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൯ܧొԜඨ൯̔৻רܧcɖֻ
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Correios de Macau
Início de um
novo ciclo
Estabelecidos na segunda metade
do séc. XIX, os Correios de Macau,
em paralelo aos serviços postais
tradicionais,
desempenharam
ao
longo do tempo várias funções,
nomeadamente de Caixa Económica
Postal, de Operador dos Serviços de
Telecomunicações, de Regulador do
Espectro Radioeléctrico e de Prestador
dos Serviços de Radiodifusão Sonora,
entre outras. Na segunda metade do
séc. XX, o desenvolvimento económico
e social de Macau, a introdução de
novas normas e o próprio evoluir do
mundo levaram a que parte destas
atribuições fossem passando a ser da
responsabilidade de outras entidades
ou Serviços Públicos.
A partir do séc. XXI, com a criação da RAEM, os Correios de Macau passaram a desenvolver a sua
actividade focados em quatro grandes áreas: Postal (física e electrónica), Financeira, de Certificação
Electrónica e Museológica, assumindo o desafio de diversificar e modernizar os seus serviços. Sempre
atentos ao que de tecnologicamente mais avançado se ia processando a nível mundial, os Correios de
Macau apostaram na modernização de todos os seus serviços e infra-estruturas, adaptando-os a novas
realidades e a um público cada vez mais exigente, numa perspectiva de integração das suas três redes
de operação: física, financeira e electrónica.
O ano de 2016 marca o fim de mais um ciclo para os Correios de Macau, tal como hoje existem. A partir de
1 de Janeiro de 2017 a Direcção dos Serviços de Correios vai integrar as atribuições e competências dos
Serviços de Regulação de Telecomunicações, conforme deliberação do Governo da RAEM, passando a
designar-se Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT).
A este novo desafio responderemos com a mesma determinação que sempre nos norteou. Ambicionamos,
desde já, que a equipa que futuramente constituirá os CTT se construa coesa, esforçada e ambiciosa em
termos de prestação de serviços de excelência. Do compromisso de cada um, e de toda a equipa no seu
conjunto, dependerá a credibilidade que queremos continuar a merecer. Neste momento de mudança,
quero agradecer aos nossos superiores a confiança depositada ao nos atribuírem este novo e difícil repto,
a que espero possamos corresponder com a mais elevada capacidade. Agradeço também a todos os
colegas pelo empenho emprestado na concretização dos nossos projectos e objectivos, bem como
estendo os meus agradecimentos aos nossos clientes, a toda a população e diferentes sectores da
sociedade pelo apoio que nunca deixaram de nos conceder.

Derby W. M. Lau
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Ϸܧկࡗผ
Conselho de Administração

൯ܧѫঢ়ဳଉዀ࿚ݯϷܧ
կࡗผcͅѫٽd৹ѫٽd
ᜨٽʥলܧѫˤୂٲιe

主席
劉惠明
ѫٽ

委員
梁祝艷
৹ѫٽ
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A Directora, Subdirectores e Chefes de Departamento
da Direcção dos Serviços de Correios, juntamente com
um representante da Direcção dos Serviços de Finanças,
constituem o Conselho de Administração, órgão máximo
de gestão dos Serviços.

Presidente
Lau Wai Meng
Directora

Vogais
Rosa Leong
Subdirectora

陳念慈
൯৻ᜨᜨٽ

Chan Nim Chi

溫美蓮
ټѫᜨٽ

Van Mei Lin

鄭秋明
ਆพᜨᜨٽ

Chiang Chao Meng

Chefe do Departamento de Operações Postais

Chefe do Departamento da Caixa Económica Postal

Chefe do Departamento Comercial
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ဳଉ྆අ
Equipa de Gestão

ඡ፦ᐢᎂ ٽذᎂ

ࡸз๓ᐢဟ ΪͲཋɥ൯৻רܧ

Wong Kam Ian

Sun Kuan Ieong

Curadora Geral (Museu das Comunicações)

Gerente Geral (Serviços Electrónicos Postais Seguros)

дಾඑ൯୮୮ٽ

ᒉ๖ށผ߮୮୮ٽ

Luís Augusto de Castilho Rabaça Correia Cordeiro

ࡈᄫۜᐢဟ ɁɈ༅

Ng Mei Kei

Chong Vun Leng

ؒ܁ԑ৻࿒ᓺᘭፒʔ۩Ծሁࡗ

Yuen Vai Chi

Chefe da Divisão de Filatelia

Chefe da Divisão de Contabilidade

Gerente Geral (Recursos Humanos)

Coordenador do Gabinete dos Assuntos Jurídicos e de Tradução

່བജɮೡ࿒ʻ୮୮ٽ

່ኮᐢဟ ཋɥႏᖬޫҌೕࢄ

ܪᎲᐢဟ ༅ӡ

ࢀౣ᎘ອଉᐢဟ ऋПඖ͌

Ip Chong WDChefe da Divisão de Obras e Apoio

Ip Hio Hong

Shi Zheng Rong

Iong Chi Long
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Gerente Geral (Serviços de Certificação Desenvolvimento de Tecnologia)

Gerente Geral (Sistema Informático)

Gerente Geral, substituto (Projectos Especiais)
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ʵӰ
Introdução

൯ܧѫܰዌپऋПϷਂܧ൯৻רܧ
ؿʔͳᏪ༜ّeȿྡྷ൯৻רܧ
̔cᑹొԜټጪ৻רdཋɥ൯רܧ
৻dཋɥႏᖬ৻רೕࢄԯˢʼઠ
ޫነ৽ݠe൯ܧѫԮτؒ܁Ɂࣟ
ϷܧdলܧdলଐϬ˚ᚬcዶรС
͂Ϭτ༅cɺᒾ၀൬ѧഁcӷ
۪ʸֺe

A Direcção dos Serviços de Correios (DSC), entidade
que é o Operador Público de Correio em Macau, além
de serviços postais físicos, oferece também serviços
financeiros, electrónicos e de certificação e outros de
âmbito educativo, cultural e científico. Os Correios de
Macau, dotados de personalidade jurídica e autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, têm como
objectivo, fazendo uso dos meios de que dispõe, manterse actualizados e tecnicamente preparados para dar
resposta às necessidades dos seus utentes.

ณޫҌܰพ৻ೕࢄ৻רΛʏʝؿ
ʻܸcࡗɮܛܰڬᙩᏪؿਥ͏e
൯ܧѫၤԯɮА྆අღʶɈcࠍ
ྦྷܥኝdКרшᗒcҐɮАଉd
ѧιʝe

Tendo nas novas tecnologias um suporte para o
desenvolvimento e diversificação dos serviços, é nos
trabalhadores que encontra os alicerces para a sua
sustentabilidade. Com espírito de união, a DSC e a sua
equipa de trabalhadores poderão encarar novos desafios,
resolver dificuldades e completar e aperfeiçoar todos os
trabalhos com que se venham a deparar.

߲ג
ιݯዌپऋПϷొਂܧԜሔ৻ר
ؿዀ࿚ɾȹcͲʶͲ෮̵̟৻רe

Ԛ՜
˞۪ͱݯcೕੀʶˈɯؿ၀ुe
ԚࡗɮɐɎȹʶcೕঢ়۹྆ؿඅ
၀ुcԚ൯৻רܧҡጘѧഁc˥̟
̵ྦྷ൯৻רܧԷ෮cϤ˥ࡗ
ɮτӷιݯȹʻՇࠇ഼ɾɮ
Аඅ͢e
ዶรઐ৽̯ዌʥਝྡྷذʥཋɥ൯
ܧพ৻ೕࢄc˥৻רҡᑭΛʏʝc
Ԏѧഁ৻ר၉ʥࢄׅพ৻c˞ٴ
̵̟ɣଠྦྷଊࣂʥ̰Ԟ൯৻רܧ
ؿ߬e
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Visão
Enquanto organismo do Governo da Região Administrativa
Especial de Macau, ter como prioridade servir os cidadãos
e prestar serviços de qualidade.

Missão
Promover e desenvolver junto da sua equipa de
trabalhadores o princípio de Prioridade ao Cliente;
Promover e desenvolver o espírito de equipa entre os
funcionários, proporcionando satisfação no trabalho para
reforço desse objectivo;
Promover e desenvolver serviços postais físicos e
electrónicos, locais e internacionais, tornando os serviços
mais diversificados, e manter uma vasta rede de serviços
que permita desenvolver a actividade e vá ao encontro
das necessidades dos clientes.

Valores

֨ڌ

Orientar e escolher o melhor serviço de acordo com as
necessidades dos clientes;

ေသֺॶc˞̵̯ݯcొԜ҄Ϥ
ๅdذ൚ֺࠤؿ൯৻רܧcྵʔ
ཪ၀ुe

Prestar serviços eficientes, rápidos e de valor acrescentado;
Garantir o espírito de equipa entre os funcionários.

൯ܧѫα۹ంй
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৻רᆲᕿ
Serviços

༜ፏɮ৻̇̇ٽ഼ྦ൯ܧ୮ଉʥݢႮɻʶذᎂ
Visita do Secretário para os Transportes e Obras Públicas às instalações da DSC - TRADIC e Museu das Comunicações

൯৻d৻רټdཋɥႏᖬ৻ר
ذᎂܰ൯ܧѫพ৻̒ؿɣᆲ
ᕿe

Os Serviços Postais, Caixa Económica Postal, Serviços
de Certificação e Museu das Comunicações constituem
as quatro vertentes em que se divide a actividade da
Direcção dos Serviços de Correios.

α൯ܧѫؿɮАࠇᒨܰ՞൯
ܧ၉dѧഁਥᓣஉܪdઐᄤཋɥ
৻רΛʏʝdઐˮณ൯ۂdܛᙩʼ
ઠʔऩ৽ݠdౝʥཋڌҌၤޫነ
كᖫe

Em 2016, as linhas de acção da DSC focaram-se na
consolidação da rede postal, na optimização das suas
infra-estruturas, na promoção e diversificação dos serviços
electrónicos e no lançamento de produtos filatélicos, dando
ainda continuidade a actividades de apoio educativo e de
divulgação de tecnologias e conhecimentos científicos
ligados à área das telecomunicações.

ዌپऋПϷܧؿ֚ܧਂܧ೪c
൯ܧѫΕαగԡؿԑփ൬Ϸ
ک౨ޢӠ࠳ҝ൯ܧѫୂᓱೡc
ݯཋဳڌଉѫؿᓻஐʥᓻᚬϬ
α˂ˀԡɃ൯ܧѫАΡๅௐe
α˂༜ፏɮ৻̇̇ٽၭᐽ̯
ѫcྡྷΔᐃ൯ܧѫؿพ৻ʥʑ
༜Аe౨ංΕѫؿٽஷɎʗП഼
ྦȿ൯ܧ୮ଉʥݢႮɻʶdཋɥႏ
ᖬ৻רᆲdΪͲཋɥ൯ܧᆲʥ
ذᎂcᚹՅȿѫٽࡗɮؿ
ᑟcԎརࡗɮᘗᙩЦɈc̟ݯ
̵ɣ ొԜҡΛҡሔ৻רؿe
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Durante o ano em análise, e de acordo com as orientações
do Governo da Região Administrativa Especial de Macau
(RAEM), procedeu-se a estudos preparatórios e à alteração
do Regulamento Orgânico da DSC para integração das
atribuições e competências da Direcção dos Serviços de
Regulação de Telecomunicações, a partir de 1 de Janeiro
de 2017, nesta Direcção de Serviços.
Em Abril de 2016, o Secretário para os Transportes e Obras
Públicas visitou instalações da DSC, nomeadamente o
Centro de Tratamento e Distribuição de Correio, Serviços
de Certificação, Serviços Electrónicos Postais Seguros
e o Museu das Comunicações, para um maior e directo
conhecimento da operação e funcionamento interno
destas áreas. O Secretário ouviu as explicações dadas
pela Directora e funcionários e apelou a que continuassem
a esforçar-se no sentido de prestação de mais e melhores
serviços ao público.

൯ܧѫα۹ంй
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൯৻

2.1 Área Postal

ΐᎶ̯ዌؿೕࢄ൯ͧݢႮؿ৻ר
ұc̯ѫᄈஉȼݢႮݒcԯ
ɻτȹܰਿ৻רپ༏ ਂےeϊ
̔c̯ѫɖᄈ˱൯ᅕ൴ʥΕΈਂ
ΛΪȿ൯Φיᆱe
˿ӷΈݢႮؿݒұ̔cᑹ˿ᆢ
ړ൯ͧؿΪͲಕʭ൯ؿɮАᎦ
Ɉe

A fim de fazer face ao desenvolvimento da RAEM e
para satisfazer a procura de serviços de entrega de
correspondência, foram acrescentados sete giros postais,
incluindo um trajecto exclusivo para a área do Cotai. O
número de distribuidores postais também aumentou, bem
como foram instalados mais 20 Armários de Depósito
de Malas Postais em diversos pontos do território para
atender às necessidades dos vários giros. Estas estruturas
garantem a segurança dos objectos postais e reduzem a
pressão de trabalho dos distribuidores.

ณβמ৻רͧݢ൯ᆱכ
αઐˮcࠖౣॶՅͧᓃஉສכऋ
҄ਿႮՅͧɻʶeα ᄈ˱ȿ
ɍמ൯ᆱౣॶՅͧᓃΔᒨc
ʗПஉכᏝౡ൯ܧʗѫdࣵݗ٦්
൯ܧʗѫʥዌپɣነ൯ܧʗѫeஉ
ࠖכԭʗѫʑמؿ൯ᆱౣॶ
ՅͧᓃొԜɩࣂͲʨ࠰ؿეͧר
৻e˳ႅ̔cऋ҄ਿႮ൯ͧ͛˿
༦מ൯ᆱეՅe

O serviço de Cacifo Electrónico (eLocker), uma nova forma
de entrega postal, foi lançado em 2015 e os primeiros
cacifos electrónicos foram instalados no Centro de
Distribuição do Correio Rápido. Em 2016, este serviço
foi alargado, conforme previsto, a mais três Estações de
Correios: Nova Taipa, Jardins do Oceano e Universidade
de Macau, em Henqin. Os eLockers nas Estações de Nova
Taipa e Jardins do Oceano estão disponíveis 24 horas
para levantamento de objectos a qualquer hora. Além
de encomendas postais, podem também ser levantados
objectos postais de EMS nos cacifos electrónicos eLocker.

