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Mensagem da Directora dos CTT

Pragmatismo perante a epidemia

O combate à epidemia passou a fazer parte do quotidiano da população de Macau.
A perseverança exige grande determinação e força de vontade. Os resultados alcançados pela Direcção dos
Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) em 2021, reﬂectiram a determinação e a não cedência dos seus
trabalhadores às diﬁculdades. A situação epidémica muda constantemente, pelo que a interrupção das rotas
postais passou a ser um problema grave. No entanto, os nossos colegas das operações postais esforçam-se por
encontrar rotas postais disponíveis para se manter a prestação dos serviços. Apesar de a alteração das rotas
implicar o aumento constante dos custos de transporte, mantivemos os valores das nossas taxas inalteradas,
o que constitui uma manifestação de solidariedade para com a população de Macau na sua luta contra as
adversidades.
De igual modo, os trabalhos de regulação das telecomunicações não foram negligenciados. Para promover o
desenvolvimento do sector das telecomunicações de Macau, temos persistido no aperfeiçoamento do seu
enquadramento jurídico e na reforma das telecomunicações, de modo a que a prestação dos diferentes serviços
possa trazer benefícios para todas as áreas de actividade locais e ajudar a diversiﬁcação e o desenvolvimento da
economia de Macau.
Os correios e telecomunicações têm sido plataformas importantes para ligar o mundo e facilitar os negócios e
o intercâmbio internacional. Macau vai continuar a aproveitar as suas características únicas e servir o País com
as vantagens que o princípio “um país, dois sistemas” proporciona; os CTT também vão continuar a envolver-se
na promoção das entidades nacionais de correios e de telecomunicações junto das respectivas organizações
internacionais, de modo a que as actividades destes Serviços possam desenvolver-se e progredir em conjunto.
Perspectivando o ano de 2022, embora a evolução da epidemia continue a ser imprevisível, o longo combate à
epidemia desgaste as pessoas e os desaﬁos da recuperação socioeconómica sejam cada vez maiores, vamos
persistir e enfrentar a incerteza causada pela epidemia de forma pragmática e com atitude positiva, esforçandonos por acolher o futuro com determinação e empenho.

Derby W. M. Lau
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ᤈ硰甛㹓䨝
Conselho de Administração
蟈襎ੴጱ๐率ኧӣय़塅否奲౮物蟈硰牏襎מ㱪ᰂ牐
Os Serviços de Correios e Telecomunicações estão divididos em três grandes áreas –
Correios, Telecomunicações e Caixa Económica Postal.

ᤈ硰甛㹓䨝ኧੴ裾牏ۅੴ裾牏皣裾现揘硰ੴդ蔭奲౮牐
A Directora, Subdirectores e Chefes de Departamento, juntamente com um representante da
Direcção dos Serviços de Finanças, constituem o Conselho de Administração dos CTT.

Ԇଅ



Presidente

甛㹓



㴤ణก 



Lau Wai Meng

礷ᐞ峌

Directora



Rosa Leong

Vogais

㴤葦苉 
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蟞纩ก 





棗簟紋 





珂聅ባ 
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Ip Chi Kan Billy
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蟈率皣皣裾
Chefe do Departamento de Operações Postais



Choi Fan

茆ฬ۪ 

珶禂皣皣裾
Chefe do Departamento Comercial

Sun Kuan Ieong




揘硰现Ոێ虻რᓕቘ皣皣裾
Chefe do Departamento Financeiro e de Gestão de Recursos Humanos

Ng Mei Kei



襎ৼ禂率皣皣裾
Chefe do Departamento de Serviços Electrónicos

Chong Vun Leng



蟈硰㱪ᰂੴ皣裾
Chefe do Departamento da Caixa Económica Postal

Chiang Chao Meng



դۅੴ裾 ኧଙ์෭蚏
Subdirectora, substituta (a partir de 1 de Maio de 2021)

Tam Van Iu



ۅੴ裾
Subdirector

Ip Chong Wa



ۅੴ裾 ፗᛗଙ์෭
Subdirectora (até 30 de Abril de 2021)

Lao Lan Wa

茆毂苉 

ੴ裾

襎מᓕቘ皣皣裾
Chefe do Departamento de Gestão de Telecomunicações



虻懱ᑀದ咳疻现虻რᓕቘ皣դ皣裾 ኧଙ์෭蚏
Chefe do Departamento de Desenvolvimento das Tecnologias da
Informação e Gestão de Recursos, substituto (a partir de 9 de Agosto
de 2021)
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ᓕቘ㿁褧

็໗

褸蟈蒂蒂裾

Chou Ian Kuai

茆䧳夺



Chefe da Divisão de Filatelia

襎ৼ藨挨๐率蒂蒂裾

Ip Hio Hong

玟笰苢



Chefe da Divisão de Serviços de Certificação Electrónica

㾴褬䨝懯现䌘क़橕狌蒂蒂裾

Au Kit Peng

䮉䰽竃

Chefe da Divisão de Contabilidade Internacional e Relações Externas

蟈硰Ի矦Ӿஞ蒂裾

Ieong Su Cheng

皐妿姘



Chefe do Centro de Permuta de Correio

ᰂᣟ禂率蒂蒂裾

Hong Keng Wai

礷籙䁬



Chefe da Divisão de Actividade Financeira

襎ৼ珶率蒂蒂裾

Leong San Io Francisco

挹ၹ
Tam Hoi Iong

眻納
Lam Wai San
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Chefe da Divisão de Comércio Electrónico

籧禂蒂蒂裾
Chefe da Divisão de Exploração

ᤈ硰牏䨝懯现चᰂᓕቘ蒂蒂裾
Chefe da Divisão de Administração, Contabilidade e Gestão de Fundos
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Equipa de Gestão

曋貝襡

襎מ虻რᓕቘ蒂դ蒂裾 ኧଙ์෭蚏
Chefe da Divisão de Gestão de Recursos de Telecomunicações, substituto

7DQJ.DL/DP

(a partir de 15 de Setembro de 2021)

磷皞犝

虻懱ᑀದ咳疻蒂蒂裾

Lei Kuong Leong

菕禛

Chefe da Divisão de Desenvolvimento das Tecnologias de Informação

૱䁰现埈凗蒂蒂裾

Sio Weng Weng

䮉禛

Chefe da Divisão de Mercado e Concorrência

憒ᓕԪ率蒂蒂裾

Ieong Fu Weng

棗؋ 

Chefe da Divisão de Assuntos de Regulação

秂伛现ದ蔩蒂蒂裾

Chong Kin Man
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Chefe da Divisão de Normas e Técnicas
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ᓕቘ㿁褧

碞瘎癖
Shi Zheng Rong

֜讀㰽

Equipa de Gestão

奲而现虻懱蒂蒂裾
Chefe da Divisão de Organização e Informática

揘硰蒂蒂裾

Ho Lai I

Chefe da Divisão Financeira

Luís Rabaça Cordeiro

ဩԪ率磈ᘉ捌旰獍ਰ㶧藲㹓
Coordenador do Gabinete dos Assuntos Jurídicos e de Tradução

莞狰්
Choi Wai Pan

讙梁ོ
Wong Kam Ian

ӟ讀ᗭ 
Ting Lai Kuan

ሴ䆏䆏 
Wong San San
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ૡ纷牏戔碞ᓕቘ现者率蒂蒂裾
Chefe da Divisão de Obras, Gestão de Instalações e Serviços Gerais

蝢懱玡ᇔ記記裾
Curadora do Museu das Comunicações

Ոێ虻რᓕቘ蒂蒂裾
Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos

獍و橕狌现者䲆礯蒂蒂裾
Chefe da Divisão de Relações Públicas e Arquivo Geral
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ۑ胼牐蟈襎ੴጱ๐率ᐽ瞱犥ӥጱ಼

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

揗牏ֵ膏מ盢物

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

಼揗

Visão

蟈襎ੴٍ磪ဩՈ໒㪔Ձ磪ᤈ硰牏揘
硰现揘叨ᛔԆ稗牧׀蟈硰獍و๐率
憒ᓕ牏緳疗牏蝱牏㶧藲Ӟ獥膏襎
מ禂磪橕ጱၚ㵕牧ݶ碻ٍ磪מአ秚䯤

襎מ物
ֵ筏槹䢐磪膏㾴褬矑敍ጱ蝢懱๐率牧
犥蜰矑๚㬵咳疻ጱ䜗牪
蟈硰物
׀ਞ獊牏猻搡ग़زጱ蟈硰๐率牧
犥๐率筏槹ݱय़ᤈ禂૱࿆傶૩犨牐

Telecomunicações:
Dotar Macau de serviços de telecomunicações 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.

ֵ
౯㮉膌ێ蝱蝢懱૱䁰ጱ埈凗现വ㵕
籧螀珶׀猻搡ԏ๐率牪
Ἡ玎獺碝ಭ虻牧傶蝢懱禂率獺蝨
臑অ籧珶絑ह牪
疻ग़ز玕禂率牧瞱媲ਠ珿๐率翕
妏牪
咳䠁疥ஞ穉૩ṛଶ㿁褧羊ᐟ牧ֵ
㹓ૡ౮傶Ӟඪݑ᯿憙ጱૡ֢褧շ牐

מ盢

Missão
Tem como compromisso:
Promover a competitividade do mercado de telecomunicações e a prestação de serviços de qualidade pelos
operadores;
Incentivar a inovação e o investimento, criando um bom
ambiente comercial para a actividade de telecomunicações;
Diversificar os serviços e aperfeiçoar continuamente as
redes existentes;
Promover o espírito de equipa e a consideração mútua,
e fazer com que todos os trabalhadores se sintam
valorizados.

獍ྋ篷ᐺ҆狒瞱Ӿ缏牏ம抁ਝဩ牏樄
ก蒂Ԫ牪
䌕禂疩҆ݻ膏碻㪔蝱牏ṛ砺ਝ牏缒
哴ಅ胼牪
犥Ո傶҆橕睲磪眢牏ဳ᯿传蝢牏
㵕ी硳牐
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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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蟈硰
Ŏ咳 ᤈ 膏 വ 皞 Ԇ 氂 ग़  ز玕 ጱ 筏 槹 蟈 纏 现 褸蟈ߝ牪
Ŏ 疻 蟈 硰 च ୌ 翕 妏 膏  ࿆ 戔 碞 牪
Ŏ嘦 狒 蟈 硰 螀 蜍 ԏ ፘ 橕 籧 螀 牪
Ŏ姴 ੂ 肥 媒 㾴 褬 蟈 硰 秚 䯤 牪
Ŏ瞱 媲 樄 咳 牏 വ 皞 猻 搡 墋  ጱ ਞ 獊 襎 ৼ 蟈硰๐率牪
Ŏ瞱 媲 വ 皞 现 猻 玕 襎 ৼ 藨 挨 ๐ 率 牧  ڥ ׀玕ጱ襎ৼ藨挨ŉ襇墣Ŋ๐率牧㪔വ蝱夀筏य़傀玟襎
ৼ墣ݷ挨䨗藨ૡ֢牐

Correios
ŎLançar e promover selos e outros produtos filatélicos com temas diversificados de Macau;
ŎExpandir a rede de infra-estruturas postais e facilitar o acesso dos cidadãos às instalações e serviços;
ŎAssegurar as operações relativas ao tráfego postal;
ŎEstabelecer relações estreitas com instituições postais internacionais;
ŎContinuar a desenvolver e a promover os serviços electrónicos postais seguros de acesso simples e de qualidade;
ŎContinuar 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.

襎מᓕቘ
Ŏ㶓 肞  ݱො  ێᰁ 牧 瞱 媲 വ 蝱 ̽ 襎  מဩ ̾ ጱ缏ဩ现 *咳粞牪
ŎἩ 玎 禂 ኴ 犋 䥁 咳 疻 牧 膌  ێ  ׀猻 搡 ጱ 襎מ๐率牪
Ŏവ 㵕 ๐ 率 ग़  ز玕 牧  蝱 籧 螀 珶 വ 檔  ڊ碝牧ۗێᐒ䨝咳疻现य़傀玟ጱ֢ݳԻ窕牪
Ŏ緳 疗 翕 妏 蔭 匍 牧   ܋襎  מ๐ 率 ጱ 搡 ᰁ 牪
Ŏ蟴  ݳ筏 槹 ጱ ᴠ ዖ 膐 ഷ 牧 䔶 玕 䌘 蝢 懱 ๐ 率ጱ狒ᵑ牐

Regulação das Telecomunicações
ŎPromover em coordenação com as partes envolvidas o trabalho legislativo da “Lei das Telecomunicações” e o
licenciamento 5G;

ŎIncentivar o desenvolvimento do sector e assegurar a prestação de serviços de telecomunicações de qualidade;
ŎPromover 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;

ŎMonitorizar o desempenho das redes e melhorar a qualidade dos serviços de telecomunicações;
ŎReforçar a fiabilidade dos serviços de telecomunicações, para garantir a aplicação das medidas de prevenção
epidémica de Macau.
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2
蟈硰㱪ᰂੴ
Ŏ᯿憙 觓 檺 ᓕ ቘ 牪
Ŏګਧ  ݱ殻 觓 檺 ᓕ ቘ ጱ 硰 ᒽ  瞲 牧蝢螂ṛ硳ጱ獉蟂緳矒秚ګ牧ֵݱ殻禂率ࣁݳဩ牏ݳ憒ጱ獮
ӥ绐؋咳疻牐

Caixa Económica Postal
ŎDar prioridade à gestão de riscos;
ŎEstabelecer políticas e orientações para a gestão de riscos e, através de um mecanismo eficiente de controlo
interno, permitir que os diversos serviços sejam desenvolvidos de acordo com a legislação e regras aplicáveis.

蝢懱玡ᇔ記
Ŏᓕቘ 玡 ᇔ 記 ֢ 傶  玕 牏 ᑀ 䋊  ದ蔩ጱ䋿涢㵕ଘݣ牪
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Museu das Comunicações
ŎGerir o Museu como uma plataforma experimental e interactiva, nas suas vertentes cultural, científica e tecnológica;
ŎActualizar e melhorar continuamente o conteúdo das exposições permanentes e os equipamentos patentes nas
suas galerias;

ŎEstabelecer um programa de actividades dirigido à população em geral e aos jovens estudantes em particular;
ŎPromover o coleccionismo filatélico e divulgar o conhecimento científico e tecnológico relacionado com a área de
telecomunicações.
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3
蟈硰

Correios

蟈襎ੴ瞱媲ਠ珿蟈硰च器戔碞牧硌疻

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.

蟈硰翕妏牧傶ݱ玟ऒ࿆牏蝿ਮ珶
䜛׀ๅग़ز玕ጱ๐率牐
౼ᛗଙ皈牧獊筏ጱ蟈硰獤ੴ现๐
率翕讨۱ೡ蟈硰者ੴ牏܈Բ樌獤ੴ牏
Ӟ樌蟈硰Ի矦Ӿஞ  矑盃ᒊ牏Ӟ樌褸
蟈珶ମ犥现Ӟ樌蝢懱玡ᇔ記珶ମ牐
傶猻玕๐率絑ह牧蟈硰者ੴෝଙ
์෭ᛗ์෭蝱ᤈԧᘉ碝ૡ纷牧
۱ೡीےᆙก牏ๅ碝๐率瞲纈粞缛牪
㪔ी戔篷ᵑ繸๐率䲰䲜牏戔ᗝ肯ᵑ襎
扖现ଘ礂襎脲犥磪襑ᥝՈॊֵአ牧

Até ao final de 2021, a rede postal de Macau era composta pela
Estação Central, 15 estações postais, um posto de atendimento
instalado no Centro de Permuta de Correio, uma loja de filatelia e
uma loja no Museu das Comunicações.
Para melhorar as suas instalações, a Estação Central foi renovada, entre 2 de Março e 29 de Maio de 2021, com a colocação
de mais iluminação, a modernização dos monitores de indicação
dos serviços e a criação de balcões de serviços de acessibilidade, com telefone para indivíduos com dificuldades auditivas e
iPad para pessoas com necessidades especiais, proporcionando
à população serviços de correio mais convenientes.
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ৼ蟈硰虻懱Ճ牏ŉฃ蟈ᓟŊ缛牧ੜ碻
獊ଙ篷ջ傶࿆现碟ਮ׀ഠጱ蟈
硰๐率牐

Por outro lado, o Centro Postal de Auto-Atendimento da Ponte
Hong Kong-Zhuhai-Macau entrará em funcionamento em Março
de 2022. Os diferentes tipos de máquinas de auto-atendimento
instaladas neste centro, tais como, máquina automática de
venda de franquias, máquina automática de venda de produtos
filatélicos, máquina de bilhetes postais DIY e cacifos electrónicos
“eLocker”, vão disponibilizar serviços postais convenientes aos
cidadãos e turistas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao
longo do ano.



