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Conferência Mundial da UPU 2019 sobre a Cooperação Transfronteiriça na Era
de Comércio Electrónico
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convite conjunto dos Correios Nacionais da China e da
União Postal Universal (UPU), Lau Wai Meng, Directora
dos CTT, e Sun Kuan Ieong, Chefe de Departamento de
Operações Postais, estiveram em Xiamen, China, entre 26 e
28 de Novembro de 2019, para participar na “Conferência
Mundial da UPU 2019 sobre a Cooperação Transfronteiriça na
Era de Comércio Electrónico” (2019 UPU Global Conference
on Cross-border Cooperation in an E-commerce World).
No foco desta conferência estiveram as questões relacionadas
com a cooperação transfronteiriça dos membros da UPU na
era de comércio electrónico, nomeadamente a cooperação a
nível mundial, regional e nacional, com o intuito de procurar
novas formas de fortalecer os mútuos canais de cooperação.
No evento, os representantes de diferentes países discutiram,
em profundidade, diversos tópicos como a supervisão das
cadeias mundiais de fornecimento, a facilitação no comércio

e nos procedimentos de desalfandegamento, transportes de
correios por via ferroviária, a digitalização e a segurança,
e compartilharam as experiências e casos de sucesso de
cooperações entre as administrações postais e as administrações
aduaneiras em diferentes países.
Durante a conferência os representantes dos CTT de
Macau foram recebidos por Ma Jun Sheng, Director dos
Correios Nacionais. A Directora dos CTT deu conhecimento
sobre as mais recentes novidades e importantes projectos
desenvolvidos. Também teve lugar um encontro com Liu Aili,
Presidente do Grupo dos Correios da China, em que houve
troca de opiniões sobre a cooperação na área postal no âmbito
da Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macau, em que se
procurou aprofundar a cooperação transfronteiriça entre ambas
as partes, para, em conjunto, elevar a importância dos serviços
postais no sector do comércio eletrónico.

6.a Conferência Mundial da Internet
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Actividades do Natal do Clube

A

6.a Conferência Mundial
da Internet, organizada
conjuntamente pela Administração
Nacional do Ciberespaço e pelo
Governo Popular da Província de
Zhejiang, decorreu entre 10 e 22
d e O u t u b r o d e 2 0 1 9 e m Wu z h e n ,
Zhejiang. A Directora dos Ser viços
de Correios e Telecomunicações, Lau

Wai Meng, foi convidada a participar integrando a Delegação de Macau, que foi
chefiada pelo antigo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam.
O tema da confêrencia foi “Interconexão Inteligente para Abertura e Cooperação
– Construção Conjunta de uma Comunidade de Futuro Compartilhado no
Ciberespaço”, enquadrada em quatro âmbitos principais: Ciência e Tecnologias,
Indústria e Economia, Humanidades e Sociedade, e Cooperação e Governança,
em que foram abordados tópicos como inteligência artificial, 5G, digitalização
da indústria, internet industrial, controlo de dados no ciberespaço.
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Reunião de Intercâmbio Bilateral de Telecomunicações Guangdong-Macau entre os CTT e a
Administração da Comunicação da Província de Guangdong
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Jantar de Confraternização de Natal, organizado pelo Clube de Pessoal dos
CTT, por ocasião da quadra festiva do Natal e Ano Novo, teve lugar no dia 12
de Dezembro de 2019, no restaurante “The Plaza”, com a presença de mais de 200
pessoas, incluindo os convidados especiais, sócios do Clube e funcionários do CTT.
O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Eng. Raimundo Arrais do Rosário,
acedendo ao convite, esteve presente, pelo quinto ano consecutivo, nesse jantar
de Natal do Clube, e endereçou, juntamente com a Directora dos CTT que também
é Presidente da Assembleia Geral do Clube, Lau Wai Meng, a todos os sócios e
trabalhadores, os mais sinceros votos de boas festas. No evento, o Presidente da
Direcção do Clube, Leung Keng In, fez uma apresentação do relatório de trabalho da
Direcção em 2019, e agradeceu o apoio da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e dos
restantes colegas da Direcção, bem como de todos os sócios e dos colegas dos CTT
pela activa participação nas actividades do Clube, e desejou aos novos membros da
Direcção, que iniciam novo mandato, a prosseguir com a boa tradição da Direcção,
continuando a servir os sócios e os colegas dos CTT.
Para além disso, mais de 50 sócios e familiares participaram na Festa de Natal para os
filhos dos sócios do Clube dos CTT, que teve lugar no dia 8 de Dezembro, no Museu
das Comunicações. Os presentes participaram em animados jogos nas tendinhas,
competições para crianças e um lanche, tendo a actividade terminado num ambiente
relaxado e divertido.
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o dia 14 de Novembro de 2019,
uma delegação da Direcção dos
Serviços de Correios e Telecomunicações
(CTT) chefiada pela sua Directora, Lau
Wai Meng, deslocou-se a Cantão para
realizar uma reunião de intercâmbio
bilateral de telecomunicações
Guangdong-Macau com a Administração
da Comunicação da Província de
Guangdong. A delegação foi recebida
pelo Secretário do Grupo Partidário do
PCC, também Director da Administração
da Comunicação da Província de
Guangdong, Su Shaolin.