̟ͅכၤᏜྊؿᛰʝc̯ѫ
Εα൬Ϸ൯ܧԲͧʔͳ৻ר
ஃ࠳ؿҝcݯ൬ȹүʝԲͧ
৻רஉૈͧe

Devido às mudanças de mercado e ao ambiente
económico, em 2016 procedeu-se à alteração do
Regulamento do Serviço Público de Correspondências
Postais, que abre agora novas possibilidades na prestação
do serviço de correspondências pelos Correios de Macau.

൯ܧѫα۹ంй
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൯ܧਥᓣஉܪ

Infra-estruturas Postais

൯ܧѫߎɈ൬Ϸਥᓣஉܪଊˤʝc
˱ੜྦྷʗѫؿҙיcԚԯιݯȹ
ጪଊˤʝdഒሬʿؿڏஉܪe
Εʝᄤɣؿ൯ܧ၉ɐc̟ےܘ
ೕࢄੀ৻רᒨʗЗΕ̯ዌɺΔ
ਂc͂ݯʸొԜҡΡҡΛʏʝרؿ
৻e

Os Correios procuram modernizar as suas infra-estruturas,
investindo em estações mais acolhedoras e dotadas de
comodidades que as tornem mais inclusivas a nível de
acessibilidades e conforto. Ao optimizar a vasta rede
postal, alargada a diferentes pontos do território de acordo
com o desenvolvimento urbano, os Correios procuram
oferecer melhores e mais diversificados serviços aos
utentes das zonas onde estão integradas as suas infraestruturas.

ዌپɣነ൯ܧʗѫ̯כα˂̳β
͂cӷȿዌپɣነ́ྦྷ൯רܧ
৻ؿ߬eཽᅡ൯ܧʗѫ̳͛˂כ
β్ྭcʗѫஉτȹࢄᙴᜨe

Em Março, foi inaugurada oficialmente a Estação Postal
da Universidade de Macau, em Henqin, dando resposta
às necessidades do corpo docente e discente desta
instituição de ensino. Em Setembro, foi inaugurada
oficialmente a Estação Postal do Carmo, que integra
também uma Galeria de Exposições.

፭满ԭ൯ܧʗѫ͂ ؿc൯ܧ
ؿ৻רᓃᓈ၉˳ܢ൯ܧᐢѫdɊ
ɍංʗѫdȹංඑ൯ਆ֙dȹං
ذᎂਆ֙dԭτ৻רɁࡗ
ؿ൯ڊdɍɊȹ̎Ϭ৽ਕ൯ዀ
ʒɊȹ൯೭ʥȹஉΕ൯ͧ୮ଉ
ʥݢႮɻʶؿɣ൴൯ͧᓃᓈe

Com a entrada em funcionamento destas duas estações
postais, a rede de atendimento dos serviços postais
passou a ser composta pela Estação Central, 13
estações postais, uma loja de filatelia, uma loja no Museu
das Comunicações, dois quiosques com atendimento
personalizado, 31 máquinas automáticas de venda de
selos, 61 marcos postais e um balcão, instalado no Centro
de Tratamento e Distribuição de Correio (TRADIC), para
aceitação de correio em quantidade.

ཽᅡ൯ܧʗѫ̳β ͂
Inauguração da Estação Postal do Carmo
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Correspondência

Բͧ
ᒖಳณޫҌؿԚ͂Εዌپ൙Ԟ
൙ౝ༧cЎԲͧᅕ൴ʋಳ༖ɣcτ
߬˱҄൯ͧ୮ଉݢႮɻʶؿɁʹ
Аพ୮ଉଅcΐϊᑪສȿ൯
ͧӹcԒ൯ͧӹ˿ܫจ༜ɣ൴
ɺိᗘؿԲͧcɌॶΐᎶ߲༗൴
Ϭ৽ሁຝঢ়۹cԚӹʑۿ୮ଉؿ൯
ͧܛړΕכڏኧАࠍ̡ˋؿcϤ
ಕႦɁࡗ߲ؿ୩Ԏొঢ়Аพࢽଅe
α̯Δ൯ͧؿᅕ൴༖˾αɐʠ
e
ࣵ̔Բͧʿࠍcၤαˈ༖cˮ
ɟ̡൯ي൯ʗП፣ؿ
ൡఝɃɟਝ̡൯ي൯ɖʗПɎ
ൡȿe
ˮɟԲͧ߬˚ؿਝࡼʥΔਂ૪ၰɻ
ਝʑΔdࠗಋdໍഩˑdਝd̎
ᜪdߜਝdณ˱գd˱ࢬɣdዌݘ
ᄨਝhɃɟԲͧ߬˚ؿԞΔܰ
ɻਝʑΔdࠗಋdߜਝd̎ᜪdໍ
ഩˑdਝdณ˱գdɡdˀ̯
ˈСࣂe

Em Macau o volume de correspondência física continua
relativamente elevado, apesar de a utilização das novas
tecnologias de comunicação ser cada vez mais comum.
Neste sentido, tornou-se necessário agilizar o trabalho
manual do Centro de Tratamento e Distribuição de Correio
(TRADIC). Para o efeito, no ano corrente foram adquiridos
10 carrinhos de mão com nivelamento automático,
permitindo que o tratamento dos diversos objectos postais
junto dos armários de separação seja mais fácil, exigindo
menos esforço físico. Este novo equipamento veio agilizar
a operação e as condições de trabalho, aumentando a
produtividade.
Em 2016, o volume de correspondência local registou um
aumento de 1 por cento, relativamente ao ano anterior.
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Relativamente à correspondência com o exterior, verificouse uma descida de 8 e 10 por cento na correspondência
expedida via superfície e por via aérea, respectivamente.
Na correspondência com o exterior recebida via superfície
e via aérea também foi registada, respectivamente, uma
descida de 9 e 10 por cento, quando comparado com
2015.
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A correspondência expedida teve como principais
destinos os seguintes países e regiões: Hong Kong,
China Continental, Portugal, Estados Unidos da América,
Taiwan, Reino Unido, Singapura, Canadá, Austrália
e Alemanha. A correspondência recebida teve como
principais origens os seguintes países e regiões: Hong
Kong, China Continental, Reino Unido, Taiwan, Portugal,
Estados Unidos da América, Singapura, Suíça, Japão e
Bélgica.
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Correio Registado

໔Բͧ
ၤ˾αˈ༖cα̯Δ໔Բͧ
፣ؿᄈٽc˚֚߬ܰܧؿپ
໔Բͧτֺᄈ˱eϊ̔c൯ଊ
ټʗԔི߮ʻϭֈϾਝ̔ؿዌپ
̵̟ɖኒߎˮɟ໔Բͧᄈٽeˮ
ɟ̡൯ي൯໔ԲͧʗПᄈٽȿ
hɃɟ̡൯ي൯໔Բ
ͧڬʗП፣ؿൡఝe

Em 2016, a nível da correspondência registada local,
verificou-se um aumento de 6 por cento relativamente
ao ano anterior, a que não é alheia a correspondência
registada enviada pelos serviços públicos. O envio de
cheques do plano de comparticipação pecuniária para
cidadãos de Macau a residir no estrangeiro provocou
também um aumento na correspondência registada
expedida. No correio registado expedido por via superfície
e por via aérea verificou-se um aumento de 6 e 4 por cento,
respectivamente. Na correspondência registada recebida
por via superfície verificou-se uma descida de 3 por cento,
e de 10 por cento na recebida por via aérea.
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ˮɟ˳ႅؿ͌߬˚ؿΔܰਝd̎
ᜪdߜਝdዌݘໍഩˑhɃɟ˳
ႅ߬˚ؿԞΔࠗܰڬಋdᄨਝd
ਝd̎ᜪˀ̯e
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Dado a economia de Macau ter registado um ligeiro
abrandamento no ano de 2016, a quantidade total de
encomendas expedidas diminuiu também cerca de
4,06 por cento em relação ao ano de 2015. No entanto,
o volume de encomendas recebidas aumentou 3,14 por
cento face ao ano anterior.
Os principais destinos das encomendas expedidas
foram os Estados Unidos da América, Taiwan, Reino
Unido, Austrália e Portugal, e as encomendas recebidas
chegaram, maioritariamente, de Hong Kong, Alemanha,
Estados Unidos da América, Taiwan e Japão.
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αԚ͂ుɐێཋӡ (PDA)c ੀ൯
ͧؿ୮ଉཋɥʝcᅚ˿ܫʝר
৻ݚೡሔ൴cɃɟ൯ͧݢႮؗر
͛˿ྡྷࣂҡณcτࢽဳଉၤဟઁe
αऋ҄ਿႮˮdɃɟ൯ͧᅕ
൴༖̡ݯᖇcˮɟ൯ͧᅕ൴፣
ؿᄈఝcɃɟ൯ͧᅕ൴ڬ፣
ؿൡఝeऋ҄ਿႮ൯ͧؿ
˚߬͌ؿΔݯਝd̎ᜪdˀ̯d
ࠗಋɻਝʑΔh˚߬ԞΔݯڬ
ɻਝʑΔdˀ̯dࠗಋdᒚਝ̎
ᜪe͌کcऋ҄ਿႮ৻רᆲ૪ၰ
ਝࡼΔਂe
̊̔cݯརʥٲ൯ܧዀᗐొԜ
ሔऋ҄ਿႮ৻רcຒਝ൯ܧᐲ
ᑲɎؿऋ҄ਿႮ৻רАمҰαя
ཕೕα۹ٲଊᆉඖe̯ѫऋ҄ਿႮ
৻ר࿘Ᏽຒਝ൯ᐲؿऋ҄ਿႮ৻ר
Аمཕೕऋ҄ਿႮ৻ר
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Correio Rápido – EMS
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O serviço de Correio Rápido (EMS) tem enfrentado
enormes desafios devido à forte concorrência. Para
ultrapassar estas dificuldades, foram tomadas medidas
de forma a melhorar a qualidade do serviço e a sua
eficiência. Assim, em 2016, a DSC passou a utilizar o
sistema PDA (personal digital assistant), digitalizando os
objectos postais para melhorar o fluxo e a qualidade do
serviço e monitorizar o estado da entrega. O sistema
pode actualizar, em tempo real, a situação da entrega de
objectos recebidos do exterior para que a sua distribuição
possa ser gerida e monitorizada de perto.
No ano em análise, o volume de objectos recebidos e
expedidos foi estável. O número total de objectos postais
de EMS expedidos aumentou 1,38 por cento e o número
total de objectos postais de EMS recebidos diminuiu
1,48 por cento. Os principais destinos do Correio Rápido
foram os Estados Unidos da América, Taiwan, Japão,
Hong Kong e China Continental, enquanto os objectos
recebidos vieram sobretudo da China Continental, Japão,
Hong Kong, Coreia e Taiwan. O serviço de Correio Rápido
(EMS) abrange 200 países e regiões do mundo.
Este ano, o serviço de Correio Rápido da DSC recebeu da
Cooperativa do Serviço EMS da UPU o “Prémio de Prata
– 2016” pelo seu desempenho e o “Prémio de Melhor
Centro de Atendimento ao Cliente de 2016”. Estes prémios
são atribuídos, anualmente, pela Cooperativa do Serviço
EMS da UPU para incentivar e destacar as autoridades
postais que prestam a melhor qualidade de Serviços de
Correio Rápido do mundo.

2013

ઐᄤמ
ৌྦྷͬพdዀ࿚֚ܧپઐᄤଐ
ۂؿ৻רұc̯ѫઐˮ৻ר
ሔ˘νԮᘏجɈؿઐᄤ৻רמe
ܰȹိਿพঢ়ࢽؿ൯Ⴎʿβcಲ
ొԜνͧɁΔэc̋ొԜ͌ᅟ
Δਂc̯ѫݢؿႮ྆අЩ˿ੀۧඨ
ɩ˫ֶᅚۂҙԷ͌ᅟΔਂϾʸؿ
ڌᆱɻe
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Direct Mail
O serviço Direct Mail oferece programas a empresas,
organizações e departamentos governamentais para
promoção dos seus produtos e serviços, com preços
competitivos e qualidade de serviço. Os interessados
só precisam indicar a área de destino, sem necessidade
de fornecer endereços de destinatários, e uma equipa
de distribuição entregará as brochuras ou amostras
nos receptáculos postais da área pretendida, de forma
profissional e eficiente.

αઐᄤݢמႮؿᅕ൴༖˾α
ಕʭc֚ܧپdৈ֙dཌྷ
ਕdᎁඝڈϙСୂᓱʋܰઐᄤמ
۪߬˚ؿ৻רʸະe

No ano de 2016 registou-se uma descida de 8,57 por
cento, comparativamente ao ano anterior, no número de
entregas de Direct Mail. As entidades públicas, hotelaria,
sector de retalho, restauração e organizações sem fins
lucrativos continuam a ser os principais utilizadores do
serviço Direct Mail.

ઐᄤƊ

eDirect Mail

ઐᄤƊ̯ܰ৻רѫͬݯพዀ࿚
֚ܧొپԜؿȹඖܫړɌ
ᏜؿᏪሻʿ࣐c˿ᜑɰতΪͲཋ
ɥ൯ᆱSEPBox̵̟ؿઅνณ
ઐᄤࢠeઐᄤƊ۪ؿ৻רʸ
ɺ௰˿˞ຝޘઐᄤ༅ࢿؿ༜ፏͿ
Ե͂cᑹ˿ઁԹࢠೕЗೡѵ
ుోࢠι˲ೕؿᅕኣc༠Է
ʝ̟೪e

O eDirect Mail fornece às empresas e aos departamentos
governamentais uma solução de marketing amiga do
ambiente e económica. Os destinatários podem receber
informações e ofertas através da sua SEPBox. O eDirect
Mail permite que os utentes economizem custos de
transporte e impressão de papel, controlem directamente
os procedimentos de divulgação de informações e
verifiquem quais os bem sucedidos, permitindo a
optimização de estratégias de marketing.

