 

acabaram esta campanha solidária 

com um total de 2.206.162 passos 

acumulados online, e assim a 

equipa dos CTT obteve o certificado 

electrónico de “Um milhão de 

passos”.

與澳門大專生分享澳門郵電
服務的發展機遇

劉惠明局長於5月12日晚出席高等教育

局“大專學生網上對話系列活動”與澳

門大專學生網上互動交流，介紹澳門

郵電服務的發展與機遇。

是次網上對話吸引了本澳及海外就讀

的大專生熱烈參與，提問主要關注郵

政及電信方面的專業發展、郵電局的

人才需求、電子認證服務、郵政儲金

服務、5G服務的發展及應用和智慧城

市建設及發展等。

Partilha de Informações Sobre o 
Desenvolvimento e as Oportunidades 
das Áreas dos Serviços de Correios e de 
Telecomunicações em Macau com Estudantes 
de Ensino Superior de Macau

A Directora dos CTT, Lau Wai Meng, participou, na noite do 

dia 12 de Maio de 2020, na sessão da “Série de conversas na 

internet com os estudantes do ensino superior”, promovida 

pela Direcção dos Serviços do Ensino Superior, e através de 

intercâmbio interactivo na internet, partilhou informações sobre o 

desenvolvimento e as oportunidades das áreas de correios e de  

telecomunicações em Macau.

Esta acção contou com a participação activa de estudantes 

do ensino superior, em Macau e no exterior, e as perguntas 

incidiram principalmente sobre 

as oportunidades profissionais 

das áreas de correios e de tele-

comunicações, a necessidade 

de quadros qualificados para os 

CTT, os serviços de certificação 

electrónica, os serviços da CEP, 

o desenvolvimento e a utilização 

dos serviços 5G e a construção 

e desenvolvimento da cidade 

inteligente. 
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鼓勵書信寫作

為了培養本澳青少年及中小學學生的

閱讀和寫作興趣，郵電局於2020年舉

辦了兩次徵文比賽，題目分別為“請寫

一封信給一名成年人，談談我們生活

的世界”(由萬國郵政聯盟主辦的國際徵

文比賽) 和“給聖誕老人的信 - 我想

去旅行” (由郵電局主辦的徵文比賽) 。

郵電職工福利會

郵電職工福利會每年均舉辦一系列文

化、康樂及社交聯誼活動，旨在促進

會員、員工和家屬間的友好關係。

受疫情影響，郵電職工福利會的對外

活動因而有所減少。上半年郵電職工

福利會對食堂進行了翻新工程優化設

施；而隨着抗疫常態化，社會逐步恢

復文康活動，郵電職工福利會亦重新

組織及參加足球和其他球類活動，並

於澳門公用事業文職人員協會舉辦的

足球友誼賽中獲得了殿軍。

聖誕節則一如既往舉辦了會員子女聖

誕聯歡會，透過親子主題活動及送贈

禮物予小朋友以歡渡佳節的到來。而

在每年的追思節，郵電職工福利會則

按照每年傳統，於聖味基墳場進行追

思彌撒及獻花，以悼念離逝會員。

Incentivo ao gosto pela escrita

Com a organização de dois concursos anuais de escrita criativa, 

em estilo epistolar, os CTT pretendem cultivar o interesse e o 

gosto dos nossos jovens e estudantes do ensino primário 

e secundário pela leitura e pela escrita. Em 2020, os temas 

seleccionados foram: “Escreve uma carta a um adulto a falar 

sobre o mundo em que vivemos” (concurso internacional de 

redacção organizado pela UPU) e “Cartas ao Pai Natal – Quero 

viajar” (concurso de redacção organizado pelos CTT).

 

Clube do Pessoal dos CTT

O Clube do Pessoal dos CTT, tendo como objectivo o 

estreitamento 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.

Devido à epidemia, em 2020 houve uma menor participação do 

Clube em actividades organizadas por outras instituições. No 

primeiro semestre, o Clube procedeu a obras de renovação e 

melhoramento na Cantina. Com a normalização das medidas de 

combate à epidemia, a sociedade em geral retomou gradualmente 

as actividades desportivas e recreativas, e o Clube também 

começou a organizar e participar em actividades desportivas 

com bola, tendo ficado em quarto lugar nos “Jogos de Futebol 

de Amizade”, organizados pela Associação dos Empregados das 

Entidades de Utilidade Pública de Macau.