獢 կ 膏 䟑蒈獢կ
ଙ瑿獢կጱ碍ᰁ珊ӥᤈ撉玊牧
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Correspondência e Correspondência
registada
O volume de correspondência local em 2021 registou
uma tendência decrescente, com uma redução de 13%
em comparação com o ano de 2020. Relativamente à
correspondência internacional, registou-se uma queda de
24% na correspondência expedida por via superfície e uma
queda de 51% na correspondência expedida por via aérea.
Comparativamente ao ano anterior, o volume de correspondência
recebida do exterior por via superfície e por via aérea registou
uma descida de 13% e uma subida de 16%, respectivamente.
A correspondência registada local aumentou 6% em comparação com o ano de 2020. A correspondência internacional
expedida e recebida por via aérea registou uma queda de 23
e 19%, respectivamente. Por sua vez, a correspondência
internacional expedida e recebida por via superfície registou uma
descida de 10 e 2%, respectivamente.
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Direct Mail e eDirect Mail
O serviço Direct Mail dá 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, ajudando os clientes a
expandirem os seus negócios.
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ଙവ皞ฃ窔螏ጱ瑿蟈կᰁ斃
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Em 2021 o número de entregas de Direct Mail aumentou 3%,
sendo os restaurantes, as empresas de publicidade, design,
convenções e exposições, os serviços públicos e o sector de
retalho os principais utilizadores deste serviço.
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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,
por aqueles, da indicação do número de mensagens enviadas.

碍硁牐
ŉവ皞HŊ傶մ禂牏秚䯤硰蟂槹
׀ԧṛ硳牏絑狒Ӭ౮犵ୀጱ籧衴竇
螇牧ᘒ࿆唰ݢ蝚螂ŉവ皞HŊ糷玲ݱ觊磧
碝虻懱牐ፓ獮牧硰蟂槹ฎ種殻๐率

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 deste serviço.
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Correio Rápido e Encomendas
O volume de objectos postais de correio rápido (EMS) expedidos
e recebidos em 2021 aproximou-se, na generalidade dos meses,
do registado no ano anterior. No entanto, devido ao súbito
aumento da expedição e recepção de máscaras em 2020, o
período inicial e mais crítico da situação epidémica em Macau, o
volume de objectos postais de EMS expedidos e recebidos em
2021 registou uma queda de 27,13 e 9,85%, respectivamente,
aproximando-se dos valores anteriores. Os principais destinos
do serviço de Correio Rápido (EMS) foram o Interior da China,
região de Taiwan, Japão, Hong Kong e os Estados Unidos da
América, enquanto que os objectos recebidos vieram sobretudo
do Interior da China, região de Taiwan, Japão, Hong Kong e
Holanda. Presentemente, o serviço de Correio Rápido abrange
cerca de 200 países e regiões de todo o mundo.
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O volume de encomendas expedidas e recebidas cresceu cerca de 25,71% (por via superfície: 26,62%; por via aérea: 21,87%)
e 3,95% (por via superfície: 10,79%; por via aérea: 0,85%),
respectivamente, devido à retoma gradual em 2021 de serviços
de transporte de encomendas por via aérea de vários destinos,
que haviam sido suspensos em 2020 por motivo da epidemia.
Os principais destinos das encomendas expedidas foram o
Canadá, Alemanha, Nepal, Interior da China e Estados Unidos
da América, e as principais origens das encomendas recebidas
foram a Austrália, Alemanha, Estados Unidos da América, região
de Taiwan e Japão.
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๐率猋ݑ㾴褬胋ਧ 

Reconhecimento internacional do serviço

ࣁዖ眐段獊純蟈կ螀蜍现窔螏硳ሲ

Na sequência do impacto da situação epidémica no transporte
de correio internacional e na eficiência da distribuição postal,
a Cooperativa EMS da União Postal Universal cancelou a
atribuição do Prémio “EMS Cooperative Performance Award
2020”. No entanto, em 2021, como reconhecimento pelo serviço
prestado à população, foi atribuído aos CTT o prémio “Centro de
Atendimento EMS do Ano 2020”.
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Declaração Aduaneira Electrónica
Em resposta à tendência mundial de desenvolvimento das
tecnologias de informação e em harmonia com o disposto na
Convenção Postal Universal, os CTT aplicaram integralmente o
serviço de Declaração Aduaneira Electrónica. Desde 12 de Abril
de 2021, todos os objectos postais, incluindo os objectos de
correio rápido EMS, encomendas e pequenos pacotes, com e
sem registo (excepto cartas), enviados de Macau para todos os
países e regiões, devem ter a declaração aduaneira electrónica, a
ser apresentada, antecipadamente, através da página electrónica
dos CTT ou da aplicação móvel criada para este efeito. Os
objectos postais (excepto cartas) cujas declarações aduaneiras
electrónicas não sejam devidamente apresentadas, poderão
ser rejeitados pela alfândega do destino, devolvidos ou sujeitos
a atrasos no seu processamento. Este serviço permite elevar a
eficiência e acelerar o procedimento de desalfandegamento.
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褸蟈

Filatelia

ଙو磪㮆蟈纏Ԇ氂咳ᤈ牧獉

Em 2021 foram lançadas 15 emissões filatélicas, cujos temas
estão relacionados com a cultura local e com assuntos de
interesse da sociedade, que são as seguintes:

۱ೡ瑿玕现ᐒ䨝य़Ԫ物
ᇍଙ
玢率ੴӞጯԫ܈珏ଙ
Ӿ㾴獉瑿ว薪獌
筏槹瑽䨗記ԫ
臺瑿博肜ྮ肜猟ڊ蝿
℄෭Ń֡藫℄
筏槹粬ᜋ聲ମ
Ӿ㾴و叨焬౮缏Ӟጯ珏ଙ
ྎ蔩؋蛪
碲恝
椷竝蠴ᴺ珿䨝ӞጯԲ܈珏ଙ
蘻疗者ੴ౮缏ԫ܈珏ଙ
筏槹ၹ橕౮缏ԫ܈珏ଙ
玡ᇔ記硩萢ߝمŃ筏槹य़搴敋
玡ᇔ記
ᒫࢥ܈䌵筏槹㾴褬泷礁

Ano Lunar do Búfalo
120.º Aniversário da Imprensa Oficial
Vistas Cénicas do Continente VIII
Bibliotecas de Macau II
Procissão de Nossa Senhora de Fátima
Festividades – Dia do Buda
Lojas Antigas Típicas de Macau
Centenário da Fundação do Partido Comunista da China
Wushu – Artes Marciais Chinesas e Saúde
Insectos
150.º Aniversário da Associação de Beneficência do Hospital
Kiang Wu

20.º Aniversário do Estabelecimento dos Serviços de Polícia
Unitários

20.º Aniversário do Estabelecimento dos Serviços de
Alfândega de Macau

Museus e Peças Museológicas VI – Museu do Grande Prémio
de Macau

40.a Maratona Internacional de Macau
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Em 2021, os CTT continuaram o quarto ciclo da série Ano Lunar,
através da emissão “Ano Lunar do Búfalo”. O design do ciclo
baseia-se na “Primavera, Verão, Outono e Inverno”. Os produtos
filatélicos com o tema “Ano Lunar do Búfalo” incluem uma
carteira temática, uma carteira de selos e a Prenda-Gaiwan com
selos, entre outros. A caixa oferta contém duas gaiwan de argila
púrpura, uma com motivos de “Primavera e Verão” e outra com
motivos de “Outono e Inverno”, e uma carteira.

现獉ᴫӞ㲘蟈砞牐
種क़牧蟈襎ੴԽ粬獨傶ŉ℄෭  ֡藫
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现蟈砞Ӟ㲘牐褺猟犥朰蜾ᇏ疴螇ፘ
傶萠牧ᜋ俘ᰂ讙牧甠㰽ᒒᐣ艾瑥牧

Os CTT lançaram também uma caixa especial para oferta com
uma requintada estátua do Buda em cristal Liuli e uma carteira
filatélica sobre o tema “Festividades – Dia do Buda”. A estátua, do
iluminado Buda Shakyamuni, é de cor amarela-dourada, límpida
e cristalina, com uma forma solene e elegante. A caixa especial
para oferta foi lançada no dia 19 de Maio de 2021, juntamente
com outros produtos filatélicos da mesma emissão.
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ාஉവї
Emissões Filatélicas

2021
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ܜ牧虏य़唰胼犥ፘጱ㰷໒ഠ瑿ݻ
螐ො薥蝑Ӥᐞᐰ牐
ݶ碻牧疰Ԇ旰㻌֖秚䯤ጱኩ藶牧傶
ٌ玢蕣蟈砞֢傶䌕痀因ߝ牐ଙو
蕣֢ԧ稠䌕痀蟈砞牧獤獨ฎ物
̽玢率ੴӞጯԫ܈珏ଙ̾䌕痀蟈砞
̽筏槹粬ᜋ聲ମ̾䌕痀蟈砞
̽蘻疗者ੴ౮缏ԫ܈珏ଙ̾䌕痀蟈砞
̽筏槹ၹ橕౮缏ԫ܈珏ଙ̾䌕痀蟈砞
̽筏槹Ӿ㾴碟ᤈᐒ胂犩磪褖獍ݪ౮缏
蝰ଙ̾䌕痀蟈砞

Para além dos produtos filatélicos anteriormente mencionados,
foram lançados ainda os seguintes:

Carteira Anual 2020
Carteira Anual de Selos 2020
Carteira Anual de Blocos Filatélicos 2020
Folhas do Álbum Filatélico de Macau 2020
Carteira temática “Centenário da Fundação do Partido
Comunista da China”

Catálogo Filatélico de Macau X
Os CTT também lançaram Cartões de Natal e de Ano Novo
Chinês, antes das respectivas quadras festivas, para o público
enviar os votos de boas festas aos amigos e familiares fora de
Macau, usufruindo de um serviço conveniente e a preço razoável.
Foram, igualmente, produzidas pelos CTT carteiras especiais de
selos, em resposta às solicitações de entidades e instituições
organizadoras de eventos, que serviram como ofertas exclusivas.
Em 2021, foram produzidas as seguintes carteiras especiais de
selos:

Carteira “120.º Aniversário da Imprensa Oficial”
Carteira “Lojas Antigas Típicas de Macau”
Carteira “20.º Aniversário do Estabelecimento dos Serviços
de Polícia Unitários”

Carteira “20.º Aniversário do Estabelecimento dos Serviços
de Alfândega de Macau”

Carteira “60.º Aniversário da Agência de Viagens de Turismo
China (Macau), S.A.”
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夵盢蟈瞂

Carimbos Comemorativos

傶夵盢现睃ᐞ粬獨Ԫ牧蟈襎ੴݻ獍
唰窔咳衴ࠓ夵盢牧Խ䨝䛑秚䯤
ၚ㵕Ԇ旰㻌֖ጱኩ藶戔缏屷碻蟈硰䲰
䲜牧傶࿆现褸蟈ᘏ׀夵盢蟈瞂荠
衴๐率现衴ࠓ蟈ߝ牐ଙو׀
稞夵盢蟈瞂๐率物

Os CTT distribuíram e venderam ao público envelopes
comemorativos para celebração de eventos especiais. A pedido
de várias entidades organizadoras de eventos, prestaram,
também, o Serviço de Posto de Correio Temporário, para
fornecer os serviços de carimbo comemorativo, para obliteração
de envelopes comemorativos, e de venda de produtos filatélicos
ao público em geral e aos coleccionadores filatélicos. Em 2021,
foram feitos 13 carimbos comemorativos:

蟈襎ੴॐ݆֮೬礔蝰ଙ
蝢懱玡ᇔ記೬շ蝰ଙ

137.º Aniversário dos Correios e Telecomunicações

肜舙紳硽玟Ӿ䋊ᒫӞᛗ໊م珏ଙ

15.º Aniversário do Museu das Comunicações

໊睃

90.º Aniversário da Fundação do Colégio Diocesano de São

Ӯኴ༙䰽෭
Ӯኴ襎௳ממᐒ䨝෭
睃ᐞ硽䒍℄
筏槹ቘૡ䋊ᴺࢥ܈蝰ଙ໊睃
籆篇睃ᐞӾ苉Ո࿆و㾴౮缏犊܈
ԫ珏ଙ㾴睃
Ӯኴ蟈硰෭苭㾴蟈硰肥ፑ

José 1-6

Dia Mundial da Árvore
Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da
Informação

Celebração do Dia do Professor
40.º Aniversário do Instituto Politécnico de Macau
Celebração do 72.º Aniversário da Implantação da República
Popular da China

筏槹ᇔय़ֵ斉

Dia Mundial dos Correios - UPU

ᒫ䌵筏槹໒葦လय़搴敋

20 Anos dos Embaixadores do Património de Macau

ᒫԫم܈䌵筏槹㾴褬揶ฃಭ虻疻薩䨝

68.º Grande Prémio de Macau

筏槹粬獨ᤈ硰玟౮缏ԫ܈ԫ珏ଙ夵盢

26.a Feira Internacional de Macau
22.º Aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa
Especial de Macau
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ଙଶ褸蟈懪搳懯㴟

Subscrição Filatélica

ଙ์෭樄ত监懪ଙଶ褸蟈

A aceitação da Subscrição Filatélica de 2022 iniciou-se em 1 de
Novembro de 2021. Aos subscritores, foi oferecido um conjunto
de 4 bases de madeira para copos, gravados com o design dos
selos da emissão “Ano Lunar do Tigre”.

懪搳懯㴟牧㪔ݻ褸蟈眢অᘏ蝑ڰڊ磪ŉ葽
ଙŊࢥ稠ኞ肻蟈纏瑽礯ጱ๙蕣磻䂵֢傶
因ߝ牐

筏槹蟈纏皞ݑ稭蜰
筏槹蟈纏咳ᤈԆ氂ग़ز牧Ӭ窼ٍ夵盢
嬝牧珊匍筏槹ࢿ现Ӿ苉粬ᜋ玕牧禅
ٍ 萬 蔩现硩 萢㰷꧊牐 ଙ蟈ߝ吚Ӿ
ጱŉᇍଙŊኞ肻羬ڜ牏ŉӾ㾴獉瑿ว薪 獌Ŋ
牏ŉ臺瑿博肜ྮ肜猟ڊ蝿Ŋ现ŉӾ㾴و叨焬
౮缏Ӟጯ珏ଙŊ缛牧皞ݑ褸蟈眢অᘏ现૱
࿆ࡅ眢牐ٌӾ牧ŉӾ㾴و叨焬౮缏Ӟጯ珏
ଙŊ蟂犩蟈ߝๅࣁ咳ᤈ碍ॠ獉ܨਯޞ
ࠓᗎ牧玱䛑籆篇牐

Bom acolhimento das emissões filatélicas de
Macau junto do público
As emissões filatélicas de Macau têm temas bastante
diversificados, sendo muitas delas comemorativas de eventos
com importante significado, e conjugam as características
culturais local e chinesa, possuindo grande valor artístico para
colecção. Entre os produtos filatélicos produzidos em 2021,
destacam-se as emissões do “Ano Lunar do Búfalo”, “Vistas
Cénicas do Continente VIII”, “Procissão de Nossa Senhora de
Fátima” e “Centenário da Fundação do Partido Comunista
da China”, que tiverem grande popularidade junto dos
coleccionadores e do público em geral. A emissão “Centenário
da Fundação do Partido Comunista da China” esgotou poucos
dias após o seu lançamento.