αઐᄤƊ৻רৌྦྷɣ۪
ʸؿұcܛᙩΕሔ൴ʿࠍᄈ˱ҙ
יcऋП֚ܰܧ پᗘɣ۪ʸҡ
ذτֺࠤe

Em 2016, o eDirect Mail continuou a investir na sua
qualidade, fornecendo serviços a grandes clientes,
como departamentos governamentais, que se sentem
compensados pela escolha feita.
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Filatelia

α̯ѫȹͳೕϷࡨ֨൯
c˚ᕀ૪ၰዌ̯پɠʼʝdɻਝ
ʼʝɣଠᗐ؇̯ؿΔၤਝᕀ
ҥi

Os Correios de Macau, no ano de 2016, lançaram 15
emissões de selos comemorativos, com temáticas ligadas
à cultura local e chinesa e a assuntos de interesse social
e internacional:

α 
˵ԕࠓࡾܨႜ
؝Ϊᘬྦѫι͓՚α
ɻਝ̀ീ˃ᙬᖽ
ஹҁۤଡɻؿዌپ
ذᎂνᔀۂʄࣵԑذᎂ
),9%˖ވɤખɣᆉᑩ
ዌپ
ीਝɬ،ٽϐ
༜৽ผ
ዌکپሦೋА
່ࢵੀ߶ᇻӻȹϛɀɊ՚α
ɻਝɬˋೋ
ࡸɻɬᇻ́ȹϛʄɊ՚α
ዌࣟپᙬׄ؝ཋ௰ӹ։ 
ɣᑩ
ʼነၤɁذᒭႌଔ

12/11/16

௳ġͫආŀĂͅʈ̡ŭ
150.º Aniversário do Nascimento do Dr. Sun Yat Sen

ȿԒ֨൯c̯ѫɖೕϷȿ
α൯༅ᅟᛦeϊᗘඨ൯
༅ᅟᛦΕ˖ވɐɰɺΛӮcܨ૯Շ
එ൯Ɂɡ̯Δֈ̵ؿᚭٴcȹϛ
ຒؿᅕ൴ΕɊȹʨʑਕᐬe̊
̔cαઐˮؿᓿഷɩ۳൯
༅ᅟᛦɖʹخೕϷcԎၐؿخࡈܛ
உ߮ၤᇁ໔cඩ࠳ҝͿԵαͫe
Ϳႇᅕ൴༠ຒࡨؿीਝɬ،
ٽϐ൯ۂɖΕԭʨʑሻਕȹيc
̊ઐˮؿ൯ɩ̯˞Ⱦ྇டਜ਼ؿ
ʿβࢄଊٽϐຒԈࣩ྇ؿลe
ࡸ֨ݯɻɬͱ́ᇻ́ȹϛʄɊ
՚αԮዃ̌෮ຮؿˀɥcዌ
پ൯ܧᐲɻਝ൯ܧࠗಋ൯ܧ
˞ϊݯᕀᐲೕϷ൯࿇e൯࿇ᐢᅕ
ࡨcԯɻຒࡨͿݯτCΥ
ᇁ໔ؿዌپ൯ۂe
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- Ano Lunar do Macaco
- Vistas Cénicas do Palácio Imperial em Beijing
- 325.º Aniversário do Estabelecimento do Corpo de
Polícia de Segurança Pública
- Poesia Clássica Chinesa – Balada de Mulan
- Macau Visto por Chan Chi Vai
- Museus e Peças Museológicas V – Museu Marítimo
- Grande Prémio Mundial de Voleibol da FIVB –
Macau 2016
- Montanhas e Rios da Pátria – Rio Yangtze
- Jogos 2016
- Pinturas de Artistas Ilustres de Macau
- 120.º Aniversário do Nascimento do General Ye Ting
- Pintura Paisagística Chinesa
- 150.º Aniversário do Nascimento do Dr. Sun Yat Sen
- 50.º Grande Prémio de Motos de Macau
- Literatura e Personagens Literárias – Contos Estranhos
de Liao Zhai
Para além destes selos comemorativos, os Correios de
Macau emitiram uma Etiqueta Postal relativa ao “Ano
Lunar do Macaco”. Foi feita a impressão de um milhão
de unidades que esgotaram no prazo de 11 dias, tal o
sucesso que este tipo de estampilha colhe junto de
coleccionadores e cidadãos. Trata-se de um tipo de
etiqueta tradicional que vai rareando no mundo, o que
justifica a enorme procura. Foi ainda feita a reimpressão
da etiqueta postal “Ruas e Ruelas Antigas”, lançada em
2015, mantendo-se o design e o código dos Correios de
Macau da primeira versão, tendo sido apenas alterado o
ano de impressão.
A emissão “Montanhas e Rios da Pátria – Rio Yangtze”,
com uma tiragem de 500 mil séries, também esgotou em
dois dias. Foi ainda lançada uma carteira com o conjunto
de 9 selos em formato se-tenant representando a pintura
“10 000 milhas do Rio Yangtze”.
Celebrando o 150.º Aniversário do Nascimento do Dr. Sun
Yat Sen, data de grande significado histórico para a China
Continental, Hong Kong e Macau, as três administrações
postais lançaram uma carteira com as respectivas
emissões dedicadas a esta efeméride. Da tiragem total
de 733.500 carteiras, 100.000 foram impressas com o
código “C”, código que representa Macau.
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α˚ᕀؿ൯ۂcȿઐˮ൯
࿇ɾ̔cᑹτ൯এఇᓤଝcʑτ
ؿێ၀ᆽএఇȹʥ൯࿇
ȹ˫e

A emissão “Ano Lunar do Macaco” também foi reunida e
lançada numa carteira de selos. Associado a este tema,
e com a forma do animal do zodíaco chinês, os Correios
produziram um bule embalado numa caixa-oferta e onde
consta a respectiva carteira filatélica do Ano do Macaco.

ΕೕϷ),9% ˖ވɤખɣᆉᑩ  ዌ
پ່ࢵੀ߶ᇻӻȹϛɀ
Ɋ՚α൯ۂˀc̯ѫʗПΕ၃
ᖚᎂ່ࢵੀ߶ ɻਝɁ̵߶י
ۺɁɾȹ ؿዌܨپֈஉສሻਕᓃ
̎eϤΕ˵ԕࠓࡾܨႜೕϷ
ʨᐾϷೕϷშβʥஉ߮ᖋΊผc
̊ɻਝɬˋೋڬᐾፒȿஉ߮
ᖋΊผcݯଊɁɡᖋΊe

Nos dias de lançamento das emissões “Grande Prémio
Mundial de Voleibol da FIVB – Macau 2016” e “120.º
Aniversário do Nascimento do General Ye Ting”, os Correios
instalaram um posto de venda no Fórum Macau, para a
primeira, e, para a segunda, na casa onde viveu o General
Ye Ting, um dos fundadores do Exército de Libertação
do Povo Chinês. No dia da cerimónia de lançamento da
emissão “Vistas Cénicas do Palácio Imperial em Beijing”
foi realizada uma sessão de autógrafos pelo designer
da emissão, o mesmo acontecendo no lançamento da
emissão “Pintura Paisagística Chinesa”, com os designers
a autografarem os produtos filatélicos dos coleccionadores
e compradores interessados.

ȿ൯ɩێਜ਼c̯ѫᑹೕϷԯ
ˢᗘؿێ൯ۂcΣiαα˫ ʑ
༗ταֺτؿೕϷ൯ ۂd
α൯α˫dαɩێਜ਼α
˫dαዌپ൯ൎࠒdʼ
ነၤɁˋذ⡰ඨਿᕀ൯࿇ʑτ
ԭࡨʗПכαʥαೕϷؿ
൯dޫነၤޫҌ  ʲʿඑ
൯࣊ᘒʑত༗ޚᗐޫؿነكᖫʥ
αၤαೕϷޫؿነၤޫ
Ҍ  ʲʿȹʥޫነၤޫҌ  ʲ
ʿɀ൯e

Além das emissões de selos e blocos, foram ainda
lançados outros produtos filatélicos: a Carteira Anual
2015, reunindo todas as emissões desse ano, a Carteira
Anual de Selos, a Carteira Anual de Blocos de 2015 e
folhas impressas do Álbum Filatélico de Macau 2015.
Foi também lançada a carteira temática “Literatura e
Personagens Literárias – Foragidos do Pântano”, reunindo
dois conjuntos de emissões, de 2003 e 2014, sobre
este tema. Os Correios publicaram ainda o livro filatélico
“Ciência e Tecnologia – Quadrados Mágicos” que, a par
da explanação científica acerca do tema, contém os dois
conjuntos filatélicos lançados em 2014 e 2015.

ϊ̔cᑹೕϷȿ൯༅ɰ˟ັؿᇻ˺
ณα˺dعပਦ൯༅ɰ˟ע
ڌː˞ʥȹࡨΊݯɺଡͮޜ
ዌپʼʝፘଐڌעːcࡨ൯ۂ
фτʒಁౣɁɡؿೋАe

Foram emitidos, além dos tradicionais cartões de
porte pago de Natal e Ano Novo Lunar, o bilhete-postal
franquiado “Igreja de S. Domingos” e um conjunto de
seis bilhetes-postais, designado “Património Cultural de
Macau – Um Outro Olhar”, tendo como autores portadores
de deficiência mental.

̯ዌΛዀ࿚Ծผઔ͂ȿ̯ѫؿ
൯ۂАݯԯਿᙔ֨ۂc̯ѫݯϊ
ਿپೕϷȿɍࡨऋП൯࿇i؝Ϊ
ᘬྦѫι͓՚αdዌپ
Ծผ՚αዌپඅ߶
Ꮺיˀe

Foram também várias as instituições e associações
que recorreram aos Correios para produção de ofertas
singulares utilizando produtos filatélicos. Os Correios
conceberam três carteiras especiais: 325.º Aniversário
do Estabelecimento do Corpo de Polícia de Segurança
Pública; 60.º Aniversário da Associação dos Artistas de
Belas-Artes de Macau; e Dia de Abertura do Campo
Militar da Guarnição em Macau.

൯ೕϷ
Emissões Filatélicas - 2016
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̯ѫɖݯᐾϷֶ֨ᄪूؿ৽ݠʔ
ӝᏪዀ࿚ొԜֶ֨۬ڌעː֨
൯ᒶၰሻ৻רeαͳτ
֨൯ᒶc˚߬τi
ዌپඅɀཌྷȹʒα۹߶Ꮺ
יˀ
ᄪूઠຝ
ɊɀʄޫҌณιࢄ
ዌپЃɬᐲ൯ࢄ
Ͳଈ࿒ڲɁၙᏝϐ
ɣࡈێࠑᅥၦჱѺɥஃ

α൯ұውᄈcಳϤΕ
α൯ؿұಕʭcα౦ˮ
ଊؿᑪൕɁᅸɣખٽ᎘ؿଊോɺన
Ӯcΐϊ̯ѫϬαɀտੀ
൯Ϳۂႇᅕ൴ಕʭe൯ਆϬα
˂˿༦̯ѫ၉ࠒ͇ᇼ൯ਆ
එ൯α۹߯ᑪི߮cԎ༦ټ
ѫؿཋɥʻ˟̡̎ʻ˟߯௰͂e
ݯȿΕਝ̟ɐઐᄤሻਕዌپ

Os Correios proporcionam também o Serviço de Posto
de Correio Temporário, com obliteração de envelopes
ou bilhetes-postais com um Carimbo Comemorativo, a
entidades públicas e privadas que pretendam assinalar
um evento ou celebrar uma ocasião especial. Em 2016
foram feitos 19 Carimbos Comemorativos, entre os quais
se destacam:
- Dia de Abertura do Campo Militar da Guarnição em
Macau – 2016
- Celebração do Dia do Professor
- Exposição sobre as Realizações de Inovação em
Ciência e Tecnologia do 12.º Plano Quinquenal
- Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Foshan
- Encontro da Comunidade Mundial de Jinan em Macau
- Grande Espectáculo Musical e de Dança Criativa
“Di Zi Gui”
À subida exponencial da procura de selos de Macau
registada em 2015, no ano em análise assistiu-se a uma
quebra na procura por parte do público, não se assistindo
às longas filas junto aos postos de venda registadas no
ano anterior. Os Correios decidiram, assim, a partir do
segundo trimestre, reduzir as tiragens das suas emissões
filatélicas. Os comerciantes puderam também, a partir de
Outubro deste ano, começar a fazer a sua “Subscrição
Anual de Plano de Negociante” nas páginas electrónicas
da DSC, pagando as encomendas através da Plataforma
de Pagamento Electrónico da Caixa Económica Postal.