Durante a reunião, houve intercâmbio entre as duas partes acerca do progresso
mais recente dos respectivos mercados das telecomunicações e do desenvolvimento
da tecnologia 5G, tendo sido discutidas e partilhadas as experiências sobre a
implementação do regime de registo de nome verdadeiro na Internet, a construção
conjunta e partilha das infra-estruturas de telecomunicações, entre outros. Um
resultado bastante significativo de intercâmbio foi alcançado durante a reunião.
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13.ª Reunião Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o Interior da China e Macau

㲌

ࣈ岈ᄳ槹ᑀದ֢ݳ㹓䨝ᒫ܈ӣ
ེ䨝捍ෝ์෭ࣁᄳ槹岊ᤈ҅

暢櫮ੴ㴤ణกੴ槱̵揾懱ᑀದ咳݊揾
რᓕቘ䔑巃毂嶆䔑槱݊揾懱ᑀದ咳归
䔃Մ归槱ڊଅฎེ䨝捍̶暢櫮ੴ֢傶
㹓䨝౮㹓ԏӞ҅ࣁ䨝捍๗樌婦奾ԧૡ
֢奲ଙଶૡ֢昲҅ଙ
䌔೮媲ے䔶㲍ࣈࣁ݊௳מ᭗懱ದ悬毎ऒ
ጱႮ۸Իၞ֢҅ݳզ݊፳ێ樄姜妏
ਞقՈ㹓ጱङ懺ૡ̶֢

N

o dia 10 de Outubro do corrente ano, realizou-se, em Macau, a 13.ª Reunião
do Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o Interior da China
e Macau, a qual contou com a presença da Directora dos CTT, Lau Wai Meng, da
Chefe do Departamento de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e
Gestão de Recursos, Ip Chong Wa e do Chefe da Divisão de Desenvolvimento das
Tecnologias da Informação, Lei Kuong Leong. Os CTT, sendo um dos membros deste
Conselho, sintetizaram o andamento dos trabalhos do Grupo de trabalho no ano
de 2018-2019. O reforço e aprofundamento da cooperação e intercâmbio no ano de
2020 vai continuar entre as duas partes nas áreas das tecnologias da informação e
comunicação, e redobrados esforços para desenvolver a formação dos trabalhadores
na área da Cibersegurança.