筏槹蟈ߝݑ覇啈牧褸蟈ᘏ犋ఠ矎褧缛狡
Os coleccionadores formaram cedo uma fila para adquirirem os produtos filatélicos de Macau preferidos

34

蟈襎ੴଙଶ䁭ޞ
蟈襎ੴଙଶ䁭ޞ
蟈襎ੴଙ
ଶ䁭ޞ


褸蟈因ߝ℄睃猻ణ
傶ࢧ訰皞य़ጱ褸蟈眢অᘏ牧蟈襎ੴവڊ搳ᇔ猻ణ牐獡ෝ
ଙ์෭ᛗଙ์෭๗樌牧ࣁ蟈硰者ੴ褸
蟈珶ମ牏夺ᤋ૱蟈硰獤ੴ牏ࡱ秇蟈硰獤ੴ现筝ว蟈硰獤
ੴ搳揮瞲ਧጱ圵褸蟈因ߝ牧璂ݢՁರಕ猻ణ牐

Promoção de presentes filatélicos
Os CTT iniciaram uma campanha de descontos especiais no dia
9 de Dezembro de 2021, que se estendeu até ao dia 31 de Março
de 2022. Ao adquirirem qualquer dos 28 tipos de presentes
filatélicos da promoção disponíveis na Loja de Filatelia da Estação
Central, na Estação da Almirante Lacerda, na Estação do Carmo
e na Estação da Nova Taipa, os compradores usufruíram de
descontos especiais.
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ዖ 眐 ๗ 樌ԏ粬獨螀֢ਞ矎
ଙ์ᛗ์牧筏槹้ࢩ䛑ዖ眐虋
玕珸㵕獤玟獤羷羊伛ᴠ矒ො礯牧疥蟂
犩玟ऒ现瑿ྦྷڜ傶夺嘨玟讙嘨玟牐
ኧෝ扗缛玟ऒ䟖玲樂现ᓕګഷ碞牧
蟈կ窔螏ૡ֢殾殼皤䁆ᤈ牧盃薹盅
ٚਞ矎窔螏蟈կ牐

㶧 ۗ ŉ 襎ৼ窞揲猻ణ懯㴟Ŋ
傶蟴ݳ粬玟硰വڊጱŉ襎ৼ窞揲猻
ణ懯㴟Ŋ牧蟈襎ੴ蜑ӥ蟈硰者ੴ现

Medidas especiais relativas a operações
postais durante o período epidémico
Devido à situação epidémica em Macau, o Governo da Região
Administrativa Especial de Macau (RAEM) activou, em Agosto e
Outubro, o “Plano de gestão de prevenção e controlo da epidemia
por categorias e zonas”, tendo sido atribuído a determinadas
zonas o código vermelho e a outras o código amarelo, aos quais
correspondem, respectivamente, medidas de gestão fechada
e medidas de gestão controlada. Estas medidas obrigaram à
suspensão da distribuição dos objectos postais nessas zonas,
que foi retomada logo após o seu levantamento.

Prestação de apoio no “Plano de benefício
de consumo por meio electrónico”

樌蟈硰獤ੴෝଙ์෭ᛗ์
෭戔缏๐率讨牧㶧ۗ螡䢔ŉ窞揲ܜŊ
ጱ࿆ೌܜ覿玲襎ৼ窞揲猻ణ牐ݱ๐
率讨璂戔磪ŉ窞揲ܜŊے꧊秚现訏氃礚
扇秚牧࿆ݢᛔᤈೌےܜ꧊㪔礚扇訏
氃牐ݱ๐率讨螀֢殼䧒牧ے꧊砺֢
ഠ牐
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Para apoiar o “Plano de benefício de consumo por meio
electrónico”, lançado pelo Governo da RAEM, os CTT, de 24 de
Maio a 13 de Dezembro, instalaram pontos de serviço na Estação
Central e nas 11 estações postais, para ajudar os residentes que
optaram por receber o benefício através do cartão de consumo.
Nestes pontos, foram instalados aparelhos para carregamento
e consulta do valor do saldo. Todos os pontos de serviço
funcionaram de modo eficiente e ordenado, possibilitando que os
cartões de consumo fossem carregados em poucos segundos.
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蟈硰㱪ᰂੴ

Caixa Económica Postal

蟈硰㱪ᰂੴฎ蟈襎ੴጱ皣羷蟂槹牧ኧ

A Caixa Económica Postal (CEP) é um departamento dos CTT,
gerido por uma Comissão Administrativa. A CEP tem orçamento
e contabilidade próprios. Assumindo a natureza de 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.

ٌᤈ硰甛㹓䨝ᓕቘ牧䢐磪加缏ෝ蟈襎
ੴጱ毆ᓒ䨝懯癱ፓ牐֢傶מአ秚
䯤牧蟈硰㱪ᰂੴ̽ݑᰂᣟ誢羬ဩګ
ଶ̾ጱ憒塅筏槹ᰂᣟᓕቘੴጱ緳
ᓕ牐
蟈硰㱪ᰂੴጱ๐率۱ೡ物㮆Ո揯稠牏
ਂ稠牏㾴褬㶓稠牏襎ৼඪ՞ଘݣ现虴
發獆矦缛牧ٌӾ㾴褬㶓稠๐率ෝ
ଙ์෭蚏奰ྊ牐妿倉旉ࣳӥ襎ৼඪ
՞ጱฦ现癲㵕ԧଙ襎ৼඪ՞禂率
ጱ咳疻ֵአᰁӤ܋牧ᘒ虴發獆矦禂
率ݑ獊純ڊ獈ह褖ګഷ碞段媣媲ࢧ
苽牐
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A CEP presta, entre outros, os seguintes serviços: Empréstimos
Individuais, Depósitos, Transferência Internacional de Fundos,
Plataforma de Pagamento Electrónico e Câmbios. O serviço de
Transferência Internacional de Fundos deixou de ser prestado
no dia 1 de Abril. Com a evolução económica, o pagamento
por via electrónica ganhou maior popularidade, resultando no
desenvolvimento da Plataforma de Pagamento Electrónico e no
aumento da sua utilização. A actividade de Câmbios continuou a
diminuir na sequência das medidas de restrição de deslocação
de pessoas tomadas em todo o mundo.
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战ݢ蟈硰㱪ᰂੴ䯤ୌ籧螀Ӿ瓷מ揯
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蟈硰㱪ᰂੴෝଙ์樄ত戔懯现
樄咳ŉמ揯虻碘ଘݣŊ牧㪔ෝଙڡ
ྍਠ౮䯤ୌ牐妿螂ग़斪膏ݱ㷢膏补ᤈ
ጱ肥藲介手牧ೲ懯㴟蝱獈傶๗ӣ㮆์
ጱ秇硈螀ᤈ褩ྦྷ牧㪔磪ଧ疻樄ፘ橕Ӥ
娄獮ጱ伛猋ૡ֢牐

Com o objectivo de reduzir os 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.
A CEP começou a concepção e o desenvolvimento da
“Plataforma de Dados de Créditos” em Setembro de 2020, tendo
sido concluída em 2021 a fase inicial da sua construção. Após
várias operações de depuração e testes de comissionamento
conjuntos, foi realizada a fase de simulação de três meses, como
programado, estando os preparativos para o lançamento online
a ser realizados conforme previsto.

揯稠

Empréstimos

蟈硰㱪ᰂੴጱ揯稠䌘虡۱ೡ獍率㹓现

A CEP concede empréstimos a funcionários públicos e a
trabalhadores de organizações e empresas com as quais
tem acordos celebrados. Em 2021, o montante dos novos
empréstimos foi de 196 milhões de patacas, representando um
aumento de 9% comparativamente ao ano de 2020.

Ӟ犚膏ٌ墣懪ԧ㶧捍ጱ秚䯤獍ݪጱ
猪㹓牐ଙ碝瞙揯稠ᰂ氃傶㱁܉
ጯ苭筏槹ز牧斃ଙीے牐

㾴 褬㶓稠
ࢩ䛑碉誢禂率咳疻ጱ虋ๅ牧蟈硰㱪ᰂ
ੴෝଙ์෭蚏؊ྊ膏ᥜ肥揘
率๐率֢ݳ׀㾴褬㶓稠๐率牐౼ᛗ
ଙ์෭牧㶓稠ጱԻฃᰂ氃斃
ଙݶ穉ीے夹牐

襎 ৼඪ՞ଘݣ
傶蟴ݳ粬玟硰ጱ襎ৼ硰率咳疻牧蟈
硰㱪ᰂੴ樄咳ጱ襎ৼඪ՞ଘݣᛔ
ଙ蚏傶ݱ殻ٍ猋礿կጱ獍و๐率׀
襎ৼඪ՞竇螇牧䋿匍ŉӞᒊୗ襎ৼ硰
率Ŋ牐ଙ牧襎ৼඪ՞ଘوݣ袅᩻
螂苭執Իฃ牧斃ଙीے牐
蟈硰㱪ᰂੴጱ襎ৼඪ՞ଘࣁݣଙ
碝ीԧग़殻翕Ӥඪ՞๐率牧۱ೡလਞ
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Transferência Internacional de Fundos
Devido a alterações na sua actividade, a CEP terminou a
cooperação de transferência de fundos com a Western Union
no dia 1 de Abril de 2021. Até 31 de Março de 2021, registou-se
um aumentou de cerca de 10% do valor total das transacções de
transferência de fundos, comparativamente ao mesmo período
de 2020.

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, promovendo, desta
forma, o “Balcão Único do Governo Electrónico”. Em 2021, o
número de transacções efectuadas através da Plataforma de
Pagamento Electrónico ultrapassou as 490 mil, representando
um aumento de 8% em relação a 2020.
A Plataforma de Pagamento Eletrónico da CEP disponibilizou
mais serviços de pagamento online em 2021, nomeadamente o
pagamento de multas por infrações no âmbito do controlo de
migração e das autorizações de permanência e residência do
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嫵稠牏ࢿ瑿ૡ率螀蜍ੴ᮷૱ୌ缱现उ
૱憒㴟塅否ጱ䌕禂虻໒藨ݢጭ懿牏
誢胍ੴ筏槹㾴褬܈獍᯾裾᪒搴牏筏槹
ቘૡ䋊ᴺ瓲犤籧ၚ㵕现玕ੴ筏槹ᄍ
萬䋊ᴺ翕Ӥ䁭ݷ羬翄缛ඪ՞๐率牐ፓ
獮牧و磪㮆硰蟂槹ֵአ扗ଘ֢ݣ
傶ඪ՞竇螇牧׀夹殻襎ৼඪ՞๐
率牐

Corpo de Polícia de Segurança Pública, o pagamento de pedido
de acreditação e registo online nos domínios da construção
urbana e do urbanismo da Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes, o pagamento para participação
no “Sands China Macau Internacional 10K” do Instituto de
Desporto, o pagamento para participação no Campo de Verão
do Instituto Politécnico de Macau e o pagamento no “Sistema
de Inscrição Online do Conservatório de Macau” do Instituto
Cultural. Presentemente, 23 serviços e entidades públicos
utilizam a Plataforma de Pagamento Electrónico como meio de
pagamento, abrangendo 70 serviços de pagamento online.

虴發獆矦
Câmbios
ଙ我筏碟ਮ碍ᰁ蒂ෝ犵֖牧獆矦
ԻฃԽࢩ㶓稠๐率ࣁᒫӞ疄盅奰ྊᘒ
ӥ褔牧蟈硰㱪ᰂੴጱ獆矦๐率Իฃᰁ
斃ଙ仂夹牐
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Em 2021, com o baixo número de visitantes a Macau e a redução
da actividade de Câmbios devido à extinção do serviço de
Transferência Internacional de Fundos logo após o primeiro
trimestre, o volume de transacções de Câmbios da CEP diminuiu
cerca de 34% relativamente ao ano de 2020.

蟈襎ੴଙଶ䁭ޞ
蟈襎ੴଙଶ䁭ޞ
蟈襎ੴଙ
ଶ䁭ޞ


襎ৼ๐率

Serviços Electrónicos

襎 ৼ藨挨

eSignTrust

蟴ݳ粬玟硰窼玕襎ৼ硰率ୌ戔ጱ碞
硰牧蟈襎ੴෝଙ瞱媲വ࿆ڊ
珶ጱ襎ৼ藨挨๐率牐
์牧䛑妿倉现ᑀದ咳疻ੴ螩藶现蟴ݳ
襎ৼ䁭橕๐率ෝ์෭蚏ीֵےአ襎
ৼ墣ݷ挨䨗ጱਞ矎牧蟈襎ੴ窔㹓㷢膏
娄Ӥ拻ଷ牧'(ݻ,襎ৼ䁭橕አ䜛Օ奧秂
伛挨䨗现ŉ襇墣Ŋ๐率ጱኩ藶ಋ媲牐
傶ԧݻ蛪蒂筏槹हक़ጱ襎ৼ䁭橕አ䜛
׀ኩ藶ڥ牧媣ଙ傶硰
䋿誢ጱ洛क़ૡ֢Ո㹓戔缏娄Ӥ裬獨蛪
犩ጱਞ矎牧蟈襎ੴෝ์蝱Ӟྍ硌य़
螕አ塅瑻ᛗ㮆Ո现秚䯤አ䜛牐ᛗ
ଙ皈牧襎ৼ藨挨๐率 H6LJQ7UXVW  傶
ग़ݷ襎ৼ䁭橕๐率ኩ藶አ䜛墣咳襎
ৼ墣ݷ挨䨗牧吚Ӿ۱ೡग़ݷहक़አ
䜛牐挨䨗๐率ኩ藶۱ೡ物ݳ໒挨䨗牏
秂伛挨䨗现ŉ襇墣Ŋ๐率ጱ碝ኩ藶现媲
๗ኩ藶牐
ᛔ์෭蚏牧襎ৼ挨䨗૪ݢෝ(',襎
ৼ䁭橕๐率ଘݣ獊ᶎֵአ牧ڥक़揶
妿籧Ոֵአ襎ৼ墣ݷኩ䁭ݱ觊䁭橕
կ牐

Para acompanhar o aprofundamento do Governo Electrónico da
RAEM, em 2021 os CTT continuaram a disponibilizar o Serviço
de Certificação eSignTrust para conveniência da população e
dos empresários.
Em Janeiro, a convite da Direcção dos Serviços de Economia
e Desenvolvimento Tecnológico e em linha com o início da
utilização do certificado com assinatura electrónica no serviço de
Declaração Alfandegária Electrónica a partir de 1 de Fevereiro, os
CTT participaram nas sessões de divulgação online, prestando
informações e esclarecimentos aos actuais utilizadores do
serviço sobre a utilização do certificado normalizado e do serviço
eSignCloud, bem como sobre os respectivos requerimentos.
Para maior conveniência dos utilizadores do serviço de
Declaração Alfandegária Electrónica que se encontram no
exterior e que pretendam requerer certificados electrónicos, os
CTT alargaram o âmbito da identificação online de trabalhadores
de serviços e entidades públicos instalados fora de Macau a
utilizadores individuais e de organizações nessas circunstâncias.
Até o final de 2021, o Serviço de Certificação eSignTrust emitiu
certificados com assinatura electrónica para mais de 700
utilizadores do serviço de Declaração Alfandegária Electrónica,
dos quais mais de 60 encontravam-se no exterior. O serviço
abrange novos requerimentos e requerimentos de renovação
de certificados qualificados, de certificados normalizados e do
serviço eSignCloud.
A partir de 1 de Junho, o certificado electrónico passou a ser
utilizado integralmente na Plataforma do Serviço de Apresentação
de Declaração Alfandegária Electrónica (EDI), facilitando
aos operadores de comércio electrónico a apresentação de
documentos com a respectiva assinatura electrónica para efeitos
de declaração alfandegária.