400.000.000

350.000.000

300.000.000

250.000.000
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֨൯ᒶ
Carimbos Comemorativos - 2016
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˵ԕࠓࡾܨႜ൯ࠖೕშβ
Lançamento da emissão “Vistas Cénicas do Palácio Imperial em Beijing”

ө༜৽ᔀۂ൯ࢄ
Exposição Filatélica sobre Grandes Eventos Desportivos

൯එ൯ଐۂcዌپ൯ܧၤ
ࣵ̔൯ܧዀ࿚ˤଉਆᖋτˤଉԾ
ᘪcᆲ༧Зԓݘdᅩݘdਝd
ዌݘɻਝʑΔc̯Δɖτʒࡼˤ
ଉਆe
α̯ѫ˱ඖਝكΊඑ
൯ࢄᙴiໍഩˑᐾፒؿɀɊ
ɀ։ໍഩˑʱϹᐲ൯ࢄᙴ
 LUBRAPEXdख़˖ވ൯
ࢄd࣮ਝᐾϷؿ։ԓݘਝ
൯ࢄɻਝԓݘਝඑ൯
ࢄᙴe˱ԒࢄᙴɺЎ˿ઐᄤ൯
cɖ˿ࢄׅඑ൯̟ʥᄈ˱൯
ۂሻਕνɃe̊ࡧտෙ༜ผᐾϷ౨
ංc̯ѫၤࠗಋޫነᖚ͚ݚɻʶ
АcΕ൯ܧᐢѫɣਦᐾፒȿ
ө༜৽ᔀۂ൯ࢄe
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Para promoção e venda de produtos filatélicos no mercado
internacional, a DSC tem agenciamento estabelecido com
11 administrações e companhias filatélicas, espalhadas
pela Ásia, Europa, Estados Unidos da América, Austrália
e China Continental. Localmente, mantém também
agenciamento com seis empresas para venda dos seus
produtos.
No ano em análise, a DSC fez-se representar em quatro
exposições filatélicas internacionais: XXII LUBRAPEX, em
Portugal; Exposição Mundial de Filatelia NY, EUA; 32.ª
Exposição Internacional Asiática de Filatelia, Tailândia; e
Exposição Internacional Filatélica da Ásia – China 2016.
A presença nestas mostras constitui uma estratégia não
só de promoção de produtos mas de exploração do
mercado filatélico, que não é de somenos importância, em
termos de receitas, para a DSC. Em Macau, os Correios
organizaram a Exposição Filatélica de Grandes Eventos
Desportivos, em colaboração com o Hong Kong Science
& Arts Exchange Centre, patente ao público na Estação
Central, durante os Jogos Olímpicos de Verão.
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Serviços Electrónicos Postais Seguros (SEPS)

ΪͲཋɥ൯ܧ
ΪͲཋɥ൯ܘ৻רܧ๑ೕࢄ೪c
ዶรઐ৽֚ܧپਆพዀ࿚༦
̯ѫؿΪͲཋɥ൯ᆱ SEPBox
൬ϷཋɥݢႮc൯ܧཋɥ
໔൯ͧd൯ܧཋɥ൯ͧd
 ઐᄤƊ೩ؿ৻רཋɥࢠʥཋ
ɥሏ௰e
כαcཋɥႏᖬ൯ᒶؿӡ
Ꮆ͂ɖАȿҌʝʥҡณc
ԚᎶ͂Ҍؿཋɥᅟ࣊અνӡ
ɾ͂ʸcΣޫነҌೕࢄਥټdዌ
پཋɈʔ̇൯ܧѫ˿൬ȹүʝ
ԯɮАݚೡe
ݯ൬ȹүొʠ൯ܧѫၤӸͫᖬעѫ
ΕΪͲཋɥ൯ᆱʿࠍؿАι
ࢽcӸͫᖬעѫϬХ৻רዀ˱ȿ
ΪͲཋɥ൯ᆱ͇ؿᇼ˲ॶcݯʔଠ
ొԜڏС͇ؿᇼʿβe
̊̔cݯᄈ˱ΪͲཋɥ൯ᆱ
তʿؒc̯ѫ͛ɰኬԮௐΪͲ
ཋɥ൯ᆱত˲ॶמؿ൯ᆱ
כऋ҄ਿႮՅͧɻʶdࣵݗ٦්൯
ܧʗѫdᏝౡ൯ܧʗѫʥዌپɣነ
൯ܧʗѫʑe
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Os Serviços Electrónicos Postais Seguros (SEPS), de
acordo com a estratégia de desenvolvimento, têm vindo
a incentivar mais instituições, incluindo departamentos
governamentais e organizações comerciais, a adoptar
serviços de distribuição electrónica através da SEPBox,
enviando mensagens electrónicas CERP, CEP, eDM e
eBill.
Em 2016 foram também feitas melhorias técnicas no
sistema de Carimbo Postal Electrónico Certificado (CPEC)
e em aplicações electrónicas, como, por exemplo, do
sistema eTender, melhorando os sistemas de concursos
públicos por via electrónica do Fundo de Desenvolvimento
para a Ciência e Tecnologia (FDCT), da Companhia de
Electricidade de Macau (CEM) e da Direcção dos Serviços
de Correios.
De forma a tornar mais eficiente a cooperação entre
a Direcção dos Serviços de Correios e a Direcção dos
Serviços de Identificação (DSI), relativamente ao projecto
de registo de SEPBox, a função de registo desta caixa
postal foi integrada nos quiosques da DSI, facilitando este
procedimento ao público.
A DSC procurou novas formas de registo da SEPBox,
instalando essa função no equipamento “eLocker” (Cacifo
Electrónico) do Centro de Distribuição do Correio Rápido,
Estação Postal dos Jardins do Oceano, Estação Postal
da Nova Taipa e da Estação Postal da Universidade de
Macau.
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൯ܧټѫ

2.2 Caixa Económica Postal (CEP)

൯ܧټѫܰ൯ܧѫؿᜨज़پc
ͅԯϷܧկࡗผဳଉcኟτዟ͓כ
൯ܧѫؿད့ผ߮ሏ͌eАڌݯ
͂ዀ࿚c൯ܧټѫՇټጪӡؒ
܁Թ۹ஃᆲe

A Caixa Económica Postal, departamento da Direcção dos
Serviços de Correios, é gerida pela sua própria Comissão
Administrativa e tem um orçamento e contabilidade
independente dos Correios. Sendo uma instituição de
crédito, a Caixa Económica Postal é regulada pelo Regime
Jurídico do Sistema Financeiro.

൯ܧټѫొԜɁ൘ಁdΦಁd
ਝමಁdཋɥʻ˟̡̎ʥஒྫྷЙ
೩৻רe

A CEP concede empréstimos individuais, aceita depósitos,
presta serviços de Transferência Internacional de Fundos,
desenvolve a Plataforma de Pagamento Electrónico e
presta serviços de Câmbios.

൯ܧټѫΕαߎɈࠓכ፮ဳ
ଉؒஃፓeݯȿᆢړଲዌپ
ټጪဳଉѫؿஃցc൯ܧټѫܛ
ᙩྦྷΛඖܞʵ൬ϷᏎ഼cԎʝʑ
ઁԹcᔄϊಕʭ̖႒ೕ́dࠌГ
ࠓ፮ᆢړพ৻ܛᙩ༜Аe

Em 2016 a CEP dedicou muito do seu esforço à gestão
e controlo de risco e compliance. Procedeu à revisão de
várias directivas tendo como objectivo assegurar que estão
de acordo com as orientações da Autoridade Monetária de
Macau e, assim, melhorar o controlo interno, assegurando
que menos erros possam acontecer, mitigando o risco e
assegurando a continuidade do negócio.

൯ܧټѫכαੀᑺ൬ȹϛ՚
αcݯᄪूࠇ߬ؿˀɥc൯ܧ
ټѫઢ৽۪ʸᆉ৽ݠcΉ͇ᇼ
ԎొՅ൘ಁ۪ؿʸొԜಕࢠయe

A Caixa Económica Postal irá completar 100 anos de
existência em 2017. Neste sentido, deu início à celebração
desta importante efeméride lançando uma acção de
incentivo aos seus clientes, que se traduz na redução de
juros a quem solicite e levante empréstimos.

൘ಁ

Empréstimos

൯ܧټѫΉʔ৻ࡗʥȹԒၤԯτ
Ծᘪؿዀ࿚ͬพɾࡗғ൘
ಁcαณғ൘ಁᅕ൴༖˾αಕ
ʭcғᐢټᔾݯყຒ
ʏe

A CEP concede empréstimos a funcionários públicos e
a trabalhadores de organizações e empresas com quem
tem acordos neste sentido. Em 2016, diminuiu em 4,3 por
cento o número de novos empréstimos concedidos, para
um total de 225 milhões de patacas.

Transferência Internacional de Fundos

ਝමಁ
൯ܧټѫၤϹᐲল৻৻רАc
۪ݯʸొԜ҄આ˿ቌؿਝමಁר
৻e༦ͱ൬ؿ༅ޫҌͲଈᓃ
ᓈ၉c˿ੀಁඖΪͲ҄આΔමϭ
ΛਝࡼֶΔਂe
αዌپමಁϭ̔Δמ͚ؿᅕ൴
ಕʭćcϤ̔Δමಁϭዌؿؿپ
͚מᅕ൴ɖಕʭće
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Em conjunto com a Western Union, a CEP presta o
serviço de Transferência Internacional de Fundos, através
de utilização de modernas tecnologias informáticas e de
uma rede mundial de balcões que abrange mais de 200
países ou regiões.
No ano em análise verificou-se uma diminuição de 11 por
cento no número de transferências para o exterior, e uma
diminuição de 3,6 por cento no número de transferências
de fundos do exterior para Macau.
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ཋɥʻ˟̡̎

Plataforma de Pagamento Electrónico

൯ܧټѫؿཋɥʻ˟̡̎ܰݯȿ
ऋਂؿ֚ܧཋɥܧ৻ܧ೪Ϥۺ
͓ؿc̡̎ݯΈ֚ܧؿپཋɥ
ొ৻רԜڏઆΪͲؿ၉ɐʻ˟ಒ
༞e

A Plataforma de Pagamento Electrónico da CEP foi
criada para acompanhar a política de desenvolvimento
de e.government promovida pelo Governo da RAEM,
disponibilizando aos departamentos governamentais, que
prestam serviços electrónicos, um meio de pagamento
online rápido, conveniente e seguro.

ͅכʔଠ൙Ԟ൙ୌྻԚ͂ཋɥʻ˟
ؿಒ༞c˱ɐཋɥʻ˟ڏؿСֲc
ཋɥʻ˟̡͚̎מᅕ൴ʥၤɾ
֚ܧپᅕ͌яαᄈ˱e

Dada a maior familiarização do público a este canal de
pagamento electrónico de diversos serviços públicos,
bem como a conveniência e comodidade que este
proporciona, tem-se registado gradualmente, ao longo
dos anos, um aumento de utilizações bem como de
serviços a integrar a plataforma.

ͅכτҡΛؿዀ࿚ҡΛ৻רؿඖ
͌Ԛ͂ཋɥʻ˟̡̎cֺ˞ཋɥʻ
˟̡̎Εαͳ፣અٶຒ௰
͚מcྦྷˈ˾αᄈ˱e
͌کcཋɥʻ˟̡̎ొԜ৻רؿඖ
͌τi၉ɐᖔ͚͚༢ԝၔಁdಶ
๑ೢ၉ɐᙩ౨d၉ɐᖔ͚ˋdʔ
ͳΔʿᐢஃ၉ɐᖔढ़ၔಁ৻רd
၉ɐᖔ͚ነdঢ়೩ઠөᇾೡ၉ɐ
ంΊdʔͳөஉܪ၉ɐ˟ಁै
d၉ɐ͇ᇼ֚ܧᖬעʼͧdਿพ
ਨ๑၉ɐᙩ౨dᕠ˓ذ๑၉ɐᙩ
౨dඑ൯ۂdΔ྇ଐۂdᓤۂdˮ
˞ذخʥپ೩၉ɐ߯ᑪdዌپਝ
ּ၉ɐంΊdਝผᘪ၉ɐ
ంΊdਆᅟഽ˫၉ɐ͇ᇼdਟΊ၉
ɐত೩Λඖ৻רe
44

൯ܧѫα۹ంй

D.S.C. - Relatório Anual 2016

ஒྫྷЙ

Câmbios

αஒྫྷЙ৻רಕʭٶc
מ͚ڌޚᅕ൴ಕʭܰ˚߬ԞϬʑΔ
ؿ༝۪ٶαԞҡΛΔԚ͂ʻ˟˺ᑪ
ذe

No ano de 2016 registou-se uma quebra no número de
transacções do Serviço de Câmbios de cerca de 14 por
cento. É de crer que esta diminuição da utilização dos
serviços de câmbios fornecidos pela CEP se deva ao maior
uso de cartões de pagamento por parte dos visitantes de
Macau, maioritariamente originários da China Continental.

Mais instituições aderiram e foram ainda disponibilizados
mais serviços a pagamento através da Plataforma
de Pagamento Electrónico. O número de utilizações
efectuadas em 2016 foi de cerca de 240 mil, representando
um aumento de 32 por cento relativamente ao ano anterior.
Actualmente, a Plataforma disponibiliza: Pagamento
online de multas por infracções de trânsito; Renovação
online de Imposto de Circulação; Pagamento online
de facturas de água; Pagamento online de multas do
Regulamento Geral dos Espaços Públicos; Pagamento
online de propinas; Registo online em cursos superiores;
Aluguer online de instalações desportivas; Requerimento
online de documentos oficiais; Renovação online de
Licenças Profissionais; Renovação online de Licenças de
Cães; Compra online de produtos filatélicos, de produtos
cartográficos, prendas, publicações e bilhetes; Inscrição
online na Maratona Internacional; Inscrição online em
conferências internacionais; pedido online de registo de
marca; e registo online de nomes de domínio.
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ཋɥႏᖬ৻ר

2.3 Serviços de Certificação

ذᎂ

2.4 Museu das Comunicações

αཋɥႏᖬ৻רၤΛ֚ܧ
͓ۺپАྑЂᗐڝcగ§၉ɐ
͇ე࣊ࠍంй¨ཋɥɮАݚೡ
ӡ eWorkflow Ԛ͂§ඔᖋ¨৻ר
eSignCloud Service ొԜȿҺʿ
࣐e§ඔᖋ¨৻רοΕݯ၉ɐᎶ͂
ೡβcڏઆΔኬ˱ੜ͂ʸӸͫႏ
ᖬc҄מʠज़ι˿§ݯཋɥᖋΊ¨
ؿ၉ɐᎶ͂ೡβeԚ͂§ඔᖋ¨ר
৻c͂ʸ˿ႦᕌΔᏵ֚ܧณཋ
ɥخంйe֚ܧپɁࡗ༦ଫ৽
ສԚ͂§ඔᖋ¨ؿཋɥᖋΊ৻ר
˿ڏႦᕌ୮ଉԯɁ͇ͤᇼϤಲ
Ԛ͂फ़ਜ਼e

Ao longo do ano, o eSignTrust fez parcerias com vários
departamentos governamentais para fornecer soluções
utilizando o serviço eSignCloud e o sistema eWorkflow.
O serviço eSignCloud visa permitir que aplicações
online incluam, de uma maneira fácil e eficaz, uma
sólida autenticação do utilizador e tornem as aplicações
“e-signable” rápidas e fáceis. Como resultado, o Serviço
de Assinatura eSignCloud permite que, de forma
conveniente, os utilizadores obtenham relatórios oficiais e
actualizados. O pessoal dos departamentos do Governo
utiliza o serviço de assinatura electrónica para, através
dos seus dispositivos móveis, gerir facilmente as suas
férias anuais sem fazer uso de papel.