Cerimónia de Atribuição do “Prémios de Hotel Inteligente de Macau 2019”
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convite do programa “Fórum de Macau” da Rádio
Macau no dia 20 de Novembro, a Directora dos CTT,
Lau Wai Meng, Subdirector substituto dos CTT, Lao Lan Wa,
juntamente com o Presidente Executivo da Companhia de
Telecomunicações de Macau, Poon Fuk Hei, e o Director Geral
da China Telecom (Macau) Limitada, Chen Wu, estiveram
presentes no programa para falar sobre o progresso dos serviços
de correios e telecomunicações nos últimos 10 anos e as
perspectivas sobre o desenvolvimento da tecnologia 5G.
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A Directora falou sobre trabalhos dos CTT na última década,
como o desenvolvimento de infraestruturas postais, a
tendência de aumento do volume de correspondências
locais, o impacto do comércio electrónico nos serviços de
encomendas e Correio Rápido (EMS) e o bom desempenho de
vendas de selos de Macau, que é uma “marca” com sucesso
no mercado. Além disso, a Caixa Económica Postal vai criar
uma base de dados de créditos, estando prevista para ser
concluída dentro de dois anos. A Directora apresentou a
situação do desenvolvimento “FreeWiFi.MO”, e os trabalhos
em relação à implementação do regime de convergência,
desenvolvimento do 5G e à Lei da Cibersegurança.
Alguns ouvintes do programa expressaram preocupações com
a forma de registo de nome verdadeiro do cartão pré-pago e
a protecção de dados pessoais sob a Lei da Cibersegurança;
alguns ouvintes também fizeram perguntas sobre o lançamento
do serviço 5G, as tarifas e o fluxo de dados dos pacotes, às
quais os representantes dos CTT e dos operadores responderam.

rganizado pelos CTT, com a colaboração da Direcção dos Serviços de Turismo e
do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, e apoio
da Associação dos Hoteleiros de Macau e da Associação de Hotéis de Macau, o evento
do “Prémios de Hotel Inteligente de Macau 2019” teve lugar, no dia 7 de Novembro,
tendo sido premiados 25 hotéis locais.
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Os CTT no programa “Fórum de Macau”
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A construção de uma indústria hoteleira inteligente é a tendência principal para
o desenvolvimento futuro. Os CTT irão continuar a acompanhar a orientação
dada pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau relativamente
ao desenvolvimento de Macau enquanto centro mundial de turismo e
lazer, impulsionando e aperfeiçoando a construção das infra-estruturas de
telecomunicações de Macau, no sentido de criar condições favoráveis à actualização
das tecnologias e à aplicação das tecnologias inteligentes nos diferentes sectores e
indústrias de Macau.

 ᆺ՞ڊ֎ނܦԤჿ߮ߏ്ےԶ
Delegação do sector hoteleiro de Macau em Hangzhou para visitas e intercâmbio 2019
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rganizada pelos CTT com a colaboração da Direcção
dos Serviços de Turismo e do Centro de Produtividade e
Transferência de Tecnologia de Macau, a “Delegação do sector
hoteleiro de Macau em Hangzhou para visitas e intercâmbio
2019” deslocou-se a Hangzhou no período compreendido entre
18 e 21 de Novembro, tendo sido convidadas 28 pessoas, entre
as quais, os representantes do Fundo para o Desenvolvimento
das Ciências e da Tecnologia bem como os representantes dos
hotéis premiados do “Prémios de Hotel Inteligente de Macau
2019”, no sentido de visitar os hotéis inteligentes de Hangzhou
e as instituições na área das tecnologias inteligentes, como por
exemplo, a Internet das Coisas. A Delegação ficou hospedada
no Hotel Futuro do Alibaba “Flyzoo”, tendo visitado a sede

do Grupo Alibaba, a Resthour Tecnology de Hangzhou Co.,
LTD bem como a Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Os CTT esperam que a realização deste evento possa ajudar
o sector hoteleiro de Macau a conhecer melhor, tanto o
desenvolvimento sobre os hotéis inteligentes do Interior da
China como a situação mais recente da aplicação da Internet
das Coisas e de outras tecnologias no sector. Através das
sessões de intercâmbio, a Delegação conheceu os pontos
chave para actualização e transformação de hotéis bem
como a aplicação adequada das tecnologias de ponta, o que
contribuiu para o desenvolvimento dos hotéis de Macau em
termos da aplicação das tecnologias inteligentes.
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Assembleia das Radiocomunicações e Conferência Mundial das Radiocomunicações 2019 da União
Internacional das Telecomunicações