㷢膏娄Ӥ拻ଷՕ奧襎ৼ墣ݷ挨䨗ጱኩ藶ಋ媲
Participação em sessão online para esclarecimento
dos procedimentos de requerimento de certificados de
assinatura electrónica
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Com o gradual aprofundamento do Governo Electrónico, o
eSignTrust disponibiliza a solução integrada a mais serviços
públicos. Em 2021, foi incluído no Servidor de Assinatura dos
Serviços de Certificação o serviço de requerimento online do
cartão de passagem fronteiriça de veículos, e o eSignCloud
passou a poder ser utilizado na Plataforma de Apresentação
Electrónica de Propostas de Preços, no Sistema de Envio de
Documentos Electrónicos para Publicação no Boletim Oficial da
RAEM, nos pedidos online de direito de propriedade industrial e
no pedido de autorização de voos. O número de utilizações do
eSignCloud foi de 269.210.

Em 2021, o serviço eSignTrust obteve,
mais uma vez, 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.
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Comércio Electrónico

傶嘦狒ݻ૱࿆׀ๅݢ覎ഠጱਞ獊

Para assegurar a prestação à população de serviços postais
electrónicos seguros, fiáveis e convenientes, os CTT procederam,
em 2021, à actualização do hardware e do software de diversos
sistemas, reforçando o nível de estabilidade e segurança do
sistema da Caixa Postal Electrónica Segura (SEPBox) e de outros
sistemas principais de actividades destes Serviços. Também
foram adicionadas funções de redundância a sistemas principais
de actividades, nomeadamente ao Sistema Postal Internacional
(IPS) e ao Sistema de Automação da Rede de Balcões (CAS),
aumentando o seu nível de disponibilidade. Com vista à plena
utilização do Sistema de Declaração Aduaneira Electrónica
(CDS), também foram realizados trabalhos de melhoramento
das interfaces, proporcionando aos utilizadores uma melhor
experiência na utilização do sistema.
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De modo a promover a maior eficiência de gestão interna e a
implementação da Governação Científica, foram lançados
diversos trabalhos em 2021, incluindo a integração do Sistema
de Fluxo de Trabalho Electrónico (eWorkFlow), do Sistema de
Scan Electrónico de Documentos e do Sistema de Distribuição e
Acompanhamento de Trabalho dos CTT ao Sistema de Gestão de
Documentos Oficiais e de Processos da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública, bem como a ligação da
Plataforma de Gestão e Serviços para Funcionários e Agentes
Públicos (G2E) ao Sistema de Controle de Ponto dos CTT. Com
base nas sugestões recolhidas e na experiência adquirida de
operações e trabalho diário, foram feitos, de forma permanente, a
actualização e melhoramento de diferentes serviços electrónicos,
de diferentes equipamentos de serviços de auto-atendimento, de
aplicações móveis e de conteúdos de páginas electrónicas, e
melhoradas as funções dos sistemas internos, nomeadamente
de aceitação de outros meios de pagamento electrónico e de
envio de ofícios electrónicos através do Sistema eWorkflow,
procurando responder às expectativa da sociedade em relação
à prestação de serviços públicos por via electrónica.
Vários trabalhadores concluíram um curso realizado online
sobre cibersegurança, reforçando a consciencialização para a
implementação eficaz dos trabalhos desta área.
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蝢懱玡ᇔ記

Museu das Comunicações

蝢懱玡ᇔ記碪ฎ褸蟈玕襎מದ蔩

O Museu das Comunicações é um espaço onde a cultura
filatélica e a tecnologia das telecomunicações se encontram, e
uma estrutura de criação, partilha e interacção com os visitantes.
Como participante activo na comunidade, o Museu é sensível às
exigências dos visitantes e da comunidade, assumindo um papel
importante ao nível da educação social. Mais famílias locais têm
visitado o Museu nas férias com os seus filhos, onde, através dos
divertidos jogos interactivos, as crianças e os jovens adquirem
novos conhecimentos sobre ciência e aproximam-se mais dos
pais, reforçando os laços familiares. Paralelamente, em resposta
à promoção de Macau como centro mundial de turismo e lazer,
isentou-se o pagamento da taxa de entrada a todos os visitantes
desde Outubro, com o objectivo de atrair mais visitantes,
especialmente grupos de turistas, e incentivar os habitantes
não locais que trabalham em Macau a conhecer a filatelia e o
desenvolvimento das telecomunicações de Macau.
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Em consonância com as medidas da prevenção epidémica
do Governo da RAEM, o Museu das Comunicações em 2021
encerrou temporariamente ao público por duas vezes. Embora
tenha funcionado 299 dias, foram organizados, para as áreas
Correios/Filatelia e Telecomunicações, 24 temáticas para visitas
guiadas, 7 demonstrações científicas, 27 oficinas de trabalho
e 5 cursos de electrónica. Neste ano, o número de entradas
registadas no Museu das Comunicações foi de 17 021. A maioria
das entradas foi de grupos escolares e de organizações com
marcação prévia de visita. Do total de 300 visitas com marcação
prévia, 82,33% usufruiu de visitas guiadas, workshops ou cursos
de electrónica, e 17,67% beneficiou dos serviços do Museu no
exterior e nas Escolas.
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O Museu assume um papel importante na educação social
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Concurso Desenhar a Minha Estória de
Selos
O Concurso “Desenhar a Minha Estória de Selos”, organizado
pelo Museu das Comunicações, pretende incentivar novos
artistas com talento a participarem nas artes criativas culturais
e design através de selos e revelá-los. No concurso, todos os
participantes inspiram-se nos selos ou blocos filatélicos de
emissões de “Macau, China” para a concepção e criação dos
seus trabalhos. Em 2021, foram recebidos 427 trabalhos originais,
incluindo 86 trabalhos do “Grupo Criança”, 306 trabalhos do
“Grupo Jovem” e 35 trabalhos do “Grupo Geral”.
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Actividade de Ciência e Arte para
Estudantes do Ensino Básico
A “Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do Ensino Básico”,
organizada pelo Museu das Comunicações e pela Sociedade de
Engenharia Biomédica de Macau, tem como objectivo encorajar
os alunos a usarem a sua criatividade artística e científica
e promover o seu espírito de “Ousar experimentar, Ousar
descobrir”. Em 2021, o tema foi “Ciência no Pátio do Recreio”,
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襎 ৼ蕕ᗝ蕣֢穉搴

propondo aos participantes demonstrarem a sua criatividade
em videoclipes com registos de quaisquer fenómenos científicos
existentes em actividades desportivas ou jogos de recreio, de
forma divertida e interessante, e com explicações científicas. O
Júri, constituído pelo Professor Doutor Vai Mang I, Presidente
da Sociedade de Engenharia Biomédica de Macau, pelo Doutor
Chan Chi Hang, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Macau, e por um representante do Museu das
Comunicações, avaliou os trabalhos das 33 equipas do Grupo A
(até ao 4.º ano) e do Grupo B (5.º e 6.º anos).

Concurso de Construção de Dispositivos
Electrónicos
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O concurso “Construção de Dispositivos Electrónicos” foi
organizado pelo Museu das Comunicações e pelo Instituto de
Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos de Macau (IEEE). O
concurso deste ano contou com a participação de 39 equipas do
ensino básico e 57 equipas do ensino secundário, de 17 escolas.
Sob o tema “Bem Arrumado”, as equipas participantes tinham
como objectivo criar um dispositivo com controlo remoto capaz
de transportar objectos, tendo os respectivos membros, através
da realização com sucesso da tarefa atribuída, aprofundado a
compreensão e aplicação da ciência. O Júri, constituído pelo
Doutor Cheang Tak Son, do IEEE, 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. Leung Chi Keung, da Associação dos Engenheiros de
Macau, pelo Doutor Vai Mang I, Consultor do Concurso, e por
um representante do Museu das Comunicações, selecionou as
três equipas vencedoras de cada grupo e atribuiu as 10 menções
honrosas sem distinção do concurso.
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Exposição Temporária - Juntos no
Combate à Epidemia
Respondendo ao apelo da Organização Mundial de Saúde, muitos
países e regiões criaram emissões filatélicas extraordinárias e
disponibilizaram selos para apoiar na angariação de fundos para
a luta contra a epidemia, tendo passado a Covid-19 a constituir
um tema filatélico comum.
Com o objectivo de sensibilizar a população e enaltecer
os “heróis” no combate à epidemia, foi inaugurada no dia
1 de Março a exposição temporária “Juntos no Combate à
Epidemia”, na qual foram exibidos produtos filatélicos emitidos
por administrações postais de diversos países e regiões.
Através de selos com diferentes idiomas, formatos e materiais,
homenageou-se a determinação dos povos de todo o mundo em
relação a este problema. Somente com unidade e perseverança,
e sem receio das dificuldades e desafios, a Humanidade
poderá ultrapassar a presente situação epidémica e regressar
à normalidade do passado. No Museu, foram também exibidos
dois documentários: “Memória de Selos do Grande Espírito
de Combate à Epidemia Covid-19” e “Heróis Anónimos”,
disponibilizados, respectivamente, pelo Grupo dos Correios da
China e pela Federação das Associações dos Trabalhadores da
Função Pública de Macau.

砮硯牐
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Exposição Temporária - Viagem de Selos
à Área da Grande Baía Guangdong-Hong
Kong-Macau”
A proximidade geográfica, a afinidade cultural, as indústrias
complementares e os laços comerciais entre Guangdong, Hong
Kong e Macau são a base para a construção conjunta de uma
Grande Baía humanista. Nos seus planos anuais de emissões
filatélicas, os CTT têm incluído emissões comemorativas com
temas relacionados com as montanhas, rios e vistas cénicas
da Pátria, Ano Lunar, festivais, tradições, costumes, cultura e
personagens históricas, protecção ambiental, arquitectura e
gastronomia. Através das emissões filatélicas, os CTT visam
promover as relíquias culturais e sítios históricos, o património
cultural mundial e o património cultural intangível da Grande
Baía, bem como a herança e valorização da Cultura Lingnan,
representada, nomeadamente pela ópera cantonesa, corridas
de barcos-dragão, artes marciais, dança do leão, artesanato
tradicional e gastronomia.
A exposição foi inaugurada no dia 5 de Novembro, sendo dividida
em três áreas: “A Área da Grande Baía em Linhas Ferroviárias”,
“Cidades da Área da Grande Baía” e “A Ponte Hong Kong-ZhuhaiMacau”. Pretende-se, com esta exposição de selos lançados
pelo Interior da China, Hong Kong e Macau, realçar os encantos
culturais das cidades da Grande Baía, e apresentar o espírito de
sinergia e o valor da identidade da Grande Baía como factores
para a sua integração no desenvolvimento nacional.
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襎מ緳ᓕ

Supervisão das Telecomunicações

̽ 襎  מဩ ̾缏ဩ现 *咳粞

Legislação da Lei das Telecomunicações
e Licenciamento 5G
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No seguimento dos trabalhos legislativos da Lei das
Telecomunicações realizados em 2020, os CTT e o Conselho
Executivo realizaram, em 2021, várias reuniões para discussão da
respectiva proposta, tendo promovido activamente o processo
legislativo. Para incentivar de forma contínua a aplicação
das tecnologias avançadas de comunicação de Macau e o
desenvolvimento do sector das telecomunicações, satisfazendo
a procura do serviço 5G dos utilizadores locais e transfronteiriços,
bem como a integração na Grande Baía Guangdong-Hong
Kong-Macau e a articulação com o desenvolvimento da “cidade
inteligente”, os CTT iniciaram os trabalhos preparatórios e
preliminares para o concurso público do licenciamento 5G em
2021.
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Renovação da Rede Pública Fixa e
Serviços de Telecomunicações e
Prorrogação do Contrato de Concessão
O prazo de validade das licenças para instalar e operar uma
rede pública de telecomunicações fixa e prestar os serviços
licenciados atribuídas à Companhia de Telecomunicações de
Macau S.A.R.L (CTM) e à Companhia de Telecomunicações de
MTEL, Limitada (MTEL), e da Revisão Intercalar do Contrato de
Concessão do Serviço Público de Telecomunicações (contrato
de concessão) da CTM, irão expirar em 31 de Dezembro de 2021.
Atendendo a que o Governo da RAEM está a debater a política
das telecomunicações e o futuro regime da sua regulamentação,
e com vista a coordenar os respectivos trabalhos e assegurar
a prestação dos serviços públicos de telecomunicações, após
análise, o Governo da RAEM decidiu renovar, pelo período de 2
anos, até 31 de Dezembro de 2023, as licenças da Rede Pública
Fixa e Serviços de Telecomunicações da CTM e da MTEL. Além
disso, o contrato de concessão da CTM foi prorrogado, pelo
período de dois anos, até 31 de Dezembro de 2023, sendo que o
novo aditamento dispõe que o Governo da RAEM pode terminar
a prorrogação em 31 de Dezembro de 2022 mediante aviso
prévio de 60 dias à CTM.
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Articulação com o desenvolvimento da
Grande Baía e da Zona de Cooperação
Aprofundada em Hengqin
Tendo em conta a tendência de desenvolvimento da Grande
Baía e da cooperação aprofundada entre Guangdong e
Macau em Hengqin, os CTT incentivam as operadoras de
telecomunicações móveis a lançarem, de forma proactiva,
ofertas promocionais de planos compartilhados pelas três
regiões. Nos últimos anos, o número de subscritores dos
planos compartilhados pelas três regiões tem vindo a aumentar,
e os CTT vão continuar a acompanhar o desenvolvimento
da respectiva actividade, mantendo em tempo oportuno a
comunicação com as operadoras, impulsionando-as a lançar
mais ofertas de promoção, em prol da integração aprofundada e
do desenvolvimento económico regionais.
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Elevar a qualidade dos serviços de
telecomunicações
No que diz respeito à supervisão da qualidade dos serviços de
telecomunicações, os CTT, através da supervisão adequada,
conjugada com a fiscalização constante do desempenho
das redes e as opiniões dos cidadãos sobre os serviços de
telecomunicações, promovem o aperfeiçoamento contínuo
das operadoras de telecomunicações quanto à sua rede e à
qualidade de serviço. A fim de reforçar a segurança dos serviços
de telecomunicações, os CTT procedem, trimestralmente,
à fiscalização do estado geral de cobertura da rede das
operadoras de telecomunicações móveis, através de inspecção
rodoviária em todo o território de Macau, testando a velocidade
da rede dos serviços de dados móveis em zonas principais e
postos fronteiriços, incluindo o Posto Transfronteiriço Qingmao
inaugurado oficialmente em 2021, no sentido de assegurar a
qualidade e estabilidade da rede, satisfazendo as necessidades
de comunicação quanto à utilização do “código de saúde” na
deslocação dos residentes e turistas durante a epidemia.
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Relativamente às infra-estruturas das redes de telecomunicações, os CTT têm instado as operadoras de telecomunicações
a reforçar a sua a capacidade de prevenção de catástrofes,
incentivando a contínua colocação de recursos e desenvolvimento de infra-estruturas das redes, no intuito de elevar a
qualidade global da rede de telecomunicações de Macau. Os CTT
têm vindo a rever e optimizar as medidas de fiscalização sobre
o desempenho das redes de telecomunicações, incentivando as
operadoras a prestar serviços de telecomunicações de melhor
qualidade, actualizados e diversificados, em articulação com o
desenvolvimento da “cidade inteligente” em Macau.