ذᎂΕαᄪूɊ൪α
֨eܘ๑ι͓ࣂؿրοcАޫݯነ
ᗘؿذᎂcذᎂዶรΔ˞
ʃ৽ΛʏʝѼβΉ̯Δነ́ʥᄤ
ɣ̵̟ઐᄤཋكᖫඑ൯ʼʝe
Ε༦˾Ɋαංcذᎂݯነ́dࡼ
dّٽࣁ۪ୂᓱΈᗘ৽ݠcܘ
ጙመΪખਿᕀኒᙴc˚ਂࢄܘᕀᐾ
ፒɮАы౨ࢄᙴcԎྦྷʗࢄ
ᙴਂਟ൬Ϸࠇณஃིe

Em 2016, o Museu das Comunicações celebrou o
seu 10.º Aniversário. De acordo com os objectivos
que nortearam a sua criação em 2006, o Museu das
Comunicações, enquanto museu de ciência, tem vindo
a promover, de forma activa, interactiva e diversificada,
junto de estudantes e residentes locais, o conhecimento
científico na área das telecomunicações. Tem também
envidado esforços no sentido de promover o gosto pelo
coleccionismo filatélico. Ao longo dos últimos dez anos,
organizou actividades lúdicas dedicadas a estudantes,
famílias, idosos e turistas, elaborou e preparou visitas
temáticas de acordo com os interesses dos visitantes,
concebeu workshops e exposições temporárias ligadas
às temáticas das suas galerias, bem como reformulou
algumas das áreas expositivas.

ݯȿʿڏ፭ࣂ፭ΔԚ͂ͨЄౣॶ
ສ୮ଉพ৻cཋɥႏᖬ৻רઐˮ
§ȹॎβ¨Һʿ࣐cగܰΕԭ
֚ܧپං͓ۺԚ͂ཋɥᖋΊ৻ר
ؿঢ়ࢽཋɥɮАݚೡc˘ၤଊτพ
৻ӡ࿑ኬe
ཋɥႏᖬ৻רΕαᄪूι͓
൪αc̯ѫੀᘗᙩઐᄤԯႏᖬྡྷ
ഽ˫ອ৻רcߎɈԾХ֚ܧپ
ͬพफ़̯ҝᛰԷཋɥʝАพؿ
ͱ൬ʿβc˞ొॶڏԜʥࣂdτࢽ
˘˝ؒஃؿཋɥ৻רcЛ̵̟
͇ፒ֚ܧͬพࣂ৻רጱӸԷ
࣏ྦྷӸͫȹඨᅡβֺԞؿι
̯ᇲᔵֲe֡܃Ɋαcཋɥႏᖬ
͌ؿ৻רᅟܰొԜҡΛؿณ৻ר
Ꮆ͂ೡβ˞༠Էޅϭ൚൙۪ʸd
̵̟ؿ֚ܧ౨શe
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A fim de facilitar o processamento de informação e de
serviços, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, o
eSignTrust lançou soluções “one-stop” para implantar, em
dois departamentos governamentais, um eficiente fluxo de
trabalho electrónico com serviços de assinatura, que se
integraram facilmente nos processos existentes.
Em 2016, os Serviços de Certificação eSignTrust
comemoraram o 10.º Aniversário da sua criação e de
contínua promoção da Autoridade de Certificação e dos
Serviços de Autoridade de Registo, cujo objectivo é eliminar
o custo e a complexidade da autenticação presencial
tradicional para solicitar serviços governamentais e
empresariais. Os serviços eSignTrust estão empenhados
em apoiar os departamentos e empresas a mudar
do papel para serviços electrónicos e a disponibilizar
electronicamente os seus serviços, de forma atempada,
eficaz e de acordo com a lei. Nos próximos dez anos,
os serviços eSignTrust visam fornecer serviços mais
inovadores e aplicações que irão satisfazer ou exceder as
expectativas dos clientes, dos cidadãos e do Governo.

ذᎂߎɈ ೕڇʭαྦྷޫነكᖫ
ؿጙመcརαႦȹˤ́ݠɻႏ
ᖫޫነcྡྷଊ§ཹכڭcౘכೕ
ଊ¨֨ڌؿe
൯ܧdඑ൯ཋࢄᙴΕαొ
Ԝȿඖਿᕀኒᙴdඖޫነ͐ᆲ
ਿdመՈɮАыඖཋɥ
ᇾೡe

්࣎ࢄ

O Museu tem trabalhado no sentido de incutir nas
gerações mais novas o gosto pelo conhecimento,
iniciando-os na ciência com exemplos da vida quotidiana,
consubstanciando o seu lema – “Ousar Experimentar,
Ousar Descobrir”.
No ano de 2016, as galerias Correios/Filatelia e
Telecomunicações conceberam 29 temáticas para visitas
guiadas, 7 demonstrações científicas, 24 oficinas de
trabalho e 9 cursos de electrónica.

Museu nas Escolas
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թќؿᐰࠑऋПࢄᙴྭშβ
Inauguração da exposição especial “A Voz”

ಲሃܰЄိ˚ᕀdЄိᗘؿێذ
ᎂя˿ܛᙩೕࢄڔ൬Ɂၤਂਟ
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˂ ͂cذᎂΕࢄᙴᜨᐾ
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Ϊખȿȹடϻʃ৽τመؿඖ͌e

ݯᄪूҙɃ৻רɊ൪αcذ
ᎂؒਝʵɃթќؿᐰࠑऋП
ࢄᙴcࢄᙴؒͅਝޫነ˖ވႇА
ʥొԜcዌܰپԓਂݘԀিࢄᙴؿ
ࠖॎeࢄᙴϬ˂ϭ˂Ε
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ॗթќؿɁᐰe
ᘗᐾፒཋဤΡᐰࠑʥӪ
PHONEτؿཋࢄ৽ݚᙴ܃c
ذᎂΕα֛Ɍᐾፒթ
൯ͳሌࢄ৽ݚᙴcࢄ͐˞ɺሔ
ࢿऋࣦҌႇАؿ൯eᜮّ
Εᜮሌ൯ࣂc˿ܫᘩ࿅Է൯ؿ
ሔࢿcɖ˿ࣂነୌԷȹԒመՈك
ᖫeԒࢄ৽ݚᙴܰਿࢄ්࣎ݯˮ
ϤႇАؿcѴશС͂ᇾֶᇾਦࣂ
ංʵኒነ́৽ʹe
ݯᚊᎶα۹ਝذᎂˀ˚ؿ
ᕀذᎂၤʼʝౡᜮc˯ᛷ
ذᎂྦྷࢄۂֺ୮ྊֺ߲τؿஐ
ͨcذᎂၤࣵԑذᎂdዌ
پذᎂͳᐾፒ˞ؿ৽ݚذ
ᎂ  ዌپɻϹʼʝ͚ጪ˚ݯᕀؿ
ᙘᄧˈᑩcྵȿذᎂӶ൬ਂم
ᒷࢄي৻רං͌ؿᅟcɖᛷ͐ȿ
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Para celebrar o seu 10.º Aniversário, toda a equipa do
Museu se envolveu na preparação da grande exposição “A
Voz”, vinda directamente de França, da Universcience. A
exposição “A Voz”, que permitiu aos visitantes explorarem
os prodígios da voz humana sob diversas perspectivas,
teve Macau como ponto de partida para a sua itinerância
na Ásia. A mostra esteve patente ao público de Maio a
Novembro.
Além das duas exposições itinerantes, “Música através
de Electromagnetismo” e “Evolução da Tecnologia das
Telecomunicações”, o Museu inaugurou, no final de 2016,
a exposição filatélica “Apreciar Selos com Graça”, expondo
selos feitos de diferentes materiais fabricados através de
técnicas especiais. Os visitantes puderam observar, tocar
e sentir as diferentes texturas dos selos e obter informação
sobre estas estampilhas. As exposições itinerantes,
especialmente concebidas para maior conveniência das
escolas, permitem que os alunos as possam visitar a
qualquer momento, durante ou após o período lectivo.

ذᎂɖၤȿᇞן༞൯එ  ዌ
پ൯࿒൯̌ܧ܃ᅕ˫ؿೕϷ
ɮАc࣊ɻνඑȿዌپ൯̌ܧɐ
ࠇ߬ؿ൯ނᔀe
αذᎂؿᐢɃɁᅕݯ
Ɂωc˚߬ԞϬነ࣎ʥ྆
ؿདᜮeΕͲαωؿད
ᜮ৻רɻcݯኒᙴdɮ
Аыֶཋɥᇾೡ৻רcɎݯ
ʸ̔ʥ֡࣎৻רe
ነ࣎དᜮ
Visita de estudantes ao Museu das Comunicações

para um desenvolvimento sustentável, reforçando os
laços entre as pessoas e o ambiente. Também integrado
no programa deste dia, o Museu participou no Carnaval
do Dia Internacional dos Museus, que decorreu no Bairro
de São Lázaro, com a exposição “Selos Festivos”, patente
no Albergue da Santa Casa da Misericórdia. Esta mostra
incluiu selos emitidos por diferentes países, ilustrando
diferentes festividades.
Para a inauguração da Galeria da Estação Postal do
Carmo, que entrou em funcionamento em Novembro
de 2016, o Museu organizou a exposição “As
Telecomunicações ao Longo do Tempo”. A mostra
pretendeu reflectir o desenvolvimento dos métodos e
equipamentos de comunicação de maior impacto na vida
dos residentes do território nos últimos 50 anos. No final
do ano, o Museu lançou a Feira de Selos, que teve como
tema central os marcos postais. A exposição especial
“Juntos à Descoberta de Marcos Postais”, bem como
outras actividades interactivas e interessantes, constaram
do programa da Feira de Selos.
O Museu das Comunicações participou ainda na
publicação dos últimos volumes da obra “Colecção de
Choi Cheong-Too: Selos e História Postal de Macau”, que
cobre os espécimes mais importantes da história postal
de Macau.
No ano em análise, registaram-se 31 925 entradas no
Museu das Comunicações, a maioria de grupos escolares
ou de organizações com marcação prévia de visita. Do
total de 604 visitas com marcação prévia, 90,9 por cento
usufruiu de visitas guiadas, workshops ou cursos de
electrónica, e 9,1 por cento beneficiou dos serviços do
Museu no exterior e nas Escolas.

Em resposta ao tema do Dia Internacional dos Museus
2016 – Museus e Paisagens Culturais –, que pretendeu
sublinhar a responsabilidade dos museus para com as suas
colecções e o ambiente a que pertencem, o Museu das
Comunicações, o Museu Marítimo e o Museu de Macau
coorganizaram um concurso de fotografia subordinado ao
tema “O Museu Móvel – Coexistência das Culturas Chinesa
e Ocidental em Macau “. Cumprindo o objectivo de uma
maior ligação dos museus à comunidade, ampliando o
espaço de prestação de serviços, esta actividade mostrou
que Museus com diferentes vocações podem contribuir
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ਂਟАၤਝᗐڝ
Cooperação Regional e
Relações Internacionais

ၤɻਝ൯ܧඑ྆ʔ̇ᐢଉผࠍ
Encontro com o presidente do Grupo dos Correios da China

АݯΛਝΔਂֲୂᓱؿι
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Ӹͫ˱ȿɣผԯɻΛඖདௐผ
ᘪe

൯৻
ΕਂਟАʿࠍc̯ѫၤΛผ
ᘪcᔄϊνඑ༅dٲ༠ྦྷΈඖၤ
൯ܧ༜Аຒਝ൯ᐲ൯ܧʔޚᗐ
ؿᘪ࣐ؿ෮Ӯdኬၤɻਝˤ྆ٲ
ԯˢιࡗ͓ؿ˞ʥੜʝᗐڝԚΈ
ّͫܛऩeڔݯ൬ၤʑΔ൯ܧʿ
ࠍؿАc̯ѫᑼᇼਝࡼ൯ܧѫݢ
྆ዌc൬ϷɮАผᘪʥᜮዌپ
൯ؿܧஉܪe
ȹ˂ਝࡼ൯ܧѫΕᄤɻɬ̟ᐾϷ
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ᓣe

ਝࡼ൯ܧѫѫٽଅ྆Էዌپ൯ܧ
Visita dos Correios Nacionais à DSC
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̒˂ɻਝ൯ܧඑ྆ʔ̇Ε̒ɭࠇᄪ
̟ᐾፒɻਝࠇᄪ༎ྊཋਆ൯
ܧঢ়ᄙሃኋe൯ܧѫѫٽᏵᑼݯ
ሃኋཽႝcכผɐদሃ൯ࠍܧΉ༎
ྊཋਆ̟ұؿೕࢄၤዀ༤e౨

A Direcção dos Serviços de Correios faz parte de diversas
organizações internacionais e regionais, tendo ao longo
de 2016 participado em diversas reuniões, conferências
e seminários no sentido de se manter actualizada nos
diversos ramos da sua actividade. No corrente ano, há a
destacar a realização do 26.º Congresso da União Postal
Universal (UPU), que teve lugar na Turquia, tendo a DSC
participado em diversas reuniões preparatórias e tomado
parte do Congresso enquanto membro da delegação da
China.