㾴

檭櫮מ宗ፑଙ僻娄櫮᭗قמ

 ёݜлࡁूҭॻԑѨϾࡵڠϾ৶
Reunião de Outono do Conselho de Operações Postais da UPU 2019
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A

Assembleia das Radiocomunicações
2019 (Radiocommunication
Assembly 2019, RA-19) e a Conferência
Mundial das Radiocomunicações
2019 (World Radiocommunication
Conference 2019, WRC-19) da União
Internacional das Telecomunicações
(UIT) foram realizadas em Sharm ElSheikh, no Egipto, entre 21 e 25 de
Outubro e entre 28 de Outubro e
22 de Novembro, respectivamente.

O Chefe da Divisão de Gestão de Recursos de Telecomunicações dos CTT, Ip Chi Kan
Billy e Cheong Tak Kai, Chan Chi Keong, Chan Iam Kin e Leong Victor, assistiram
enquanto membros da delegação da China, aos dois eventos anteriormente
referidos. A Assembleia das Radiocomunicações e a Conferência Mundial das
Radiocomunicações são consideradas como conferências importantes da UIT, onde
se abordaram diversos temas sobre o planeamento mais recente do espectro para
as principais actividades radioeléctricas, incluindo as telecomunicações móveis,
a Internet das Coisas, acesso sem fios, o satélite, as comunicações marítimas e
aeronáuticas. A participação dos trabalhadores dos CTT nestes eventos contribuiu
para acompanhar o desenvolvimento mais recente da atribuição do espectro
radioeléctrico do mundo.

奰ᒒ揲දᶐොໜጱ᭗晃҅ᗦ㾴暢Խ䷥ਧ
ӧᭅڊ嶫㾴暢宗ፑ̶

A

convite dos Correios Nacionais,
Leung Keng In, Chefe da Divisão de
Contabilidade Internacional e Relações
Externas, e Wong Ka Ian, juntaram-se
à Delegação da China, composta pelo
Grupo de Correios da China, Correios
de Hong Kong e CTT de Macau, e
deslocaram-se a Berna, Suíça, para

Ӈ൩ۿӸ䦯ҸԏϣใЅллঘҙЉबюҝډےϾ
Participação dos CTT na 21.ª China Hi-Tech Fair
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participar na Reunião de Outono do Conselho de Operações Postais da União Postal
Universal (UPU) 2019.
Durante a reunião, os grupos de trabalho das comissões da UPU relataram o progresso
dos trabalhos realizados e definiram objectivos futuros. Além disso, foi feita uma
apresentação detalhada sobre a Solução de Reforma de Encargos Terminais aprovada
pela 3.a Conferência Especial da UPU, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2020.
Com a aprovação da referida solução, os Correios dos Estados Unidos decidiram não
sair da UPU.

Ҹࡃใѿࡁू࠲ࠕںႫ
8.o Fórum de Negócios Postais da APPU
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rganizada pelo Centro de
Produtividade e Transferência
de Tecnologia de Macau e pelo Fundo
para o Desenvolvimento das Ciências
e da Tecnologia a fim de aprofundar os
conhecimentos do sector das tecnologias
de Macau no domínio das tendências
do desenvolvimento das tecnologias
nacionais e internacionais, e conhecer
os produtos das tecnologias sofisticadas
e os resultados de investigação, o Chefe
da Divisão de Desenvolvimento das

暢ڊձ̶

Tecnologias da Informação dos CTT, Lei Kuong Leong foi designado para integrar
a delegação de Macau, para assistir à 21.ª China Hi-Tech Fair, em Shenzhen, entre
12 e 13 de Novembro, onde se concentraram as tecnologias de ciências avançadas
de todo o mundo. A feira serviu de plataforma de intercâmbio e cooperação, tendo
sido expostas diferentes aplicações, tais como, as tecnologias de cidade inteligente,
a Internet das Coisas, a inteligência artificial, constituindo referências para o
desenvolvimento de Macau nesta área.