蟈襎ੴଙଶ䁭ޞ
蟈襎ੴଙଶ䁭ޞ
蟈襎ੴଙ
ଶ䁭ޞ


ۗێӥӞդ窕㵕襎מ翕妏
ୌ戔
ኧෝ*ୌ翕襑ᥝ戔ᗝ斃ग़चᒊ牧蟈
襎ੴ傶വ蝱筏槹*翕妏ୌ戔蝱ᤈԧӞ
羬ڜጱ獮๗ૡ֢牧۱ೡ蚤蝱ฬ眻ጱ
蟂ᗟ牏ࣁ憒㴟现戔懯硰ୌ缱ᇔ碻毆
ኸਞ蕕蝢懱戔猋ጱ绚樌现ፘ橕च器戔
碞牧犥现വ㵕硰蟂槹樄硯ᇔ禂现૱
硰戔碞Ԩ籧螀珶ୌ缏चᒊ牐硰ᇔ禂
现૱硰戔碞ጱ樄硯疥磪ۗ襎מ籧螀珶
薹究蟂犩चᒊጱ螡࣎㺔氂牧磪ۗ෭盅
*翕妏ጱୌ戔牐

CTT - Relató
Relatório
Re
latório
rio Anua
Anuall 20
2021
21

Apoio à construção de redes de
telecomunicações móveis da próxima
geração
Devido à necessidade de instalar mais estações base para a
rede 5G, os CTT realizaram uma série de trabalhos preliminares
para promover a construção da rede 5G de Macau, incluindo
o acompanhamento da implantação de postes inteligentes,
planeamento e concepção de construções governamentais
para reserva de espaço para depósito de equipamentos de
comunicações e instalação das respectivas infra-estruturas,
tendo promovido a liberalização de propriedades dos serviços
públicos e instalações municipais para instalação das estações
base às operadoras. A disponibilização de propriedades dos
serviços públicos e instalações municipais ajudará as operadoras
de telecomunicações a resolver a questão de localização para
algumas estações base, contribuindo para a construção da rede
5G no futuro.
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Por outro lado, atendendo à futura instalação da rede 5G e à
crescente atenção do público em termos de segurança da
radiação das estações base de telecomunicações móveis, os
CTT contrataram uma instituição académica para conduzir a
medição e o estudo sobre os níveis de segurança de radiação
de radiocomunicações em Macau, cujos resultados, divulgados
em Fevereiro de 2021, mostraram que os níveis de radiação de
radiocomunicações das estações base de telecomunicações
móveis em todos os pontos de medição estão em conformidade
com as normas de segurança da Comissão Internacional para
a Protecção contra Radiações Não Ionizantes (ICNIRP), e que
a intensidade da radiação electromagnética emitida pelas estações base de telecomunicações móveis encontra-se em níveis
baixos.
Para educar o público sobre a segurança das estações base de
telecomunicações móveis e da radiação de radiocomunicações,
os CTT produziram, em 2021, cartazes e anúncios publicitários,
sendo estes publicados e afixados por vários meios: jornais e
revistas locais, estações postais, máquinas automáticas de
venda de franquias e marcos postais. O reforço da divulgação
das informações ajuda os diversos sectores da sociedade a
compreenderem e colaborarem com os trabalhos de instalação
das estações base das operadoras, aperfeiçoando ainda mais a
rede de telecomunicações móveis de Macau.
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Manter a ordem no ambiente
radioeléctrico
A detecção, localização e eliminação de interferências
prejudiciais fazem parte do trabalho diário de supervisão
das radiocomunicações, e os técnicos dos CTT realizam
trabalhos de inspecção de interferências radioeléctricas,
principalmente através de estações de fiscalização radioeléctrica
e equipamentos portáteis de detecção radioeléctrica. Em 2021,
os CTT receberam e trataram vários casos de interferências
radioeléctricas, sendo a maioria de casos ocorridos em Macau,
e os restantes, casos transfronteiriços. Os equipamentos ou
redes afectadas retomaram o funcionamento normal, depois de
resolvidas as questões da interferência.

Acompanhar as medidas de combate à
epidemia do Governo da RAEM
Apoiar os trabalhos de protecção civil
Entre Agosto e Outubro de 2021, Macau entrou numa situação
de prevenção imediata devido ao desenvolvimento da epidemia.
Enquanto membro da estrutura de protecção civil, os CTT
colaboraram activamente com o Centro de Operações de
Protecção Civil, assegurando a estabilidade das redes e dos
serviços de telecomunicações e co
coordenando o apoio das
operadoras de telecomunicações
cações com os
o trabalhos de combate
à epidemia, incluindo
uindo o envio das respe
respectivas informações em
conformidade
midade com as instruções do Cen
Centro de Operações de
Protecção Civil e do Centro de Coordenação de Contingência do
Novo Tipo de Coronavírus, acompanhando o Governo da RAEM
no envio das informações relacionadas com a epidemia.

Regime das Radiocomunicações
Em 2021, os CTT continuaram a impulsionar o processo
legislativo do Regime das Radiocomunicações, e continuou
co
a
aperfeiçoar a respectiva proposta de lei. A introdução do novo
regime contribuirá para a simplificação das formalidades
formalidad
dos
pedidos de licenças e qualificações, a melhoria da eficiência
da inspecção dos equipamentos, a eliminação de alg
algumas
restrições às actividades de radiocomunicações e o reforço da
supervisão dos actos ilícitos, etc.
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Promoção das Tecnologias de
Informação e Comunicação

)UHH:L)L02๐率

Serviço FreeWiFi.MO

傶瞱媲硌य़筏槹ጱع揲:L)L薟荠牧蟈

Com o objectivo de expandir, de forma contínua, 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. A
iniciativa tem contado com o apoio
e participação dos prestadores
de serviços Internet, dos serviços
públicos e dos sectores hoteleiros. Até
o final de 2021, mais de 50 instituições
participaram na iniciativa, com mais
de 590 pontos do serviço espalhados
em Macau, cobrindo os principais
pontos turísticos, principais centros
de trânsito, ruas movimentadas,
paragens de autocarros, e diferentes
tipos de instalações públicas e
privadas, sendo que alguns locais
têm acesso aos serviços Internet de
alta velocidade a 50Mbps.

襎ੴ坌禅വ㵕筏槹秚䯤㷢膏ŉ)UHH:L)L
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㷢膏牐౼ᛗଙ
皈牧㷢膏懯㴟ጱ秚䯤
蝸樌牧螁㬙獊筏
᩻螂㮆瑿讨牧薟
荠塅瑻۱ೡ筏槹Ԇᥝ
ว讨牏Ի蝢秅羴牏
Ո窕肞褸ጱᤋ螇牏૬
ॊᒊ牧犥现犋ݶ觊ࣳ
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Gestão de Cibersegurança
De acordo com a Lei da Cibersegurança e o respectivo
regulamento administrativo, os CTT desempenham as funções
de membro do Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de
Cibersegurança, procedendo à articulação com o plano para
a prossecução ordenada de trabalhos sobre a gestão de
cibersegurança dos serviços integrantes do Centro, coordenando
as entidades supervisoras de diversos domínios privados no
acompanhamento dos respectivos trabalhos de supervisão,
prestando assistência (quando necessária) às entidades
supervisoras de diversos domínios privados e aos operadores
privados de infra-estruturas críticas, promovendo conjuntamente
a aplicação efectiva da Lei da Cibersegurança, e evitando ou
reduzindo o impacto de incidentes de cibersegurança.
Em 2021, os CTT ajudaram as entidades supervisoras de
diversos domínios privados na recolha e análise de relatórios
anuais de cibersegurança apresentados pelos operadores
privados de infra-estruturas críticas, tendo participado no estudo
e elaboração do Relatório Geral de Cibersegurança de 2020,
o qual foi submetido à Comissão para a Cibersegurança para
apreciação.
A Lei da Cibersegurança exige que os operadores de redes
verifiquem e registem 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. Os
CTT supervisionam e coordenam, nos termos da lei, a aplicação
efectiva dos requisitos da Lei da Cibersegurança relativos ao
registo de dados de identificação, fazendo com que os operadores
de redes cumpram as orientações relativas ao sistema de nomes
verdadeiros mediante a elaboração e actualização atempada das
mesmas, e implementando plenamente o registo de dados de
identificação junto das instituições e dos clientes de cartões prépagos.
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Promoção das Tecnologias de Informação

蟈襎ੴෝᒫԜ䌵ŉ筏槹㾴褬碟蝿ҁ叨

Os CTT montaram um stand na 9.a Expo Internacional de Turismo
(Indústria) de Macau, com o objectivo de divulgar informações
acerca do serviço “FreeWiFi.MO”, apresentando a aplicação
móvel e pontos de serviço de alta velocidade do “FreeWiFi.MO”
através de jogos, e dando a conhecer a utilização do respectivo
serviço através de questionários electrónicos. Na ocasião,
foi também apresentada a aplicação inteligente dos hotéis
premiados do “Prémio de Hotel Inteligente de Macau” através de
vídeo promocional e de visita guiada de realidade virtual (RV), no
sentido de aumentar o conhecimento dos residentes sobre os
hotéis inteligentes de Macau.

禂҂玡薩䨝Ŋ戔ᗝ疻֖ਯ㯽ŉ)UHH:L)L
02Ŋ๐率牧蝚螂蝿瞁Օ奧ŉ)UHH:L)L
02Ŋ窕㵕䛑አ纷ୗ现ṛ蝧๐率讨牧㪔
犥襎ৼ㺔ܫොୗ啻薹አ䜛䌘ŉ)UHH:L)L
02Ŋ๐率ጱֵአ眐丆牐疻䨝Ӥݶ碻蝚
螂ਯ㯽Ꭸ粙95蒅硈疩薩牧Օ奧ŉܓ᩼
ฬ眻蟸ମ糫Ŋ糷糫蟸ମጱฬ眻玕䛑አ牧
ी࿆ے䌘筏槹ฬ眻蟸ମጱ藨蘷牐

ෝᒫԜ䌵ŉ筏槹㾴褬碟蝿ҁ叨禂҂玡薩䨝Ŋ戔疻֖വ皞ਯ㯽
Stand dos CTT na 9.a Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau para promoção e divulgação
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旰ŉ篷ᵑ繸翕殷ૡ֢࣑ŊἩ玎ୌ戔篷ᵑ繸翕殷
“Oficina de Página Electrónica Sem Barreiras” para motivar a criação de mais páginas electrónicas sem barreiras

璢 懺懯㴟

Programas de Formação

蟈襎ੴ膐旰ŉ篷ᵑ繸翕殷ૡ֢࣑Ŋ牧ݻ

Os CTT organizaram a “Oficina de Página Electrónica Sem
Barreiras”, com o objectivo de apresentar ao público os conceitos
básicos e os principais elementos das páginas electrónicas sem
barreiras, e partilhar as ferramentas úteis para a realização de
testes de acessibilidade das páginas electrónicas e casos das
páginas electrónicas, reforçando assim os conhecimentos do
público sobre a página electrónica sem barreiras, e encorajando
os diversos sectores a criar mais páginas electrónicas sem
barreiras, para que os utilizadores possam obter uma experiência
“online” mais agradável e de fácil utilização.

獍唰Օ奧篷ᵑ繸翕殷ጱच禊盢Ԇ
ᥝزᔰ牏獤Ձ篷ᵑ繸翕殷䲒介ጱ磪አ
ૡٍ翕殷礯ֺ缛牧虏य़唰䌘篷ᵑ繸
翕殷磪ๅग़藨蘷牧萞犥Ἡ玎ݱኴୌ戔
ๅग़篷ᵑ繸翕殷牧虏ֵአᘏکๅ
珿牏ڥጱ翕Ӥ誢涢牐
ଙ媣媲膐旰ӣ紑ŉ虻懱ਞ獊च器璢
懺抓纷Ŋ牧ݻ獍唰Օ奧虻懱狒ਞጱच器
ቘ抷膏Ꭳ蘷牏翕妏Ӯኴጱ笴ࣁশ胿牧
犥现犋ݶ觊ࣳጱ硭䢗ᴠ纠ᒽኼ牧ℂ
ᘒ܋筏槹մ禂旰獍ਰՈ㹓ጱ襎脲ਞ
獊蘷牧ے䔶蘷獨虻懱觓檺ጱ胼ێ
藨蘷ૡ֢䁰瑿ጱ虻懱ਞ獊牐

Em 2021, foram realizadas três turmas do “Curso de Formação
Básica de Segurança Informática” com o objectivo de apresentar
ao público a teoria e os conhecimentos básicos sobre a
segurança informática, as potenciais ameaças no mundo
da Internet e os diferentes tipos de ataque e estratégias de
defesa, no sentido de impulsionar, eficazmente, o aumento da
consciência da segurança informática dos trabalhadores de
escritórios das empresas de Macau, reforçando a sua capacidade de identificação de riscos informáticos e conhecimento
sobre a segurança informática dos locais de trabalho.

ŉ虻懱ਞ獊च器璢懺抓纷Ŋ܋獍唰襎脲ਞ獊蘷
“Curso de Formação Básica de Segurança Informática”
para elevar a consciência da segurança informática do público
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旰璢懺紑傶筏槹璢胍ṛଘ翕ਞՈ
Curso de formação para formar mais quadros qualificados locais de nível avançado da cibersegurança
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Organizado pelos CTT e pelo Fundo para o Desenvolvimento
das Ciências e da Tecnologia em colaboração com o Centro
de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, o
3.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 entre 24 e 29 de Maio. Depois de concluir o curso e
passar na prova, os formandos podem obter a certificação
nacional de nível mais alto para a qualificação dos profissionais
de segurança informática, isto é, Certificação Nacional sobre o
CISP. O curso de formação faz 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. A
cooperação intensa em termos da formação dos talentos do
Interior da China e de Macau na área da cibersegurança contribui
para formar, de forma contínua, mais quadros qualificados locais
de nível avançado da área em causa, garantindo o funcionamento
normal e seguro das redes e dos sistemas informáticos das infraestruturas críticas de Macau.
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ŉ虻懱现蝢懱ᑀದ ,&7 䛑አ璢懺懯㴟  Ŋ౮ۑ膐旰
Encerramento do Plano de Formação das Aplicações das Tecnologias da Informação e Comunicação (2021)

ग़ᑀದՈ牐

Organizado pelos CTT, em colaboração com o Centro de
Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau e as
operadoras de telecomunicações móveis locais, o Plano de
Formação das Tecnologias de Aplicações Móveis (2021)
teve como tema “Tecnologias críticas e aplicações de 5G”.
Os especialistas de formação na área 5G, oriundos do
Interior da China, realizaram uma conferência temática, por
videoconferência, sobre as tendências e perspectivas da indústria
5G, sobre as tendências do desenvolvimento das tecnologias
e a inovação e exploração das aplicações na indústria, com
o objectivo de promover a “cidade inteligente” e formar mais
quadros tecnológicos para o desenvolvimento do sector.

    ଙ翕妏ਞ獊抷䃧

Fórum sobre Cibersegurança 2021
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Para continuar a melhorar o sistema de cibersegurança, o
Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança,
estrutura composta pela Polícia Judiciária, Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública e CTT, organizou
uma iniciativa online denominada “Fórum sobre Cibersegurança
2021”, com vista a apresentar o andamento geral do trabalho de
cibersegurança do Governo da RAEM e as últimas tendências
de desenvolvimento neste âmbito, permitindo aos operadores de
infra-estruturas críticas obterem conhecimento sobre os actuais
riscos de cibersegurança, novas informações sobre a gestão e
as técnicas relativas à cibersegurança.