Área Postal
A nível da cooperação regional, a DSC participou em
vários encontros com o objectivo de colher informação,
apresentar os seus comentários às propostas
relacionadas com a operação postal/Convenção Postal
da UPU, integrando a posição da RAEM com a posição
geral da Delegação da China, e estreitar relações de que
resultem benefícios para todas as partes intervenientes. A
DSC, para promover a cooperação entre Macau e a China
Continental no âmbito da actividade postal, convidou
uma delegação dos Correios Nacionais a deslocar-se ao
território para uma reunião de trabalho e para conhecer as
instalações dos Correios de Macau.
Organizado pelos Correios Nacionais da China, realizouse em Janeiro, no Município de Zhongshan, Província de
Guangdong, um encontro entre as Autoridades Postais
da China, Hong Kong e Macau. Esta reunião constituiu-se
como base para um mecanismo de comunicação regular
e de relações de cooperação mais estreitas entre a China,
Hong Kong e Macau.
Em Abril, o Grupo de Correios da China organizou em
Chongqing, Província de Sichuan, um Fórum de Dirigentes
de Administrações Postais sobre Comércio Electrónico
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ຒਝ൯ܧᐲ։ɣผ

Transfronteiriço. A directora dos Correios de Macau,
convidada especial, fez uma apresentação abordando
o desenvolvimento e as oportunidades de negócio para
o sector postal, criadas pela procura do mercado de
comércio electrónico transfronteiriço. Num encontro entre
o Presidente do Grupo dos Correios da China, Li Guohua,
e a delegação de Macau, foram trocadas ideias sobre a
cooperação e possíveis serviços de comércio electrónico
transfronteiriço a lançar por ambas as administrações
postais.
A nível das relações internacionais, o ano ficou marcado
pelo 26.º Congresso da União Postal Universal, tendo
ocorrido várias reuniões preparatórias até à sua realização
em Setembro/Outubro. No mês de Fevereiro, em Berna,
Suiça, teve lugar a Reunião Conjunta do Conselho de
Administração e do Conselho de Operações Postais da
UPU. Nesta reunião foi finalizada uma proposta sobre o
novo sistema dos encargos terminais e outras propostas
importantes e impactantes para a metodologia de
receitas, despesas, operações e contabilidade da DSC.
Em Maio, os Correios participaram na Reunião Anual
do Conselho Executivo da União Postal da Ásia-Pacífico
(APPU), que teve lugar em Pulau Langkawi, Malásia. Esta
reunião pretendeu partilhar pontos de vista e estabelecer
uma posição regional sobre várias propostas significantes
a serem discutidas e aprovadas no 26.o Congresso da
UPU. Em Agosto, em Yangzhou, teve lugar a Reunião
de Coordenação do 26.o Congresso da União Postal
Universal, que visou estabelecer a posição final da China,
como um todo, sobre as propostas a serem discutidas e
aprovadas no Congresso.

༎ྊཋਆ൯ܧঢ়ᄙሃኋ
Fórum de Dirigentes de Administrações Postais sobre Comércio Electrónico Transfronteiriço
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ϊ̔cɣผ༦͠ؿդ̠ဍ˖ވ
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26.o Congresso da União Postal Universal
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Finalmente, entre Setembro e Outubro, decorreu em
Istambul, Turquia, o 26.º Congresso da União Postal
Universal. O Congresso aprovou, endossou e tomou
decisões sobre várias propostas e pontos importantes,
tais como a Reforma da UPU, a introdução da categoria
de mercadoria e de documento nas “definições” incluídas
nos Actos da UPU, o Novo Sistema de Encargos Terminais
e o Plano de Produtos Integrados. Foi também aprovada
pelo 26.º Congresso da UPU a estratégia postal mundial
como um roteiro para o futuro.
A convite dos Correios Nacionais da China, a DSC integrou
ainda a Delegação Nacional Chinesa que participou,
após o Congresso, na Reunião Especial do Conselho de
Operações Postais da UPU, realizada em Berna, Suiça, no
final do ano, com o objectivo de finalizar e aprovar a nova
estrutura do conselho acima mencionado.
Em 2016, a DSC, membro da Associação Internacional
das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP),
participou na Assembleia Geral e XXIV Fórum desta
entidade, que teve lugar em Luanda, Angola, e no seminário
de Regulação, subordinado ao tema “Sob o Signo do
Digital”, que teve lugar em Macau. Com a aproximação
da data de integração dos Serviços de Regulação de
Telecomunicações na Direcção dos Serviços de Correios,
uma delegação destes serviços deslocou-se a Lisboa, em
Julho, a convite da ANACOM – Autoridade Nacional de
Comunicações, para analisar e discutir o modo de melhor
aprofundar os objectivos dos protocolos de cooperação
bilateral em vigor.
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ϊɾ̔c̯ѫᑹˮȿΕࠗಋᐾ
Ϸؿԓʪਝ൯ܧᙴผ
Ε̟ענᐾϷؿԓʪਂ EMS ༎
ྊཋɥਆ৻࿒ EMS̟ೕࢄኝঢ়
ᄙޢদผe

A DSC participou ainda na “Post-Expo Asia Pacific 2016”,
que teve lugar em Hong Kong, e no Simpósio de Dirigentes
de Administrações Postais da Região Ásia-Pacífico, sobre
“EMS e Comércio Electrónico Transfronteiriço e Estratégia
de Desenvolvimento do Mercado EMS”, que teve lugar em
Kunming, China.

൯ܧټѫ

Caixa Económica Postal

൯ܧټѫΕα˂˱ȿ
։ԓʪਂ˖ވၫႺϷԾผαผ
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Аވ˖ݯၫၤཌྷਕႺϷԾผؿι
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cԎగᏪল৻ဳଉԯˢι
ࡗ͚А෮Ӯc˞А̰ݯԞೕࢄ
೪ؿϣe

ཋɥႏᖬ
ݯᄪूཋɥႏᖬ(৻רeSignTrust)ι͓
Ɋ՚αc̯ѫᐾፒཋɥႏᖬؿᎶ
͂ၤ̰Ԟೕࢄޢদผcᑼᇼȿಋ
ዌԭΔਿࡼˤٲʗԔʥАਿᕀ
ʍଽcˮɁᅕ༠Ɂe
˱ݯੜᐃ3.,ณҌʥᎶ͂ೕ
ࢄc̯ѫࡗݢ˱ʔਥۺʥႏ
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ၤౣॶӸͫ࿚ۺe
൯ܧѫࡗݢˮ࣮ਝਅӱᐾϷؿԓ
ݘ3.,ᐲਝነޢদผd
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ᕀݯElectronic ID, Building Ecosystem
Right Is the Keye̯ѫˤٲೕٲȿΊ
§ݯeSignCloud – Get Ready to Boost
eID Market in Macao¨ؿਿᕀᑟc
ʍଽЩੀઐˮ§ؿඔᖋ¨৻רe
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A Caixa Económica Postal (CEP) participou no 22.º
Encontro Anual do Grupo Regional da Ásia-Pacífico do
Instituto Mundial de Bancos de Poupança e no respectivo
Fórum, que decorreram em Abril de 2016. O Fórum teve
como tema central de discussão a “Inclusão Financeira”,
com especialistas do sector financeiro a abordarem a
necessidade de alterar a forma de actuar dos bancos e
instituições financeiras tradicionais.

Εผࡗɣผ౨ංɖ൬Ϸȿณȹ։˚
ၤ৹˚ؿᘏፕҙc൯ܧѫѫ
ٽᏵடͨ৹˚e

Durante a reunião da Assembleia-Geral do Consórcio PKI
Ásia 2016 teve lugar a eleição dos novos Presidente e
Vice-Presidente, tendo a Directora dos Correios de Macau
sido reeleita Vice-Presidente.

Ɋɀ˂ͫɮพࢠڌʝࢠڌʝ
சͧ৻רพ̇৹̇ٽၤᄤޘᏜ
ࢠڌʝկࡗผԀ഼ࡗԞዌپ˱
ຣዌཋɥᖋΊᖬ࣊ʃႏᒨɮАୂ
ɍωผᘪe

Em Dezembro, decorreu em Macau a 3.a Reunião do
Grupo de Trabalho do programa “Aplicação-piloto de
Reconhecimento Mútuo dos Certificados de Assinatura
Electrónica emitidos por Macau e Guangdong”, que
contou com a presença do Vice-Secretário para o Sector
dos Serviços de Software e Tecnologias da Informação
do Ministério da Indústria e Tecnologias da Informação e
do Inspector da Comissão de Economia e Informação da
Província de Guangdong.

Como membro do Instituto Mundial de Bancos de
Poupança (WSBI), a CEP aproveitou a ocasião para
alargar a sua rede de cooperação e trocar opiniões sobre
operação e gestão financeira com membros de outras
partes do mundo, já que pondera uma futura estratégia
de desenvolvimento.

Serviços de Certificação
Para assinalar o 10.o Aniversário dos Serviços de
Certificação, a DSC organizou um seminário subordinado
ao tema “Aplicação e desenvolvimento futuro da
Certificação”, que contou com 150 participantes. Para
este seminário foram convidados especialistas de Hong
Kong e Macau para apresentações temáticas e partilha
de experiências.
Para obter informações sobre as mais recentes tecnologias
e sobre o desenvolvimento de aplicações de PKI, os
Serviços de Certificação da DSC participaram num
Simpósio Internacional sobre Inovação PKI e Autenticação,
cujo tema central foi “Cidade Inteligente e Identidade
Inteligente sob a Iniciativa de ‘Uma Faixa, Uma Rota’”.
Uma delegação dos Correios de Macau participou ainda
no Simpósio Internacional, nas Reuniões do Comité de
Direcção e na Assembleia Geral do Consórcio PKI Ásia
2016, que tiveram lugar em Banguecoque, Tailândia.
O Simpósio teve como tema “Identificação electrónica,
a chave para constituir um ecossistema certo”. A
representante da DSC fez uma apresentação sobre o tema
“eSignCloud – Preparação para o impulso do mercado de
identificação electrónica em Macau”, fazendo uma breve
exposição sobre um novo serviço eSignCloud que os
Correios de Macau vão lançar no futuro próximo.

ཋɥႏᖬؿᎶ͂ၤ̰Ԟೕࢄޢদผ
Seminário “Aplicação e Desenvolvimento Futuro da Certificação”

ذᎂ

Museu das Comunicações

༦ၤพؿਝАcذ
ᎂᐾፒؒͅਝޫነ˖ވႇАʥొԜ
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ᅌޫነكᖫdውೕޫነጙመၤઐᄤ
ޫҌʼʝАݯրοe

Fruto da cooperação internacional com outras instituições
congéneres, o Museu das Comunicações patenteou a
exposição especial “A Voz”, produzida e disponibilizada
pela Universcience, para celebrar o seu 10.º Aniversário.
A Universcience é uma instituição pública francesa, que
inclui o Palácio da Descoberta e a Cité das Ciências e
das Indústrias, que tem como objectivo dar a conhecer e
criar o gosto pelas ciências e promover a cultura científica
e técnica.
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ᗐෲمະ
Actividade Social /
Participação Comunitária

֨৽ݠ
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Actividades Comemorativas
No ano de 2016 celebrou-se o 132.° Aniversário dos
Correios de Macau, bem como o 10.° Aniversário do Museu
das Comunicações. No dia 1 de Março, para assinalar
estas duas efemérides, foi preparado um programa
comemorativo especial, que contou com a colaboração
de diferentes individualidades e organizações. O Dia
Mundial dos Correios e o 99.° Aniversário da Caixa
Económica Postal também foram assinalados nos dias 6
e 9 de Outubro, com um variado conjunto de actividades.
Os Correios de Macau pretendem, nestas datas
comemorativas, sensibilizar a população para a
importância dos seus serviços. Com um leque variado
de actividades, nomeadamente emissão de selos e de
envelopes comemorativos, entrega de prémios e entrada
gratuita no Museu das Comunicações, a DSC nestes dias
especiais deseja criar laços de proximidade ainda mais
fortes com os cidadãos a quem presta os seus serviços.

Serviços de Proximidade
Desenvolver serviços de proximidade significa melhorar
a acessibilidade e a qualidade dos serviços, bem como
a própria imagem da DSC, numa interacção que permita
aferir o grau de satisfação dos cidadãos e a eficiência e
eficácia das respostas às necessidades identificadas,
contribuindo para a qualidade da vida diária da população.
A DSC tem vindo a renovar e a criar novas infra-estruturas
postais, instaladas em locais de grande concentração
demográfica e dotadas de acessibilidades e facilidades
que correspondem às exigências da sociedade. Além
de serviços postais, financeiros e de “Pagamento Fácil”,
são agora disponibilizados cacifos electrónicos em quatro
estações, para maior comodidade de quem necessita
de levantar encomendas ou Correio Rápido sem
constrangimento de horários.
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Εዌپɣነʍଽ̯ѫ৻רؿ
Promoção dos serviços da DSC na Universidade de Macau
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ѫdཋɥႏᖬ৻רdذᎂd
එ൯dऋ҄ਿႮdΪͲ൯ܧཋɥר
৻ c൯ܧѫΉʔଠሻਕଐۂdొԜ
৻ר༅eα̯ѫઐˮ෬ڌ
໔ዌپ൯ܧʥዌپඑ൯
cᜑ̵̟༦ౣॶʹዀ೩৽ݚສ
፭ࣂᏵՅዌپ൯ܧณ༅e
̯ѫᑹ༦Έᗘց౨˰ذdᔵႌd
ంफ़dཋ̎ཋ഼̎dณၘೕЗ
ผdˮخઅᘩտ˰α۹৽ݠ
ంй೩cΉʔଠೕЗࢠၤઐᄤΈ
ඖ৻רଐۂe൯ܧѫ͛˱ࢄᙴ
ၤ৽ݠАଊࢄ͐ʥઐʍ৻רcΕ
ዌپɣነˀΉዌɣነ́ʍଽמ൯
ᆱၤΪͲཋɥ൯ᆱ৻רcԎ
ΉཋɈʔ̇ϬԞˋʔ۪̇ؿʸઐ
ᄤ˞ΪͲཋɥ൯ᆱνՅཋɥ
௰eذᎂ͛ዶรԷነ࣎c˞
ଊ͐ࢄᙴʿβΉነ́ઐᄤר
৻e
༦Έိۧඨၤᐲᖎؿಒ༞cᆢړ
˿҄ΑᎶ̵̟ؿേұνඑᗸ
ൔۺؿᘪcϤొʠ̯ѫ৻רؿሔ
൴e
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Através dos sítios web (Correios, Caixa Económica Postal,
Serviços de Certificação, Museu das Comunicações,
Filatelia, Correio Rápido e Serviços Electrónicos Postais
Seguros), os Correios prestam serviços, vendem produtos
e facultam informações úteis ao público. Em 2016, foram
lançadas duas contas WeChat – “Correios de Macau” e
“Filatelia de Macau” – para que através de dispositivos
como o telemóvel seja possível obter informações
actualizadas dos serviços.

ʼઠʔऩ৽ݠ

Serviços de Apoio Educativo

൯ܧѫҰαяᐾፒȹӡͶޫʼઠө
৽ݠcቔ̯ዌֈ̵ؿቇᚾᄘА
ጙመe

Os Correios de Macau, com o objectivo de estimular o
prazer do conhecimento e incentivar o gosto pela escrita
criativa, promovem anualmente um conjunto programas
de índole educativa, cultural e científica.