Na época do Natal, teve lugar uma Festa para os filhos dos sócios 

do Clube dos CTT, em que foi celebrada a chegada da quadra 

festiva com jogos divertidos e entrega de presentes aos mais 

pequenos. Em memória dos sócios falecidos, no Dia de Finados 

de cada ano, o Clube manda celebrar uma missa e procede à 

deposição de flores no Cemitério de S. Miguel.
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內部監控

內部監控和風險管理對企業營運十分

重要，透過有效的內部監控有助郵電

局提升營運效率和效益，確保各項目

標得以達成。

2020年郵電局繼續對庫存和資產作出

有效監控，分別進行內部審計、突擊

庫存及現金點算和資產審查。

此外，郵電局每年聘請國際認可及專

業的核數師執行帳目審計並按《財務

報告準則》編制財務報表，確保帳目

的真實性和公允性。

郵政儲金局行政委員會每年對業務以

及風險管理的政策與指引進行檢視，

亦會安排員工培訓和進行不同情景的

演練，以確保當事故發生時業務可持

續運作。在反洗錢及反恐融資工作

上，郵政儲金局除制定相關指引和為

員工安排最少每年一次的強化培訓

外，還秉持風險為本的原則進行客戶

盡職調查和監控交易活動，亦會特別

指派專人對工作程序進行定期審查，

以加強內部監控。

Controlo Interno

O controlo interno e a gestão de riscos são importantes para 

as operações das organizações. Um controlo interno eficaz 

ajuda os CTT a elevar a eficiência e a eficácia operacionais e a 

assegurar que os objectivos são atingidos.

Em 2020, para efeitos de controlo efectivo do inventário e 

dos activos, os CTT realizaram auditorias internas e, de forma 

aleatória, procederam à contagem de bens e numerário e à 

verificação dos inventários.

As demonstrações financeiras 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 correctamente apresentadas.

A Comissão Administrativa da CEP, todos os anos procede 

à revisão das políticas e directivas da sua actividade e gestão 

de riscos, organiza formações para os seus trabalhadores, 

e efectua simulações de diferentes situações, de modo a 

assegurar a continuidade das operações em caso de incidente. 

Para prevenção dos crimes de branqueamento de capitais e 

de financiamento ao terrorismo, além de elaborar directivas e 

organizar cursos de formação para os seus trabalhadores, a CEP 

procede, de acordo com o princípio de risk-base approach, à 

“Diligência Devida Quanto ao Cliente” pelo menos uma vez por 

ano, bem como à monitorização de transacções. Para reforçar o 

controlo interno, a CEP nomeia pessoal específico para proceder 

a exames regulares dos procedimentos de trabalho.
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服務承諾   

郵電局獲公共服務評審委員會頒發認

可資格的服務項目總數為28項，當中

包括15項屬郵政範圍的服務項目和13

項屬電信範圍的服務項目。服務質量

指標方面，屬郵政範圍的服務質量指

標有27項，而屬電信範圍的服務質量

指標有16項，合共43項服務質量指

標。

Carta de Qualidade

Em 2020, os CTT tiveram 28 serviços reconhecidos pela 

Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos, dos quais, 

15 serviços pertencem à área de Correios e 13 serviços à 

área de Telecomunicações. No que diz respeito a indicadores 

de qualidade de serviços, 27 indicadores pertencem à área 

de Correios e 16 indicadores à área de Telecomunicações, 

totalizando 43 indicadores de qualidade de serviços.

郵電局於2020年5月已向公共服務及

組織績效評審制度委員會正式提交開

端評估資料表；而為進一步落實執行

《公共服務及組織績效評審制度》，

郵電局亦於2020年7月起依照既定時

間表開展績效自評工作，12月完成有

關報告並向局內各範疇主管人員公布

自評結果。

為廣泛收集服務使用者對郵電服務之

意見，2020年繼續進行市民滿意度調

查。有關工作於8月3日正式開展，並

於9月25日完結，合共收集1,096份有

效問卷。調查結果顯示受訪者對郵電

服務的整體評價屬正面，且達至滿意

水平。

Em Maio de 2020, os CTT apresentaram à Comissão de Ava-

liação dos Serviços Públicos e do Desempenho Organizacional 

uma ficha de dados de avaliação inicial e, para efeitos da 

implementação do “Regime de Avaliação dos Serviços Públicos 

e do Desempenho Organizacional” CTT, iniciaram, em Julho de 

2020, de acordo com o calendário estabelecido, os trabalhos 

de auto-avaliação de desempenho. Em Dezembro do mesmo 

ano, foi concluído o respectivo relatório e os resultados de 

auto-avaliação foram dados a conhecer aos responsáveis das 

diferentes áreas dos CTT. 

Para recolher opiniões dos utilizadores dos serviços postais e de  

telecomunicações, em 2020 realizou-se novamente o “Inquérito 

sobre o Grau de Satisfação dos Cidadãos”. Os trabalhos foram 

iniciados em 3 de Agosto e concluídos em 25 de Setembro, 

tendo sido recebidas 1.096 respostas válidas aos inquéritos. 