ŉଙ翕妏ਞ獊抷䃧ŊՕ奧磧碝ጱ翕妏ਞ獊咳疻撉玊
“Fórum sobre Cibersegurança 2021” para apresentação das últimas tendências de desenvolvimento de cibersegurança
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Os CTT participam em seminários, colóquios e fóruns, em Macau
e no exterior, para se manterem actualizados sobre os sectores
de Correios e de Telecomunicações, fazendo parte, também, 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 da 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, igualmente na qualidade
de membro da delegação da China, participam nas reuniões e
actividades da Telecomunidade da Ásia-Pacífico (APT) e da União
Internacional de Telecomunicações (UIT).
Enquadrados nestas instituições regionais e internacionais, os
CTT participam activamente em actividades e reuniões, dando
a conhecer a realidade de Macau naquelas áreas. Enquanto
membro da delegação da China, os CTT, através de intercâmbio
e discussões regulares com outros membros da delegação,
expõem os seus pontos de vista, de modo a que se apresentem
propostas conjuntas e coordenadas nas reuniões em que se
fazem representar.
CTT - Relatório Anual 2021
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27.o Congresso da UPU e Reunião de
Coordenação por Videoconferência da
Delegação da China
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Para a preparação do 27.º Congresso da UPU, os Correios
Nacionais organizaram uma reunião de coordenação dos temas
e propostas a apresentar, por videoconferência, que se realizou
nos dias 8 e 9 de Julho, na qual participaram o Grupo de Correios
da China, os Correios de Hong Kong e os CTT.
Entre os dias 9 e 27 de Agosto, teve lugar o 27.º Congresso da
UPU, em Abidjan, capital da Costa do Marfim. O Congresso foi
realizado por videoconferência e presencialmente. A Delegação
da China foi composta pelos representantes do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, dos Correios Nacionais, do Grupo de
Correios da China, dos Correios de Hong Kong e dos CTT.
A China foi eleita membro do Conselho de Administração
e do Conselho de Operações Postais da UPU e para a VicePresidência do Conselho de Operações Postais da UPU, para o
que contou com o apoio dos CTT.

Ԫ㾴牧㪔吚螡蟈硰妿籧ቘԪ䨝ۅԆ
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4.a Cimeira Postal entre o Interior da
China, Hong Kong e Macau
A 4.ª Cimeira Postal entre o Interior da China, Hong Kong e Macau
teve lugar no dia 7 de Dezembro. Esta reunião foi realizada via
videoconferência em Pequim, Hong Kong e Macau. Os temas
da reunião incluíram o balanço dos trabalhos desenvolvidos no
âmbito das “Opiniões sobre as medidas recomendadas para
a promoção do desenvolvimento do sector postal na Grande
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, o aprofundamento da
cooperação entre o Interior da China, Hong Kong e Macau para,
em conjunto, aproveitarem as oportunidades e enfrentarem os
desafios do sector postal no âmbito do comércio electrónico
transfronteiriço, e o intercâmbio e partilha de políticas e boas
práticas para o desenvolvimento verde, de baixo carbono, do
sector postal.
Na reunião, Lau Wai Meng, Directora dos CTT, referiu que estes
Serviços, para além de participarem activamente nos encontros
da UPU, APPU e outras organizações postais regionais, têm
mantido contacto e diálogo proveitosos com os Correios
Nacionais da China, o Grupo de Correios da China e os Correios
de Hong Kong.

Reunião de Primavera e Reunião de
Outono do Conselho de Operações
Postais da UPU
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Os CTT, tendo sido convidados para integrarem a Delegação
da China, juntamente com o Grupo de Correios da China e os
Correios de Hong Kong, participaram na Reunião de Primavera
e na Reunião de Outono do Conselho de Operações Postais da
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UPU, por videoconferência, que se realizaram, respectivamente,
em Abril e Novembro de 2021. Nas reuniões, os grupos de trabalho
das Comissões do Conselho de Operações Postais relataram o
progresso dos trabalhos realizados e definiram e apresentaram
o plano de trabalhos para o ciclo 2021-2025, tendo analisado
com profundidade o impacto da Covid-19 no desempenho e nas
receitas dos serviços postais e outros assuntos relevantes.

Reunião Anual por Videoconferência do
Conselho Executivo da APPU 2021
A convite dos Correios Nacionais, os CTT, em conjunto com
o Grupo de Correios da China e os Correios de Hong Kong,
integraram a delegação da China na Reunião Anual por
Videoconferência do Conselho Executivo da APPU 2021, que
teve lugar entre os dias 21 de Junho e 20 de Julho, e que contou
com a presença de representantes de 23 países. Nas reuniões
foram aprovados o Relatório Financeiro da APPU de 2020 e o
Orçamento de Despesas de 2022, e discutidos, entre outros
assuntos, o desenvolvimento do Plano de Produtos Integrados, o
27.º Congresso da UPU e o Plano de Reforma e Abertura da UPU.

ԫ܈犊䌵苭㾴蟈肥य़䨝现苭㾴蟈肥硬
ᶐ樄硯ො礯缛᯿ᥝ捍氂牐
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Assembleia-Geral Anual de 2021 da AICEP
Os CTT participaram, no dia 27 de Abril, na Assembleia-Geral
Anual de 2021 da AICEP, que se realizou por videoconferência.
Na reunião, entre outros assuntos, foi discutido o Plano de
Actividades de 2021, que integra iniciativas relacionadas com
as áreas de correios, telecomunicações, conteúdos (TV) e
regulação, das quais se destacam as seguintes: Conversas
AICEP, Ciclo de Conferências AICEP, GSI Community, Programa
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Entrega do Prémio
AICEP 2021 e XXVIII Fórum AICEP.

㶧䨝ၜ藳䨝羬ڜ䨝捍牏獊純䜗ኼ獺
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Filatelia

肥 ݳ咳ᤈ

Emissão Filatélica Conjunta
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No seguimento do sucesso das anteriores emissões conjuntas
“Ano Lunar do Porco” e “Ano Lunar do Rato”, que gozaram de
grande popularidade junto do público, os CTT e a Empresa
Nacional de Filatelia da China lançaram, conjuntamente, o
sobrescrito comemorativo “Ano Lunar do Búfalo”.



蟈疻

Exposições Filatélicas

種ਯ㯽现വ皞筏槹蟈纏牐

A exposição filatélica “Philanippon 2021” realizou-se em
Yokohama, no Japão, entre os dias 25 e 30 de Agosto. Os CTT,
na impossibilidade de enviarem pessoal para participar em
exposições fora de Macau devido à situação epidémica, fizeramse representar por um agente filatélico local, para efeitos de
divulgação e promoção dos produtos filatélicos de Macau.
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Serviços Electrónicos
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Em Outubro, os CTT e a Divisão de Dados de Assuntos
Governamentais e Gestão Segura da Administração de Dados de
Assuntos Governamentais do Governo Municipal de Guangzhou,
tiveram uma reunião, por videoconferência, em que foi discutida
a viabilidade da ligação entre o Serviço de Certificação dos CTT
e a Plataforma do Serviço de Certificação de Blockchain de
Guangzhou.
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15.a reunião do Conselho de Cooperação
de Ciência e Tecnologia entre o Interior da
China e Macau
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Em 18 de Junho, realizou-se em Macau a 15.a reunião do
Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o Interior
da China e Macau. Os CTT, enquanto membro do Conselho,
são responsáveis pela coordenação geral e ligação (por parte
de Macau) do Grupo das Indústrias das Técnicas Electrónicas
e Informáticas subordinado ao Conselho. A reunião resumiu o
progresso do grupo de trabalho no período entre 2020 e 2021. No
próximo ano, o grupo continuará a reforçar intercâmbio e
cooperação em tecnologias da informação e comunicação (TIC),
dando apoio à organização de acções de formação especializada
na área de cibersegurança, reconhecidas pelo Estado.
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Reunião sobre a coordenação de
frequências radioeléctricas entre o
Interior da China e Macau
No dia 5 de Novembro, realizou-se por videoconferência a reunião
sobre a coordenação de frequências radioeléctricas de 2021,
entre a Directora dos CTT, Lau Wai Meng e os representantes das
respectivas áreas, e a Delegação do Interior da China, liderada
pelo Inspector Ye Yuanling, do Departamento da Indústria e
da Tecnologia Informática da Província de Guangdong. Na
ocasião, ambas as partes apresentaram o planeamento de
frequências, a distribuição de frequências e o desenvolvimento
das telecomunicações móveis de uso público, bem como a
troca de impressões e discussão sobre a coordenação das
frequências de radiodifusão televisiva e sonora, a cobertura dos
sinais das telecomunicações móveis de uso público, indicadores
técnicos de monitorização e mecanismos de teste, em prol dos
respectivos trabalhos de coordenação entre os serviços de
coordenação de frequências radioeléctricas das duas regiões.
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蟈 襎ੴ膏茘苛粤㾴疑蝢מ
ᓕ ቘੴ蝱ᤈԻ窕䨝捍
㴤ణกੴ裾ෝ์෭ሲ覿ੴොՈ㹓牧
膏茘苛粤㾴疑蝢מᓕቘੴ䌘क़橕狌膏
咳疻蒂)LOLSH %DWLVWD蒂裾癲覿ጱդ蔭
㿁牧犥憙毱䨝捍୵ୗ膐ᤈԧԻ窕֢ݳ
䨝捍牐櫕ොԻ窕ԧ筏槹茘苛粤獋瑿
襎מ૱䁰ጱ咳疻襎מ緳ᓕጱ眐丆牧
෭盅疥樄疻蝱ӞྍԻ窕֢ݳ牐

㫎 ॡ襎מ奲而ᒫࢥ܈Բ䌵
ᓕ ቘ甛㹓䨝䨝捍
㫎ॡ襎מ奲而ᒫࢥ܈Բ䌵ᓕቘ甛㹓䨝
ෝ์෭ᛗ์෭犥憙毱䨝捍୵
ୗ膐ᤈ牐膏䨝ᘏ㬵ᛔ㫎ॡ瑿玟ጱ㾴疑
瑿玟ԏ緳ᓕ秚䯤牏㾴褬现瑿玟
奲而牏籧螀珶牏戔猋׀䛑珶缛夹
ݷդ蔭㷢ے牐Ӿ㾴筏槹֢傶㫎ॡ襎מ
奲而ԏ伛䨝㹓牧ኧ蟈襎ੴ窔㹓㷢膏牐
䨝Ӥᴻԧ者奾现ࢧ觎㫎ॡ襎מ奲而ෝ
ଙጱૡ֢现揘硰眐丆क़牧螭蝢螂
ٌଙጱૡ֢懯㴟现揘率毆ᓒ牐ݶ
碻牧疰襎מದ蔩咳疻牏硰ᒽ现憒ᓕ牏

Reunião de intercâmbio entre os CTT e a
ANACOM
No dia 8 de Novembro, os CTT, chefiados pela sua Directora,
Lau Wai Meng, mantiveram uma reunião de intercâmbio
e cooperação, por videoconferência, com a delegação
dirigida pelo Director do Gabinete de Relações Externas e
Desenvolvimento da Autoridade Nacional de Comunicações
(ANACOM), Filipe Batista. As duas partes trocaram opiniões
sobre o desenvolvimento dos mercados de telecomunicações de
Macau e de Portugal, bem como sobre a situação de supervisão
das telecomunicações, sendo prevista a realização de mais
intercâmbios e cooperação no futuro.

45.a Reunião da Comissão de Gestão da
APT
A 45.ª Reunião da Comissão de Gestão da APT foi realizada,
por videoconferência, entre 30 de Novembro e 3 de Dezembro.
Participaram cerca de 220 representantes das instituições de
supervisão dos países e regiões da Ásia-Pacífico, bem como
de organizações internacionais e regionais, operadores e
fornecedores de equipamentos. Macau (China), como membro
associado da APT, é representado pelos CTT. Além do balanço
e retrospectiva dos trabalhos e da situação financeira da APT
do ano 2021, foram aprovados o seu plano de actividades e
orçamento para 2022. Ao mesmo tempo, foi realizada uma
discussão sobre o ponto de situação das áreas como o
desenvolvimento tecnológico, as políticas e a regulamentação
das telecomunicações, a padronização e as radiocomunicações.

秂伛玕现篷娄襎缛覿ऒጱૡ֢眐丆蝱
ᤈ懵抷牐
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03/12/2021
ᒫࢥ܈䌵筏槹㾴褬泷礁
40.a Maratona Intrnacional de Macau
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㷢ےᒫԫ܈犊䌵苭㾴蟈肥
य़䨝 
ᒫԫ܈犊䌵苭㾴蟈肥य़䨝ෝ์෭
ᛗ෭犥娄Ӥ现娄ӥ秇ୗ膐ᤈ牧㪔
ࣁᑀ粬蝀絮Ḓ᮷ᴨ穉虏樄癷牐Ӿ㾴౮
ۑ糷螡傶苭㾴蟈肥ᤈ硰ቘԪ䨝ቘԪ㾴
现蟈硰妿籧ቘԪ䨝ቘԪ㾴牧筏槹蟈襎
ੴ֢ڊԧඪ瞱蟴ݳ牐ݱ㾴蝚螂ฎ

Participação no 27.º Congresso da UPU
O 27.º Congresso da UPU realizou-se entre os dias 9 e 27
de Agosto, em Abidjan, capital da Costa do Marfim, por
videoconferência e presencialmente. A China foi eleita para o
Conselho de Administração e o Conselho de Operações Postais,
tendo os CTT prestado todo o apoio e colaboração. Através
do consenso obtido nas questões de política, cooperação e
desenvolvimento, os países participantes atingiram proveitosos
resultados.

稞य़䨝ࣁ硰ᒽ现֢ݳ咳疻ොݻ玲و
蘷牧糷掘嘛㾼笕ጱ౮ຎ牐

筏槹蟈襎ੴ㴤ణกੴ裾砾犨Ӿ㾴դ蔭㿁ۅ㿁裾
A Directora dos CTT, Lau Wai Meng, Chefe Adjunta da Delegação da China

㾴疑蟈硰ੴ泷敎㵛ੴ裾ሲ覿Ӿ㾴դ蔭㿁ڊଅ娄Ӥ樄癷ୗ
O Director dos Correios Nacionais, Ma Junsheng, liderou a Delegação da China na
Cerimónia de Abertura, por videoconferência

㴤ణกੴ裾癲覿蟂槹Ԇᓕ㮉Ӟݶ㷢膏娄Ӥ樄癷ୗ
A Directora e dirigentes e chefias dos CTT na Cerimónia de Abertura, por videoconferência
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嬄缏ݪ裾牏㴤ణกੴ裾膏ᤈ硰甛㹓䨝౮㹓膐磻ᐞ蟸
O Secretário, a Directora e os membros do Conselho de Administração fizeram um brinde no palco

蟈 襎ੴӞጯӣ܈犊蝰ଙ
蟈襎ੴෝ์෭膐ᤈ蝰ଙ肥稭ภ䨝牧
睃ᐞ౮缏Ӟጯӣ܈犊蝰ଙ磈蝢懱玡ᇔ
記܈Բ蝰ଙ牐螀蜍ૡ率ݪ嬄缏ݪ裾
䛑螩ڊଅ牧膏蟈襎ੴ㹓ૡӞݶ睃揷牐
傶ࡱ战蟈襎ੴݶՌጱ裾๗揙糽蜢۪
ૡ֢牧嬄缏ݪ裾牏㴤ణกੴ裾现獋
֖ۅੴ裾獤獨毈咳夵盢ᒍԨ๐率᩻螂
ӣ܈ଙ牏ԫ܈ଙ现܈ଙጱ㹓ૡ牐ภ
℄ፓ掘羊牧穥穢籆篇牐

137.o Aniversário dos CTT
No dia 1 de Março, os CTT organizaram um jantar de celebração
do seu 137.o Aniversário e do 15.o Aniversário do Museu das
Comunicações. O Secretário para os Transportes e Obras
Públicas, Eng. Raimundo Arrais do Rosário, foi convidado a
participar neste jantar-convívio com os trabalhadores dos CTT.
Como reconhecimento do contributo e dedicação dos trabalhadores com longo tempo de serviço, o Secretário para
os Transportes e Obras Públicas e a Directora e os dois
Subdirectores dos CTT, atribuíram aos respectivos trabalhadores
os emblemas de 30, 20 e 10 anos de serviço. Durante o jantar
foram realizadas actividades animadas que proporcionaram um
ambiente caloroso.