ݯȿརڇʭαᄘАc̯ѫҰαя
ᐾፒԭω࣊ڌᄘАˈᑩcԎԷ̯
Δɻɩነؿʻܛeαᄩ
ʼˈᑩؿᕀ͌ݯัؿϬɯᄘ
ȹ۬ ڌຒਝ൯ܧᐲؿਝᄩʼ
ˈᑩ ັᇻϢɁ҈ڌؿ௩
ෲؿዌپౡᒨ ൯ܧѫϬፒؿᄩʼ
ˈᑩ e

Para fomentar o gosto pela escrita junto das camadas
mais jovens, os Correios promovem anualmente dois
concursos de Composições Epistolares, contando com
o apoio de instituições do ensino primário e secundário
de Macau. Em 2016, os temas dos concursos foram:
“Escreve uma carta a ti mesmo para os teus 45 anos”
(concurso internacional promovido pela UPU) e “Carta ao
Pai Natal – O local de Macau que mais gosto de visitar”
(concurso promovido pelos Correios de Macau).

Ϭαι͓൯ܧټѫХነټ
ི߮܃c൯ܧټѫܛᙩརነ
́ዶรΉነdЦɈొʠነୌιᐜc
Ԏכα˂ͫټѫ൪α
֨ˀɾΉΊΕነα
ιᐜٲଊଔֶτᛷട൬үؿነ́
ཕᖲХነټe

A CEP deu continuidade ao “Programa de Abonos da
Caixa Económica Postal” instituído em 2010, premiando
alunos de escolas de Macau que se destacam pelo
seu desempenho académico. Este programa procura
incentivar os estudantes a investirem nos seus estudos e a
procurarem elevar o seu desempenho escolar. Em 2016, a
CEP atribuiu 43 prémios a estudantes que se distinguiram
no ano lectivo 2015/2016. A cerimónia de entrega de
prémios teve lugar em Outubro, aquando da celebração
do 99.° Aniversário da Caixa Económica Postal.

Com regularidade, em boletins, revistas, jornais, rádio
e televisão, bem como em conferências de imprensa,
os Correios anunciam, divulgam e promovem os seus
serviços e produtos. Publicam ainda o boletim trimestral
“Em Contacto” e tornam público o Relatório Anual
de Actividades. Os Correios, quando considerado
pertinente, fazem representar-se em feiras e eventos,
com demonstrações in loco dos seus serviços. Em 2016,
juntou-se ao Dia da Universidade de Macau para promover
junto dos alunos a SEPBox e o uso integrado do eLocker,
bem como, com a SAAM e a CEM, promoveu a adesão
a facturas electrónicas através da SEPBox eBill. Também
o Museu das Comunicações vai junto das escolas com
demonstrações ao vivo e exposições, aproximando ainda
mais o Museu da população escolar.
O estabelecimento de canais de comunicação e a
proximidade aos cidadãos garantem a resolução rápida
de eventuais reclamações e o acolhimento de sugestões,
permitindo melhorar a qualidade dos serviços prestados.
൯ܧټѫХነི߮ټཕᆉᓤ
Cerimónia de Entrega de Prémios do Programa de Abonos da Caixa Económica Postal
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ذᎂᑹᐾፒȿȹӡͶؿα۹
৽ݠc˳ˈܢᑩdɮАыdޢদ
ผdࢄᙴ೩cᔄϊውೕڇʭαྦྷޫ
ነكᖫؿᆅෲඑ൯ؿᅥመe

O Museu das Comunicações desenvolve também
um conjunto de actividades anuais, como concursos,
workshops, seminários e exposições, tendo como
objectivo estimular nos jovens o gosto pelo conhecimento
científico e o prazer de coleccionar selos.

ޫౝ৽ݠʿࠍcذᎂҰαၤዌپ
ཋዀʥཋɥɮೡነผዌذ́پ
ᔢነɮೡነผАᐾፒነ́৽ʹ ႇ
Аᘏᑩ৽ݠcԯɻཋɥສႇАˈ
ᑩԎቝღᚎτୂԞϬΈ࣎
ؿነ́ᘏٱɻঢ়ɻୂᆉඖcϤ
ɩነ́ޫǵᖚɣАኝڬτ
ୂɩነ́˱eϊ̔cذᎂᑹԾ
Хዌذ́پᔢነɮೡነผᐾፒȿ˞
ɻነ́ྦྷݯോޫؿነႮ  ́ذ
ᔢነɮೡүӶࡧ˥Ꮺe

Para divulgação da ciência, de forma a torná-la mais
acessível, o Museu organiza actividades anuais para
estudantes, contando com a cooperação do Instituto de
Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos de Macau e
da Macau Sociedade de Engenharia Biomédica. Este ano,
o concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos,
com o tema “Limpeza em Movimento”, contou com a
participação de 130 equipas de estudantes de várias
escolas locais, do Ensino Básico e do Ensino Secundário.
Também 104 equipas de estudantes participaram na
Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do Ensino
Básico. O Museu apoiou ainda a Macau Sociedade
de Engenharia Biomédica na realização do “Campo
de Ciência Expresso – Um Pontapé de Saída para a
Engenharia Biomédica” destinado aos estudantes do
Ensino Secundário.

ઐᄤඑ൯ʼʝʿࠍcذᎂᐾፒȿ
ೋˮ൯ܨԑАˈᑩ҈
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༝Ꮺඖ͌e

ཋɥᇾೡ
Curso electrónico no Museu das Comunicações

Para promoção do coleccionismo filatélico, o Museu
organizou os concursos “Desenhar a Minha Estória de
Selos” e “Os Meus Selos Favoritos de Macau”, e, em
colaboração com a Caixa Económica Postal, o “Concurso
de Construção de Mealheiro Criativo”. Ainda em termos
de apoio educativo, o Museu participou, com oficinas
de trabalho, nas actividades de Verão organizadas
pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
(DSEJ), e deu continuidade à organização do “Campo de
Comunicações”.

ਂمၤ

Participação Comunitária
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Os Correios de Macau e os seus trabalhadores colaboram
com diversas instituições através de comparticipações
pecuniárias a favor de causas e actividades comunitárias.
Em 2016, foram recolhidos donativos para as campanhas
da ORBIS Raffle 2016, Caritas de Macau – Bazar de
Caridade, Macau Association of the Hearing Impaired,
ORBIS Action for Sight, Associação dos Familiares
Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau e
Associação de Beneficência “Tung Sin Tong”. Em 2016,
os Correios participaram, mais uma vez, no “Programa de
Caridade Marcha para Um Milhão”, promovido pelo Jornal
Ou Mun.

൯ཋᓻɮါСผ

Clube de Pessoal dos CTT

ါСผݯผࡗʥԯࡼᙔᐾፒȹӡͶ
ؿʼʝdᅥ৽ݠ͚مcڔ൬ผ
ࡗɾංؿ৪͚ݚe

O Clube de Pessoal dos CTT desenvolve variada
actividade orientada sobretudo para o saudável convívio
entre os seus sócios, funcionários e famílias. O programa
de 2016 estendeu-se principalmente por actividades de
cariz desportivo, recreativo e social.

ΕөʿࠍcαါСผၤȿ
ɺୂᓱᐾፒؿөˈᑩc˳ܢϡ
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ଈdӷଈdɩ᎘ϱ೩೩e
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No âmbito desportivo, o Clube participou em diversas
competições organizadas por outras instituições
congéneres, nomeadamente de badminton, basquetebol,
ténis, bowling, ténis de mesa, futebol, mini barcos-dragão,
entre outras.
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൯ཋᓻɮါСผၤ͖͗ଈʤᇷᑩ
Clube de Pessoal dos CTT nos “Jogos de Amizade de Ténis de Mesa”

ผࡗᙙࡼᙔၤؿᅥ৽ݠτ
̒ʨ༝ʥᄨȹˀ༝eါСผ
ᑹၤዌپɤʔ৻ࡗԾผፒ৪ᑟ
cၤɻਝႺϷዌپʗϷկผ
ፒጱɥᘏᑩ৽ݠeϊ̔cᑹτໍ
ഩˑപઠነᇾೡdᜮذ
ᎂթќؿᐰࠑऋПࢄᙴdผࡗ
ັᇻયࡽdผࡗɥɤັᇻᐲᚭผd
֨ɰܨผࡗ܆ুؿᎴᅊᘆ٦ݠ
৽೩e

As actividades de carácter recreativo e social, a que se
associaram familiares, incluíram uma viagem de quatro
dias a Wuhan e uma excursão de um dia à cidade de
Shunde. Em conjunto com a Associação das Funcionárias
Públicas, foi organizada uma palestra sobre. Também em
associação com a Comissão Recreativa do Banco da
China, o Clube organizou uma festa, pondo pais e filhos a
competirem em diversos e animados jogos. Ainda o Clube
organizou um curso de culinária dedicado à gastronomia
portuguesa e uma visita à exposição “A Voz”, patente no
Museu das Comunicações. Conforme é já tradição, o
Clube organizou o Jantar de Confraternização de Natal
e a Festa de Natal para os filhos dos sócios, bem como
mandou celebrar uma missa em memória dos seus sócios.

18/11/16

෯ɟϜࠌໞܭǖ˲Ǫtǉળęع
50.º Grande Prémio de Motos de Macau

൯ཋᓻɮါСผၤϡˉଈᑩ
Clube de Pessoal dos CTT no “Torneio de Badminton do Ano Novo Lunar 2016”
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ɁɈ༅
Recursos Humanos

ϭα˂ˀc൯ܧѫͳτ
Ίଊᓻࡗɮcʗᙔ൯৻dټ
ጪdཋɥႏᖬၤذᎂ೩ᆲᕿe

A Direcção dos Serviços de Correios contava até 31 de
Dezembro de 2016 com 463 trabalhadores efectivos,
distribuídos pelas suas diferentes áreas funcionais: Postal,
Financeira, de Certificação e Museu.

൯ܧѫኟτȹʻॶ෦˨ᆅ҃ؿ
ɮА྆අΕɺؿᆲᕿɮАe̯ѫ
ȹΉࠇ۾഼ࡗɮكؿᖫdฑพ၀
ु྆අ၀ुcԎߎɈ྆כඅА
ၤܛᙩਿพʝফe

Para o desenvolvimento dos serviços, a DSC tem por
fundamental uma equipa de elevada competência e
altamente motivada, seja qual for a área funcional em
que opere, de base ou em sectores mais especializados.
Ao privilegiar o conhecimento, a dedicação e o trabalho
de equipa, aposta em grupos de trabalho dinâmicos e
fomenta a sua formação e especialização contínua.

̯ѫɖརࡗɮ˱ɺؿফd
Ϭ҈ᄈࠤdుోณҌॶ˞ኪͨɺ
ؿɮАϽeα̯ѫஉ͓ʑ
ܛᙩ൬࠳ᇾೡၤɮАϽረዀ
ԹcࡗݯɮొԜҡΡؿๅௐࣃʠ
ዀผe̯ѫɖผၤ̯Δֶ̔Δؿ
ফི߮cᜑࡗɮుోณكᖫณ
Ҍॶe

ᓻพফ
ΕαͳτɁω˱ȿ̯
ѫdԯˢ֚ܧዀᗐd̯Δ̔Δዀ
࿚ᐾፒؿΈိᓻพফeͅԯˢ
ዀ࿚ ˳֚ܧܢొ پԜؿফᇾ
ೡ˚߬ܰᗐכႍӰdϷဳܧଉd
Ꮬdলܧผ߮dؒ܁dɁɈ༅d
༅ޫҌdཋɥ৻רdʔᗐcɁ
༅ࢿړᙶ೩ეਟe
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Os trabalhadores são incentivados a desenvolver níveis de
formação que lhes permita alcançar novas capacidades
para diferentes tarefas e funções. No ano em análise foram
criados internamente programas de formação contínua e
de rotatividade de funções para melhor preparação dos
trabalhadores e abertura de possibilidades de progressão
profissional. Foram também desenvolvidos planos de
formação no exterior que permitiram a actualização
de conhecimentos e o desenvolvimento de novas
competências.

Formação Profissional
Em 2016, registaram-se 442 participações em diferentes
acções de formação profissional, ministradas tanto
pela DSC como por outros organismos do Governo da
RAEM, instituições locais e estrangeiras. Em termos de
formação geral facultada por outras instituições, incluindo
departamentos governamentais, os cursos centraram-se
em áreas de línguas, administração e gestão, economia,
finanças e contabilidade, direito, recursos humanos,
informática, serviços electrónicos, relações públicas,
protecção de dados pessoais e comunicação.
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ϭכʑফʿࠍc̯ѫᐾፒȿ൯
ফི߮d፮ۂذ୮ଉফᇾ
ೡ˞ʥਿکݯᇃࡗɮϤஉؿᇾೡe
൯ܧѫࡗɮɖ˱ͅԓʪ൯ܧነ
ຒਝ൯ܧᐲᐾፒؿ൯৻ফᇾ
ೡcᇾೡ૪ၰୄဲdཋɥਆ৻༜
Ꮺdሔ൴ొʠdऋ҄ਿႮd˳ႅd
൯ܧԜᎶᗆԲͧ୮ଉ೩೩e
ݯȿᆢ৻רړಲංᒾΔਨϷc൯ܧ
ټѫΪખࡗɮϽረcᜑࡗɮ
ྦྷټѫؿΈඖ༜Аτྡྷၤኬ
ؿႏᖫeݯȿ˱ੜԉᆲʥܛړӪΡ
༜Аcࡗɮɖ˱ͅዌټپጪነผ
ၤዌپႺϷʔผᐾፒؿፑПৣ൵d
ႺϷؒஃdʦݟ፠ʥʦ࢜ጪ༅ؿ
ফᇾೡeϊ̔cټѫҡϬፒϊᗘ
ʑ৽ݠcΉࡗɮᘻᘷ̦ፓΨؿ
ஃڬܧ೪e

A nível interno, a DSC desenvolveu um programa de
formação para distribuidores postais e um curso de
formação sobre tratamento de produtos perigosos.
Foram ainda ministrados cursos orientados para pessoal
destacado no atendimento ao público.
Pessoal da DSC tomou ainda parte em cursos de
formação específica da área postal, orientados pelo
Centro de Formação da APPU e União Postal Universal.
Estes cursos de formação, incluindo vários workshops,
debruçaram-se sobre temas como: Encargos Terminais,
Operações de Comércio Electrónico, Melhoramento
de Qualidade, Encomendas e EMS, Nova Cadeia de
Abastecimento dos Correios (Postal Supply Chain) e
Tratamento de Correspondência Recebida.
A Caixa Económica Postal promove a rotatividade de
pessoal para que este obtenha um conhecimento global
e prática em várias das suas áreas de responsabilidade,
assegurando a ininterruptibilidade dos serviços. Para
reforçar a prevenção e assegurar boas práticas, pessoal
da CEP participou em acções de formação levadas a cabo
pelo Instituto de Serviços Financeiros de Macau e pela
Associação de Bancos de Macau sobre detecção de notas
falsas, leis bancárias e sobre combate ao branqueamento
de capitais e financiamento ao terrorismo. A CEP reforça
este mesmo tipo de formação, com acções internas para
clarificação de dúvidas e das políticas e normas a serem
obrigatoriamente seguidas.