Os resultados mostraram a satisfação dos inquiridos com a 

generalidade dos serviços prestados nas áreas de correios e 

telecomunicações.
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愛護動物 二
Protecção Animal II
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郵電局
(不包括郵政儲金局) 

2020年郵電局的提供服務收益（包括

郵政及電信服務）達澳門幣3億5千4百

多萬元，郵品銷售收益為澳門幣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）為澳門幣1億1千2百多萬元，連

同其他收益等，全年總收益超過澳門

幣5億4千多萬元。

費用方面，人事費用方面的開支為澳

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，開支為澳門幣8千多

萬元；全年總成本超過澳門幣4億8千4

百多萬元。

Correios e Telecomunicações 

(sem Caixa Económica Postal)

Em 2020, os proveitos da prestação de serviços dos CTT 

(incluindo serviços postais e de telecomunicações) atingiram 

mais de 354 milhões de patacas. Entre estes, o proveito da venda 

de produtos filatélicos foi de cerca de 42 milhões de patacas 

e o proveito de ganhos financeiros, que inclui rendimentos de 

imóveis, juros obtidos e rendimentos de participação de capital, 

foi aproximadamente de 112 milhões de patacas. Acrescendo os 

outros proveitos, o total dos proveitos do ano foi superior a 540 

milhões de patacas.

Relativamente às despesas, os custos com o pessoal foram de 

cerca de 354 milhões de patacas, representando 73% do total 

dos custos. Os bens e serviços externos constituem os outros 

custos principais, nomeadamente, os custos das operações 

do sistema de telecomunicações, os custos das operações 

do sistema de banda larga sem fios 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 80 milhões de patacas. O total dos custos de 

2020 foi superior a 484 milhões de patacas.
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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 financeiros

特殊收益及利潤      Proveitos e ganhos extraordinários

總收益        Proveitos - Total

澳門幣 / MOP  

42,866,149                  

354,632,753

24,802,059

112,068,791

6,382,960

540,752,712

比率 / Percentagem

收益結構表  Mapa de Estrutura de Proveitos      2020

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 financeiras

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      2020

澳門幣 / MOP 比率 / Percentagem

7.9%

65.6%

4.6%

20.7%

1.2%

100%

1.1%

16.9%

73.2%

0.2%

7.3%

0.3%

1.0%

100%

5,355,626

81,785,185 

354,525,005

1,201,509

35,158,266

1,205,037 

4,997,659

484,228,287
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郵政儲金局  

2020年客戶存款餘額為13億零3百萬

元，與前一年比較，增加約4%。

全年新批出的貸款金額較上一年減少

約20%，而年末貸款餘額減去減值準

備約為1億8千2百萬元。

淨利息收入約為3千5百萬元，淨費用

及佣金收入約為7百萬元，經營支出則

約為2千9百萬元。

總括來說，作為信用機構，2020年錄

得的營業結果約2千4百萬元，較2019

年減少約19%。

Caixa Económica Postal

Até final de 2020, o total de depósitos captados pela CEP foi de 

cerca de 1.303 milhões de patacas, representando um aumento 

de 4% em relação ao ano anterior.

O montante de novos empréstimos concedidos durante o ano 

de 2020 traduz um decréscimo de cerca de 20% relativamente 

ao ano anterior, e o saldo em dívida no final do ano, líquido de 

imparidades, era de cerca de 182 milhões de patacas.

A margem financeira e os resultados de serviços e de comissões 

foram, respectivamente, de 35 milhões e de cerca de 7 milhões 

de patacas, sendo os custos de exploração de cerca de 29 

milhões de patacas.

Em suma, enquanto instituição de crédito, os resultados de 

2020, no valor de cerca de 24 milhões de patacas, traduzem um 

decréscimo de cerca de 19% relativamente a 2019.
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損益表   Demonstração de Resultados

收益  Proveitos

成本  Custos

澳門元  MOP 澳門元	MOP

2020 2019

52,448,054.34

3,968,960.79

3,760,794.57

10,227,547.00

599.79

0.00

70,405,956.49

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

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

17,498,528.68

20,526,724.90

114,959.61

7,968,391.40

255,476.59

285,803.96

0.00

95,678.00

46,745,563.14

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

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

23,660,393.35

632,522.18

1,107,072.93

24,134,944.10

29,584,687.31

530,426.00

661,898.50

29,716,159.81

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 146,506.38

24,281,450.48

77,468.35

29,793,628.16
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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 Certificação

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

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