嬄缏ݪ裾傶๐率᩻螂ӣ܈ଙጱ㹓ૡ֫ಀ夵盢ᰂᒍ
O Secretário, Raimundo Arrais do Rosário, entregou os emblemas de ouro aos
trabalhadores com mais de 30 anos de serviço

砋ᒼ蝿瞁凗䅑㵛ڥ
Jogos de perguntas e respostas
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咳 ᤈ ŉ Ӿ㾴و叨焬౮缏Ӟጯ
珏 ଙ Ŋ 蟈ߝ 
傶睃ᐞӾ㾴و叨焬ጯଙ苉藫牧蟈襎ੴ
ෝ์෭വڊጱŉӾ㾴و叨焬౮缏Ӟጯ
珏ଙŊ蟈ߝ皞࿆ݑ唰稭蜰牐咳ࠓ吚ॠ
Ӥ牧૪磪Ӟ唰褸蟈眢অᘏࣁ蟈硰者ੴ獮
矎褧砋搳牧孓Ḓ犥盃牪蟂犩蟈ߝๅࣁ碍
ॠ獉ਯࠓޞᗎ牧玱䛑籆篇牐種羬ڜ蟈ߝ
蕣֢羊聅牧窼ٍ萬蔩现硩萢㰷꧊牐

Lançamento da emissão filatélica do
Centenário da Fundação do Partido
Comunista da China
Para celebrar os cem anos do Partido Comunista da China, os
CTT lançaram no dia 1 de Julho a emissão filatélica “Centenário
da Fundação do Partido Comunista da China”, que teve um
excelente acolhimento por parte do público. Logo na manhã
do dia do lançamento, juntou-se um grande número de
coleccionadores na Estação Central para adquirirem os produtos
filatélicos da emissão, dos quais alguns esgotaram nos primeiros
dias de venda. Os produtos requintados desta emissão têm
grande valor artístico e de colecção.

蟈ߝ皞ݑ૱࿆य़唰稭蜰牧矎褧砋搳ᘏ唰
Os produtos filatélicos de Macau gozam de grande popularidade junto do público, gerando longas filas de espera para a sua aquisição
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ŉ笠䨗Ŋ蟈纏
Emissão “Chapas Sínicas”

Emissão Filatélica
Premiada - Chapas
Sínicas

糷 糫蟈ߝ
ŉ 笠䨗Ŋ 蟈纏
蟈襎ੴෝଙ์咳ᤈ

A emissão filatélica “Chapas Sínicas”,
lançada pelos CTT em Julho de 2018
e concebida pelo designer Joaquim
Cheong Kuok Wai, foi distinguida
pelo Conselho Alemão de Design
com o “Prémio Especial da Categoria
de Documentos Oficiais - Design de
Comunicações de Excelência”, do
Prémio Alemão de Design de 2021.

㪔ኧ戔懯䒍皰㾴狰ضኞ戔
懯ጱŉ笠䨗Ŋ蟈纏牧禛
糷盓㾴戔懯甛㹓䨝戺螡傶
ଙ盓㾴戔懯糫  ܓ᩼
憙憽㯽螈戔懯奲ਥොկ
觊獨ጱ粬獨糫牐
糷種殻ྛ禛妔筏槹蟈纏
ጱ螡氂现戔懯Ԩ犥胋ਧ
Ἡ玎牧蟈襎ੴ๗磭蝚螂ොੑ蟈纏媣媲
窼玕筏槹稲ݥ玕ጱവ皞Ꮈ绗牐

Ӯ ኴ襎௳ממᐒ䨝෭
์෭ฎ㾴褬襎מ肥ፑ懪ਧጱŉӮኴ
襎௳ממᐒ䨝෭Ŋ牧ଙጱԆ氂
ਧ傶ŉࣁ獅笕䜗ጱ碻դے蝧碍ਁ玕旉
ࣳŊ牐蟈襎ੴࣁ吚෭膐ᤈ睃ᐞَ因牧螩
藶螀蜍ૡ率ݪ嬄缏ݪ裾Ԇ瞱ၚ㵕珸
㵕㰽ୗ牪㪔ෝӥ܌膐旰ŉই֜ࣁ獅笕
䜗ጱ碻դے蝧碍ਁ玕ୌ戔Ŋ䌕氂拻ଷ牧
螩藶筏槹现獉瑿ጱ䌕疑䋊ᘏ牧犥现禂
ኴդ蔭窼獈矐懵磪橕Ԇ氂妿涢獤
Ձ牐

A obtenção deste Prémio não foi
apenas um reconhecimento do design e da selecção de temas
dos produtos filatélicos de Macau, mas também um grande
incentivo para a continuação da promoção e dos estudos da
história e cultura de Macau através de selos.

Dia Mundial das Telecomunicações e da
Sociedade da Informação
A UIT instituiu o dia 17 de Maio de cada ano como o Dia
Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação,
sendo o tema do ano 2021 “Aceleração da transformação
digital em tempos de desafios”. Os CTT realizaram uma
cerimónia comemorativa, tendo convidado o Secretário para
os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário,
para presidir à cerimónia de lançamento do evento; na parte
da tarde, foi realizada a palestra temática intitulada “Aceleração
da construção digital em tempos de desafios”, convidando
especialistas e académicos de Macau e do Interior da China,
bem como representantes do sector, para debater de forma
aprofundada o tema e partilhar a sua experiência.

螀蜍ૡ率ݪ嬄缏ݪ裾牏蟈襎ੴ㴤ణกੴ裾膏ݱ襎מ禂ኴդ蔭蝱ᤈၚ㵕珸㵕㰽ୗ
O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, a Directora dos CTT, Lau Wai Meng, e representantes do sector das
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嬄缏ݪ裾ࣁ㴤ణกੴ裾褛ݶӥ牧ݻ䌕氂拻ଷᄍ拻ࡱ搊膌蝑夵盢ߝ
Entrega de lembranças aos oradores convidados pelo Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário,
acompanhado pela Directora, Lau Wai Meng

ᄍ拻ࡱ搊膏匍䁰薪唰㵕Ի窕
Interacção entre o orador convidado e o público
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㷢薪ŉӾ㾴و叨焬ጱӞጯଙŊ
य़ࣳԆ氂瑽粙疻
ଙฎӾ㾴و叨焬ୌ焬Ӟጯ珏ଙ牧
蟈襎ੴ㴤ణกੴ裾ሲ覿Ӟ唰ᤈ硰甛㹓
䨝౮㹓现蟂槹Ԇᓕ牧ෝ์෭㷢薪ŉӾ
㾴و叨焬ጱӞጯଙŊय़ࣳԆ氂瑽粙疻牐
疻薩蝚螂蜱ӣጯ皰妿َᆙ粙牧瑽㪔
舯疻纈ጯଙ㬵ጱ䅕渝稲纷牧憎挨焬㾴
稲ݥ现咳疻౮ຎ牪磪ۗ܋ŉ眢㾴眢
筏Ŋ眐睲牧虏筏槹ࣁ䋿擅ŉӞ㾴獋ګŊጱ
च器ӥ媣媲绐ྍ咳疻牐

Visita à Exposição de Fotografia dos 100
Anos do Partido Comunista da China
2021 é o ano em que o Partido Comunista da China celebrou
cem anos. No dia 2 de Julho, a Directora, Lau Wai Meng, liderou
os membros do Conselho de Administração e as chefias dos CTT
numa visita à Exposição de Fotografias “Os 100 Anos do Partido
Comunista da China”. Os textos e as cerca de 300 fotografias da
exposição apresentaram um século de luta do Partido Comunista
da China e a história do Partido e da Pátria e os frutos do seu
desenvolvimento, ajudando a reforçar o sentimento de pertença
e de reconhecimento à Pátria, elevar o espírito de “amar a Pátria e
amar Macau”, e promover o contínuo e estável desenvolvimento
de Macau sob a sólida fundação de “um país, dois sistemas”.

ࣁ疩搕㹓拻薹ӥी蝱䌘焬㾴稲ݥጱ藨蘷
As explicações ajudam a conhecer melhor a história do Partido e da Pátria
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Recursos Humanos
Na era da globalização, a constante aprendizagem, inovação
e desempenho de alta qualidade são chaves para o sucesso.
Os CTT proporcionam aos seus trabalhadores programas de
formação, para alargarem as suas competências profissionais
e elevarem a sua competitividade, por forma a estarem
preparados para assumir novas responsabilidades. Assim, os
CTT incentivam os trabalhadores a participar activamente nos
cursos de formação técnica e profissional, de modo a melhor
exercerem 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 levadas a cabo pelo Clube de Pessoal
dos CTT e outras acções de cariz comunitário para fomentar um
bom ambiente de trabalho e a franca cama-radagem. Todos
os anos, a Divisão de Gestão de Recursos Humanos organiza
pelo menos um encontro entre a Directora e os trabalhadores
recém-contratados, no qual presta esclarecimentos aos novos
trabalhadores sobre as operações, as actividades e a “Visão,
Missão e Valores” dos Serviços, encorajando-os a integraremse na equipa dos CTT, a inovarem e a progredirem, para melhor
servir a população.

蟈襎ੴଙଶ䁭ޞ
蟈襎ੴଙଶ䁭ޞ
蟈襎ੴଙ
ଶ䁭ޞ


肬 禂璢懺

Formação Profissional

傶ֵ㹓ૡࣁٌૡ֢覿ऒ膏碻㪔蝱牧蟈

Para que os trabalhadores se mantenham actualizados nas suas
áreas de actuação, os CTT desenvolvem anualmente planos de
formação, promovendo a participação em acções desenvolvidas
por diferentes instituições. Em 2021, registou-se um total de
480 participações em cursos de diferentes áreas, organizados
por vários departamentos do Governo 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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A 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
as boas práticas, os trabalhadores de diferentes categorias
profissionais 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 segurança informática e cibernética e sobre instrumentos
financeiros e escrituração.
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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) – 82 participantes
• Curso de Formação Básica de Segurança Informática – 27
participantes
• Curso “Nemo Analyze & Nemo Handy” – 21 participantes
• Curso de Técnicas de Comunicação Interpessoal e Gestão de
Conflitos – 20 participantes

Clube de Pessoal dos CTT
O Clube de Pessoal dos CTT, tendo como objectivo o
estreitamento das 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.
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Com o retomar gradual das actividades culturais e recreativas
da sociedade, o Clube também organizou uma série de acções.
Em 2021, para além de organizar uma visita à exposição especial
“Memória do Passado – Exposição da Colecção dos Postais do
Museu de Macau”, patente no Museu de Macau, o Clube realizou
diferentes workshops, como os de confecção de bolos e de
pingente de folha de prata esterlina, entre outros.
Na área desportiva, além do “Dia do Desporto do Clube de
Pessoal dos CTT”, organizado pela primeira vez, o Clube também
participou nos jogos de basquetebol do “Festival Desportivo
das Entidades Públicas de 2021”, e no “Torneio de Futebol de
Amizade da Taça das Telecomunicações – 10.o Aniversário”,
organizado pela Associação dos Empregados das Entidades de
Utilidade Pública de Macau. As equipas do Clube obtiveram o 2.o
lugar nas duas competições.
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.

盢櫝Ӯ䨝㹓牐
ࣁӞଙ疥哴牏֯℄㬵屷ԏ褬牧蟈襎肬
ૡᐰڥ䨝膐旰ԧ䨝㹓ৼ穇肜藫肥稭
䨝牐蝚螂薥ৼ蝿瞁现因ᇔ訧搿牧虏ੜ
๏睃ᐞ肜藫℄ጱݶ碻牧啻薹ٌ胙盅
葏珀ጱ嬝牪ଙଶԽ膐旰䨝㹓肜藫

No final do ano, e com a aproximação da quadra festiva, o Clube
organiza a Festa de Natal para os Filhos dos Sócios do Clube,
na qual há jogos de família interactivos e oferta de presentes
aos filhos dos sócios. Assim, enquanto celebram o Natal tomam
maior conhecimento sobre a origem desta quadra. Mais uma
vez, foi organizado o Jantar de Confraternização de Natal para
proporcionar o convívio dos sócios do Clube.

肥稭肞訇Ӟݶ稭ଶ℄෭牐
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ᐒ 玟 㷢 膏 

Participação Comunitária

籆 ஞ獍ፅ

Acções de interesse público

蟈襎ੴ坌禅段䛑ᐒ䨝獍ፅၚ㵕牧

Os trabalhadores dos CTT participam activamente em actividades de interesse público. Em 2021, foram recolhidos donativos
para as seguintes entidades: Rede de Serviços Juvenis
Bosco, “Special Olympics Macau”, Associação dos Familiares
Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau, ORBIS Macau,
Caritas Macau e Associação de Beneficência Tung Sin Tong.

ଙଶ傶犥ӥ秚䯤墯褸瞾稠物湹ṛ覇
ଙ๐率翕妏牏筏槹粬ྛ甂螀䨝牏୧ฬ
Ոॊ疑裾㶧蝱䨝牏甂穉ේ牏ก眢现筏
槹ݶ珿璤牐

Em 2021, os CTT continuaram a participar
na “Marcha de Caridade para Um Milhão”,
promovida pelo Fundo de Beneficência dos
Leitores do Jornal Ou Mun, também sob a
forma online em grupo. Seja nesta forma ou
presencial, os trabalhadores dos CTT mantêm
o seu entusiasmo em participar neste evento
de interesse público. Os 125 trabalhadores
dos CTT inscritos neste ano terminaram esta
campanha solidária com um total de 445 mil
passos acumulados online.

筏槹෭䁭捝ᘏ獍ፅचᰂ䨝
ଙଶ墯旰ጱ獍ፅᰂጯ苭
ᤈ牧ଙ媣媲犥㿁褧୵ୗ
膐旰ŉ娄ӤᤈŊ牐篷抷ฎ娄Ӥ
娄ӥ秇ୗ緡篷ᴥ蟈襎ੴ㹓
ૡ籆ஞ獍ፅ牧傶珿揙糽Ӟ
犩ێᰁ牐ݷጭ懿㷢ےጱ㹓
ૡ犥娄Ӥᔴ坌苭者ྍ碍
ਠ౮珿膐牐

Apoio ao Desenvolvimento Educativo
Juvenil

ඪ 瞱覇ଙ硽胍咳疻
ᛔଙ蚏牧蟈硰㱪ᰂੴ戔缏ԧۗ䋊
ᰂ懯㴟牧Ἡ玎䋊ኞۘێ䋊聜牐扗懯㴟Ӟ
ፗک㷢膏䋊໊牏疑裾䋊ኞጱඪ瞱牐

Em 2010, a CEP criou o “Programa de Abonos da Caixa
Económica Postal”, de modo a encorajar os alunos a estudarem
com afinco e melhorarem a sua aprendizagem. O programa tem
vindo a obter o apoio das escolas, alunos e pais.

ଙኧ䋊໊螡瞪糷虻ۗጱ獊෭ګӾ
䋊ኞو磪Ո牧緡傶猻吖ኞ౮婧磪
氥茐蝱ྍጱ䋊ኞ牐蟈硰㱪ᰂੴݑݻణ
䋊ኞ毈搿搳䨗ڭ牧Ἡ玎䋊ৼ㮉膏䨗傶
牧ࣁ褂捝Ӿ盠禼౮裾牐

Em 2021, foram seleccionados pelas escolas participantes 49
alunos do curso diurno do ensino secundário que obtiveram
bons resultados ou registaram um progresso assinalável no seu
desempenho escolar. A CEP, como incentivo, atribuiu vales de
compras de material escolar aos referidos alunos.