§෧ᅳըʔ¨ਿᕀᑟ
Palestra temática “Integridade e Dedicação ao Público”

ɮАിֻ࣏৻רጻผᘪ
Reunião de Avaliação de Desempenho e de Carta de Qualidade

ʦݟ፠ʥʦ࢜ጪ༅ফᇾೡ
Acção de formação sobre Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
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ʑဟઁ
Controlo Interno

13/06/15

⣇ɪʄආጄ̡ŭ
110.º Aniversário do Nascimento de Xian Xinghai

൯ܧѫؿʑဟઁܰ༦͓ۺȹӡ
Ͷི߮ؿೡѵၤʿؒԞ൬Ϸcᔄ
ϊړᙶ̯ѫ༅ଐᆢړፓޚᗐܞ
ʵc২Էԉᆲ፟႒ၤɺӷԎ༠ϭԿ
൙৻רؿᅟๅe

O controlo interno na DSC passa pelo estabelecimento
de um planeamento e pelos métodos e procedimentos
adoptados para proteger os seus activos e promover a
eficiência operacional e o respeito pelas orientações
definidas, tendo como objectivo a prossecução de boas
práticas e evitar erros e insuficiências.

ΕαʔЗȿณؿ໔൯ͧᆲ
ΨڬcԎੀ൯ܧ୮ଉʥݢႮɻʶࡗ
ɮɮАΨڬʑτᗐݢႮೡѵၤԲͧ
୮ଉؿʗ൬Ϸҡณe

No ano de 2016, foi publicado um novo manual para
a Área de Correio Registado e foram actualizados
os procedimentos de distribuição e tratamento de
correspondência no manual de trabalho para os
trabalhadores de Centro de Tratamento e Distribuição de
Correio.

ܛݯᙩొʠ৻רԎ༠ϭֻ৻רጻֺ
͓߯͌ؿᅟc̯ѫผց౨ᄗ഼ʑ
ೡѵၤዀԹeα̯ѫᏵʔͳר
৻ിᄗկࡗผཕೕᖬ࣊c૪ၰඖ
৻רሔ൴ܞᅟcֺτ৻רሔ൴ܞᅟ
༠ᅟଅʍכϭɾංe
̯ѫ൬Ϸ̵̟ؿ෮۹ሁ݅ኬി
ʗΕ༦˾αܛᙩొʠcα
ؿിʗ༖˾αᄈ˱e
൯ܧټѫڈࠇ഼ؒஃፓࠓ
፮ဳଉcϷܧկࡗผҰαྦྷพ৻
˞ʥࠓ፮ဳଉܧؿ೪ၤܞʵ൬Ϸদ
ሃᏎ഼cԎΉɺᄙࠍࡗؿɮᑟ
႓עcɺᒾੜʝʑဟઁዀԹc
৻ұ༠ϭᗲᔑஃဳؿଉe
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A DSC procede à revisão regular de procedimentos e
mecanismos internos para melhoria contínua dos serviços
e para atingir as metas a que se comprometeu no
Programa de Carta de Qualidade. Os Correios obtiveram
a certificação de 23 indicadores de qualidade de serviço
pela Comissão de Avaliação de Serviços Públicos. A taxa
de realização de todos os indicadores situa-se entre 93 e
100 por cento.
Por três anos consecutivos, os resultados do “Inquérito
ao Grau de Satisfação do Cidadão” têm registado um
aumento contínuo em termos globais, tendo, em 2016,
registado um aumento de 4,28 por cento relativamente ao
ano anterior.
A CEP dá grande importância a compliance e gestão de
riscos. A Comissão Administrativa da CEP, todos os anos,
debate e procede à revisão das políticas e directivas da
sua actividade e gestão de riscos, e explica estas mesmas
politicas e directivas aos funcionários de diferentes níveis
para reforço do mecanismo de controlo interno e para
assegurar uma gestão rigorosa e de compliance.
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ল৻ంйล߬
Εʦݟ፠ʥʦ࢜ጪ༅ؿɮАɐc൯
ܧټѫԹցޚᗐܞؿʵݯ
ࡗɮΪખʭҰαȹωؿੜʝফ
̔cᑹࠓܛو፮ڬࡈؿ̯ݯ൬Ϸ۪
ʸသᓻሁ݅ဟઁ͚৽ݠמe
ܘ๑พ৻ܛᙩི߮c൯ܧټ
ѫכα൬Ϸȿɺੱౡؿ
ᆻc˳ܢӡᅕኣనࡈdௐ͂
ֺ༜АؿᆻcᆢړΕ෮̔ೕ́
ࣂcพ৻˿ɺංᒾΔܛᙩ༜Аe
ݯȿτࢽဟઁΦ༅ଐc̯ѫ൬
Ϸʑᄗ߮c༦ΛɮАɩୂc
ਨϷΈඖஃֶޯᎾؿΦၤଊټ
ᒨ့༅ଐᏎ݅e̯ѫؿল৻ంٲ
ܘল৻ంйๅڬᇁԹcԎາᇼ
ਝႏ˿ʥਿพ࣏ؿᅕਨϷ൯ܧ
ѫʥ൯ܧټѫؿ͌ᄗ߮c˞ᆢ
ړ͌ؿभྡྷֲʔʐֲe
ܛݯᙩ˱ੜ༅ΪͲဳؿଉဟ
ઁcፓ̯ѫ༅ΪͲܧؿ೪cΉ
ࡗɮೕˮȿɮАܞʵcઠኒࡗɮΪ
ͲΔԚ͂༅ӡe

Para a prevenção dos crimes de branqueamento de
capitais e de financiamento ao terrorismo, além de
elaborar directivas e organizar cursos de formação para
os seus trabalhadores, pelo menos uma vez por ano, a
CEP procede, com o princípio de risk-base approach, à
Diligência Devida Quanto ao Cliente, e à monitorização de
transacções.

Síntese do Relatório Financeiro

De acordo com o Plano de Continuidade de Negócios, a
CEP realizou ensaios de diferentes cenários, incluindo a
recuperação de sistemas e dados, e de funcionamento
do site de recuperação, para assegurar que, em casos
imponderáveis, não haja qualquer interrupção operacional.
Para um controlo efectivo sobre as existências e
património, a DSC faz ainda auditorias internas e, através
de grupos de trabalho, procede, de forma aleatória, à
contagem de existências e de numerário, e à verificação
dos inventários. As demonstrações financeiras da DSC
são elaboradas conforme as Normas de Relato Financeiro,
através de auditorias externas às contas dos Correios e
da Caixa Económica Postal, por auditores profissionais
internacionalmente reconhecidos, o que permite garantir
que as contas são verdadeira e apropriadamente
apresentadas.
Para melhorar a gestão e controlo de segurança interna,
estritamente de acordo com a política de segurança dos
Correios, foram emitidas directivas de trabalho para os
colegas que utilizam os sistemas informáticos.

൯ܧѫɺ˳ܢ൯ܧټѫ

Correios (sem CEP)

൯ۂሻਕЌᐢνऩؿh൯ܧ
৻רνऩ˞ʥল৻νऩʗПЌᐢν
ऩؿcɻ˚߬˳
ܢɺ৽ଐټैؿνɃdСࢠνɃ˞
ʥ༅̯ҙ༅νɃh˨νऩݯڬ
e

Em 2016, os proveitos da venda de produtos filatélicos
representaram 39,4 por cento do total dos proveitos,
e a prestação de serviços postais e proveitos e ganhos
financeiros representaram, respectivamente, 30,8 e 25,4
por cento, incluindo rendimentos de imóveis, juros obtidos
e rendimentos de participação de capital, representando
os proveitos suplementares 3,9 por cento do total dos
proveitos.

ʗα൯ܧѫؿι̯࿚c
Ɂԑ͂ݯcֺЌࠇˈؿ
ঢ়cܰΐݯ൯৻רܧᙔ৽එ
ؿێϷพe

Analisando a estrutura dos gastos dos Correios em 2016,
os custos com o pessoal representam a maior fatia, de
71,3 por cento, visto que o serviço postal é um sector de
mão-de-obra intensiva.

ԯˢʻ˚߬̔ݯԜᎶcɻ˳
ݯܢᏪ༜൯ܧพ৻Ϥʻ˟ʀԯˢ
൯ܧዀ࿚dॾيʔ̇ؿ͂ʥݯၐ
̯ܛѫˀพ৻ֺؿʻc
ʗؿʻЌᐢ͂cԯωܰ
Ꮺஉௐؿᚫҗcݯe
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Relativamente a outras despesas, estas foram
principalmente externas, incluindo as com outras
instituições postais, resultantes de despesas com
operações postais, companhias aéreas e com a
manutenção das operações diárias dos Serviços. Esta
fatia da despesa representa 14,7 por cento do total dos
custos. Despesas com amortizações dos equipamentos
de operações corresponderam a cerca de 9,2 por cento
do total dos custos.
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νऩ࿚ٲ

Mapa de Estrutura de Proveitos

收益種類Tipo de Proveitos

比率Percentagem

ሻਕVendas

39.4%

ొԜ৻רPrestações de serviços

30.8%

˨νऩProveitos suplementares

3.9%

ল৻νऩʥСᅼProveitos e ganhos financeiros

25.4%

ऋࣦνऩʥСᅼProveitos e ganhos extraordinários

0.5%

總收益Proveito Total

͂࿚ٲ

100.00%

Mapa de Estrutura de Despesas

費用種類Tipo de Despesas

比率Percentagem

ሻਕஒۂʥ३͂ҥࢿι̯Custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas

3.6%

̔ԜᎶʥ৻רFornecimentos e serviços externos

14.7%

Ɂԑ͂Custos com o pessoal

71.3%

ԯˢᏪ͂Outros custos operacionais

0.3%

Ꮺα۹ᚫҗAmortizações do Exercício

9.2%

ল৻ʻˮʥฌ३Custos e perdas financeiras

0.5%

ऋࣦʻˮʥฌ३Custos e perdas extraordinários

0.4%

ᐢι̯ Custos - Total

൯ܧټѫ

Caixa Económica Postal

α۪ʸΦಁᔾݯყຒ
ʏc༖˾αᄈ˱e

Até finais de 2016, o total de depósitos captados pela CEP
foi de cerca de 856 milhões de patacas, representando
um aumento de 16 por cento em relação ao ano anterior.

Ͳαณғˮؿ൘ಁټᔾ༖˾αಕʭ
cϤα̱൘ಁᔾಕ˾ಕࠤๅௐ
ݯყຒʏe

100.00%

૱СࢠνɃݯຒʏc૱͂
ʥЏټνɃݯຒʏcᏪʻˮ
ݯڬຒʏe
α፣ؿᏪพݯຒ
ʏc༖αಕʭe
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O montante de novos empréstimos concedidos durante
o ano de 2016 traduz um decréscimo de 1 por cento
relativamente a 2015, e o saldo em dívida, líquido de
imparidade, no final do ano, era de cerca de 207 milhões
de patacas.
A margem financeira e os resultados de serviços e de
comissões foram, respectivamente, de 28,94 milhões e de
7,92 milhões de patacas, sendo os custos de exploração
de cerca de 20,48 milhões de patacas.
Os resultados de 2016, no valor de 17,43 milhões de
patacas, traduzem um decréscimo de 3 por cento,
relativamente a 2015.
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ᐲ༅ࢿ
Informações Gerais

ذᎂ
Museu das Comunicações
info@macao.communications.museum
htpp://macao.communications.museum

࣓ኣ࠳ҝ൯ܧѫୂᓱஃؿ໔Ϸؒܧஃc൯ܧѫכα˂ˀמ
Ίݯ൯ཋѫe˞Ɏ༅ࢿɰҡณe


Pelo Regulamento Administrativo n.º 29/2016, que alterou o Regulamento Orgânico da Direcção
dos Serviços de Correios, a partir de dia 1 de Janeiro de 2017 esta Direcção de Serviços passou
a designar-se Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações. As informações
que se seguem já estão actualizadas.

එ൯
Filatelia
philately@ctt.gov.mo
https://philately.ctt.gov.mo

൯ܧѫ
Sede

ዌپᘪԑکڊΔ

ऋ҄ਿႮ

Largo do Senado, Macau

EMS Correio Rápido
ems@ctt.gov.mo

ཋTel:(853) 2857 4491
ඨभFax:(853) 2833 6603

http://ems.ctt.gov.mo

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

൯ܧټѫ
Caixa Económica Postal
cep@ctt.gov.mo
http://www.macaucep.gov.mo

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

ཋɥႏᖬ৻ר
Serviços de Certificação
enquiry@esigntrust.com
http://www.esigntrust.com

ΪͲཋɥ൯৻רܧ
Serviços Electrónicos Postais Seguros
support@seps.ctt.gov.mo
http://seps.ctt.gov.mo
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ˮخ൯ཋѫ൯ܧѫ
構思d製作和平面設計൯ཋѫ
ͿԵᒤጙ݀βͿԵτࠉʔ̇
ೕϷ൴˫
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