ŉଙ蟈硰㱪ᰂੴۗ䋊ᰂ懯㴟Ŋ毈糫因
Cerimónia de entrega de prémios do “Programa de Abonos da Caixa Económica Postal” do ano 2020/2021
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Para elevar a qualidade literária dos jovens alunos dos ensinos
primário e secundário de Macau e promover o hábito de leitura
e escrita, os CTT realizam todos os anos dois concursos de
composições epistolares. Em 2021, os temas dos concursos
foram: “Escreve uma carta a um membro da família sobre a
tua experiência durante a epidemia causada pelo novo tipo de
coronavírus” (organizado pela UPU) e “Carta ao Pai Natal – Se
existisse uma máquina do tempo” (organizado pelos CTT).
Além disso, a convite da CTM, foi coorganizado o “Programa de
Desenvolvimento da Juventude da CTM 2021” que teve lugar em
Julho. Os CTT apresentaram aos formandos, através de palestras,
as suas atribuições no âmbito da fiscalização radioeléctrica, o
perfil geral e o funcionamento diário das estações de fiscalização
radioeléctrica, e algumas das principais tarefas diárias, como a
fiscalização do desempenho das redes de telecomunicações
móveis, fiscalização do espectro radioeléctrico, inspecção de
radiações não ionizantes, homologação de equipamentos de
telecomunicações, medição da taxa de absorção específica
(SAR) – telemóvel, e fiscalização e inspecção do desempenho
dos pontos de acesso do “FreeWiFi.MO”. A fim de aumentar
o interesse dos formandos, foram organizadas no local
demonstrações sobre a forma de realizarinspecções e a utilização
de equipamentos. Através de interacções, os jovens tiveram
oportunidade de conhecer e experimentar as tarefas do âmbito
da fiscalização radioeléctrica, elevando o seu conhecimento e
compreensão sobre as tecnologias e aplicações radioeléctricas.

犢㮉䌘篷娄襎ದ蔩现ፘ橕䛑አጱ藨Ꭳ
啻薹牐
拻ଷṛ覇ଙ䌘篷娄襎ದ蔩现䛑አጱ藨蘷
Palestra para elevar o conhecimento dos jovens sobre as tecnologias e aplicações radioeléctricas
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Dia Internacional dos Museus e Dia
Mundial da Criança
O “Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau” teve
lugar no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau,
no dia 9 de Maio. O Museu das Comunicações organizou uma
oficina de trabalho para pais e filhos, incentivando os participantes
a criarem o seu próprio “Marco Postal Dançarino”, seguindo
os princípios de torção e elasticidade. Em articulação com o
tema do Dia Internacional dos Museus de 2021 “O Futuro dos
Museus: Recuperar e Reimaginar”, o Museu das Comunicações,
o Museu Marítimo e o Centro de Ciência de Macau organizaram,
em conjunto, o concurso de fotografia “Revelação de Uma
Epidemia”. Os prémios foram atribuídos durante o Carnaval e os
trabalhos vencedores das diferentes categorias foram expostos,
de forma itinerante, nos três museus.
Para celebrar o Dia Mundial da Criança, cujo tema de 2021
foi a “Convenção sobre os Direitos da Criança”, o Museu das
Comunicações participou no Arraial do Dia Mundial da Criança,
organizado pela Comissão Organizadora do Dia Mundial da
Criança e pela União Geral das Associações dos Moradores de
Macau, com o patrocínio do Instituto de Acção Social, que teve
lugar na tarde do dia 30 de Maio no Quintal Desportivo do Bairro
de San Kio. O jogo interactivo do Museu “Gerador de Van de
Graaﬀ” foi instalado no local para os pequenos e mais velhos
poderem sentir a força da electricidade estática que “deixa os
cabelos em pé”.
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Controlo Interno

獉蟂緳矒觓檺ᓕቘ䌘մ禂籧螀܈獤

O controlo interno e a gestão de riscos são determinantes para
as operações das organizações. Um controlo interno eficaz
ajuda os CTT a elevar a eficiência operacional e a assegurar que
os objectivos são atingidos.
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Em 2021, 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.
Por outro lado, as demonstrações financeiras dos CTT são
elaboradas conforme as “Normas de Relato Financeiro” e a
auditoria das contas é efectuada por uma empresa especializada
internacionalmente reconhecida, o que permite garantir que as
contas são verdadeiras e correctamente apresentadas.
Sendo considerada um operador privado de infra-estruturas
críticas, a CEP empenhou-se nos trabalhos de gestão de
Cibersegurança. Para elevar a capacidade de prevenção e de
resposta a incidentes de cibersegurança e reforçar a gestão de
riscos, a CEP definiu um Plano de Cibersegurança e realizou a
avaliação periódica de riscos de redes com a finalidade de rever
e melhorar as medidas existentes.

ے䔶觓檺ᓕቘ牐
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๐ 率瞚蘊 

Carta de Qualidade

蟈襎ੴ糷獍و๐率现奲而婧硳戺疛甛

Em 2021, os CTT tiveram 29 serviços reconhecidos pela
Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos, dos quais 16
serviços pertencem à área de Correios e 13 serviços à área
de Telecomunicações. No que diz respeito aos indicadores
de qualidade de serviço, 28 indicadores pertencem à área de
Correios e 16 indicadores à área de Telecomunicações, somando
um total de 44 indicadores de qualidade de serviço.

㹓䨝毈咳藨ݢ虻໒ጱ๐率殻ፓ者碍傶
殻牧吚Ӿ۱ೡ殻痀蟈硰塅瑻ጱ
๐率殻ፓ殻痀襎מ塅瑻ጱ๐率殻
ፓ牐๐率搡ᰁ瞲秂ොᶎ牧痀蟈硰塅瑻
ጱ๐率搡ᰁ瞲秂磪殻牧ᘒ痀襎מ塅
瑻ጱ๐率搡ᰁ瞲秂磪殻牧وݳ殻
๐率搡ᰁ瞲秂牐
礬硁๐率瞚蘊ૡ֢懯㴟牧ଙਠ౮ٌ
ӾӞ殻Ӿ๗ፓ秂牧傶蟈硰㱪ᰂੴԏਂ稠
๐率戔缏๐率瞚蘊牐ᘒ傶蝱Ӟྍ苽䋿䁆
ᤈ̽獍و๐率现奲而婧硳戺疛ګଶ̾牧
蟈襎ੴԽ狅ᆙ碪ਧ碻樌蔭樄疻婧硳ᛔ戺
ૡ֢牧์ਠ౮磪橕䁭ޞ㪔ݻੴ獉ݱ
塅否ԆᓕՈ㹓獍㬙ᛔ戺奾ຎ牐
傶皞ာ硩褸๐率ֵአᘏ䌘蟈襎๐率ԏ
憎牧ଙ媣媲蝱ᤈ૱࿆笕ଶ藲
礚牐磪橕ૡ֢ෝ์෭ྋୗ樄疻牧㪔
ෝ์෭ਠ奾牧وݳ硩褸犩磪硳
㺔ܫ牐藲礚奾ຎ氥纈ݑ我ᘏ䌘蟈襎๐率

Conforme o programa para a Carta de Qualidade, em 2021 o
Serviço de Depósitos da CEP integrou a Carta de Qualidade,
cumprindo-se este objectivo de médio prazo. Para efeitos da
implementação do “Regime de Avaliação dos Serviços Públicos
e do Desempenho Organizacional”, os CTT iniciaram, de acordo
com o calendário estabelecido, os trabalhos de auto-avaliação de
desempenho. Em Dezembro, 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 CTT, em 2021
realizou-se novamente o “Inquérito sobre o Grau de Satisfação
dos Cidadãos”. Os trabalhos foram iniciados em 23 de Agosto
e concluídos em 11 de Outubro, tendo sido recebidas 982
respostas válidas. Os resultados mostraram a satisfação dos
inquiridos com a generalidade dos serviços prestados nas áreas
de Correios e de Telecomunicações.

ጱ碉誢戺㰷痀ྋᶎ牧Ӭ螈ᛗ笕ଘ牐
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臺瑿博肜ྮ肜猟ڊ蝿
Procissão de Nossa Senhora de Fátima
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蟈襎ੴ
ҁ 犋 ۱ ೡ蟈硰㱪ᰂੴ҂
ଙ蟈襎ੴጱ׀๐率硩ፅҁ۱ೡ
蟈硰现襎מ๐率҂夹傶㱁܉ጯ苭
筏槹ز牧蟈ߝ衴ࠓ硩ፅ夹傶܉ጯ苭
筏槹ز牧揘率硩ፅҁ۱ೡ犋㵕叨ጱᑄ
ᰂ硩獈牏௳ڥ硩獈犥现虻ಭ虻硩獈
缛҂夹傶܉ጯ苭筏槹ز牧蝫ٌݶ犢
硩ፅ缛牧獊ଙ者硩ፅ᩻螂㱁܉ጯ苭
筏槹ز牐
揲አොᶎ牧ՈԪ揲አጱ樄ඪ夹傶㱁
܉ጯ苭筏槹ز牧㬟者౮ጱ牪ݚ
ӞԆᥝ樄ඪ傶क़蟂׀䛑现๐率揲አ牧
۱ೡ׀獍و襎מ羬翄ጱ籧螀揲አ牧
ই篷娄疝毱羬翄ጱ籧螀๐率现ٌ䌕娄
๐率揲አ牏肥翕虻懱Ӿஞጱ๐率揲
አ牏姘虁襎מ戔碞牏籧螀蟈硰禂率襑
ඪ՞Ԩٌ犢蟈硰秚䯤牏膠绚獍ݪጱ揲
አ现傶姘瞱ੴݱ殻禂率෭ଉಅ襑ጱ
樄ඪ缛牧樄ඪ夹傶܉ጯ苭筏槹ز牪

Correios e Telecomunicações
(sem Caixa Económica Postal)
Em 2021, os proveitos da prestação de serviços dos CTT
(incluindo os serviços postais e de telecomunicações) foram de
cerca de 338 milhões de patacas. Entre estes, o proveito da venda
de produtos filatélicos foi de cerca de 41 milhões de patacas e
o proveito de ganhos financeiros (incluindo rendimentos de
imóveis, juros obtidos e rendimentos de participação de capital)
foi de cerca de 99 milhões de patacas. Acrescendo os outros
proveitos, o total dos proveitos do ano foi superior a 515 milhões
de patacas.
Relativamente às despesas, os custos com o pessoal foram de
cerca de 352 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
2021 foi superior a 480 milhões de patacas.

獊ଙ者౮᩻螂㱁܉苭筏槹ز牐
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硩 ፅ 奾 䯤蔭 Mapa de Estrutura de Proveitos

硩ፅ圵觊



Tipo de Proveitos

衴ࠓ



Vendas

׀๐率



愆獅硩ፅ



2021

筏槹زMOP

穉ሲPercentagem

41,861,655

8.1%

Prestações de serviços

338,071,451

65.6%

Proveitos suplementares

25,269,545

4.9%

揘率硩ፅ现ڥ侨 

Proveitos e ganhos financeiros

99,090,700

19.2%

粬ྛ硩ፅ现ڥ侨 

Proveitos e ganhos extraordinários

11,504,735

2.2%

者硩ፅ 

Proveitos - Total

515,798,086

100%





揲 አ 奾 䯤蔭 Mapa de Estrutura de Despesas
揲አ圵觊



2021

Tipo de Despesas

衴ࠓ虴ߝ现聻አ碘౮ Custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas

筏槹زMOP

穉ሲPercentagem

4,476,630

0.9%

79,771,883

16.6%

352,068,577

73.3%

क़蟂׀䛑现๐率 

Fornecimentos e serviços externos

ՈԪ揲አ



Custos com o pessoal

ٌ犢妿籧揲አ



Outros custos operacionais

1,206,386

0.3%

妿籧ଙଶ䣣ರ



Amortizações do Exercício

34,926,512

7.3%

揘率ඪڊ现䠔聻 

Custos e perdas financeiras

1,751,550

0.4%

粬ྛඪڊ现䠔聻 

Custos e perdas extraordinários

5,890,372

1.2%

者౮

Custos - Total

480,091,910

100%
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Caixa Económica Postal
Até finais de 2021, o total de depósitos captados pela CEP
foi de cerca de 1010 milhões de patacas, representando um
decréscimo de 22% em relação ao ano anterior.
O montante de novos empréstimos concedidos durante o ano
de 2021 traduz um aumento de cerca de 9% comparativamente
ao ano anterior, e o saldo em dívida no final do ano, líquido de
imparidades, era de cerca de 181 milhões de patacas, o mesmo
que em 2020.
A margem financeira e os resultados de serviços e de comissões
foram, respectivamente, de cerca de 31 milhões e de cerca de 7
milhões de patacas, sendo os custos de exploração de cerca de
30 milhões de patacas.
Os resultados de 2021, no valor de cerca de 18 milhões de
patacas, traduzem um decréscimo de cerca de 24% relativamente
a 2020.
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䠔 ፅ 蔭 Demonstração de Resultados
2021
筏槹ز

MOP

2020
筏槹ز

MOP

硩 ፅ Proveitos
40,797,085.27

52,448,054.34

补ᤈ๐率硩ፅProveitos de Serviços Bancários

3,521,514.68

3,968,960.79

ٌ犢补ᤈ禂率硩ፅ Proveitos de Outras Operações Bancárias

3,814,044.97

3,760,794.57

挨ڭ现揘率ಭ虻硩ፅ Rendim. de Titulos de Crédito e de Part. Financeiras

9,506,111.50

10,227,547.00

269.50

599.79

0.00

0.00

57,639,025.92

70,405,956.49

9,536,264.60

17,498,528.68

20,494,328.70

20,526,724.90

56,661.70

114,959.61

虻叨禂率硩ፅ Proveitos de Operações Activas

ٌ犢补ᤈ硩ፅ Outros Proveitos Bancários
覍ྋଉ禂率硩ፅ Proveitos Inorgânicos

౮  Custos
揗㯿禂率౮ Custos de Operações Passivas
ՈԪ揲አ Custos com Pessoal
ᒫӣᘏ֢ڊԏ׀䛑 Fornecimentos de Terceiros

9,083,309.63

7,968,391.40

ٌ犢补ᤈ揲አ Outros Custos Bancários

132,124.82

255,476.59

覍ྋଉ禂率揲አ Custos Inorgânicos

270,670.90

285,803.96

0.00

0.00

198,000.00

95,678.00

39,771,360.35

46,745,563.14

17,867,665.57

23,660,393.35

15,000.00

632,522.18

ᒫӣᘏ׀ԏ玈率 Serviços de Terceiros

ರ膑䡿稠 Dotações para Amortizações
猋አᰂԏ䡿稠 Dotações para Provisões

籧禂ფ ڥLucros de Exercícios
稲ଙ䠔० Perdas relativas a exercícios anteriores
稲ଙڥ侨 Lucros relativos a exercícios anteriores
ფ ڥLucros

510,868.44

1,107,072.93

18,363,534.01

24,134,944.10

ೲᆙ筏槹ᰂᣟᓕቘੴ憒ਧ傶硯稠懯氃क़ฦ蝢猋አᰂ
A provisão genérica adicional calculada de acordo com o regulamento da AMCM

ी ے仂 (Aumento) / Decréscimo
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(9,615.63)

146,506.38

18,353,918.38

24,281,450.48
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者蟂य़䰠Sede
筏槹捍ԪՃ獮瑿
Largo do Senado, Macau
襎扖Tel:(853) 2857 4491
㯽፥Fax: (853) 2833 6603
cttgeral@ctt.gov.mo
http://www.ctt.gov.mo

襎מ
Telecomunicações
telecom@ctt.gov.mo
http://telecommunications.ctt.gov.mo

蟈硰㱪ᰂੴ
Caixa Económica Postal
cep@ctt.gov.mo
http://www.macaucep.gov.mo

襎ৼ藨挨๐率
Serviços de Certificação
enquiry@esigntrust.com
http://www.esigntrust.com
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蝢懱玡ᇔ記
Museu das Comunicações
info@cmm.gov.mo
http://www.cmm.gov.mo

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

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

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

ਞ獊襎ৼ蟈硰๐率
Serviços Electrónicos Postais Seguros
support@seps.ctt.gov.mo
http://seps.ctt.gov.mo

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