O

Chefe do Departamento de Operações
Postais, Sun Kuan Ieong, participou
no 8.o Fórum de Negócios Postais da APPU
realizado em Banguecoque, Tailândia,
entre os dias 2 e 5 de Dezembro de 2019.
No fórum deste ano, foram abordados
tópicos importantes como a transformação
na digitalização de negócios, orientações
estratégicas para o desenvolvimento da

indústria, a optimização de serviços postais com novas tecnologias, onde administrações
postais partilharam as suas experiências de sucesso.
Na ocasião, foi também realizada a Reunião Anual do Conselho Directivo de Encomendas
Electrónicas da APPU, onde foram relatados os progressos recentes de trabalhos relativos ao
aspecto financeiro, operação e comercialização de projectos, além de ter definido o plano
de trabalho de 2020, e nomeado o representante dos Correios de Hong Kong, por voto
unânime, como o próximo presidente do Conselho Directivo.

「 接 觸 」第 壹 佰 期

"Em Contacto" número 100

Ӈ൩ۿӸ䦯 ёѿޞళ߶֢ళ॓Ͻ؊ॴ䦰
߰ᅭ֞ӑ

ರ 3., ࡁჂϾϽϾϾ৶
Simpósio do Asia PKI Consortium
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Participação dos CTT nos trabalhos de avaliação do “Grande Prémio de
Tecnologias da Informação e Comunicação da Ásia-Pacíﬁco 2019”
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chefe da divisão de Serviços de Certificação (eSignTrust) dos CTT, Ip Hio Hong,
e Chao Kai Tong, participaram no Simpósio do Asia PKI Consortium sobre
Cibersegurança e Infraestrutura de Chave Pública (PKI), realizado nos dias 5 e 6 de
Dezembro de 2019, em Mumbai, Índia, para estudar assuntos como a aplicação e
vantagens da tecnologia PKI na salvaguarda da cibersegurança e internet das coisas
(IoT). Na ocasião, membros do consórcio e representantes do sector discursaram,
tendo partilhado sobre o desenvolvimento regional e a aplicação da infraestrutura de
chave pública.

Neste simpósio, foram realizadas
apresentações, , sobre a tecnologia
PKI e a sua aplicação prática, de forma
mais profunda, bem como abordadas
perspectivas sobre a não possibilidade
de interligação daquela tecnologia entre
países/regiões, e estudadas soluções
viáveis da promoção de reconhecimento
recíproco da tecnologia.
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O

Grande Prémio de Tecnologias da Informação e Comunicação da ÁsiaPacífico 2019 (APICTA Awards 2019) teve lugar entre 18 e 22 de Novembro
na Baía de Ha Long, no Vietname. Chao Pek Kei da Divisão de Desenvolvimento
das Tecnologias da Informação dos CTT, foi designada como membro do júri. O
Concurso tem sido realizado, anualmente, nos diferentes países e regiões membros
da Aliança para as Tecnologias da Informação e Comunicação da Ásia-Pacífico
(Asia Pacific ICT Alliance), com o objectivo de impulsionar o desenvolvimento

regional da indústria das tecnologias
da informação e comunicação (TIC).
O evento contribuiu para incentivar
o i n t e rc â m b i o d a s t e c n o l o g i a s d a
informação e comunicação entre Macau
e outras regiões da Ásia-Pacífico, sendo
favorável à promoção e ao melhoramento
do nível das TIC de Macau.

䦯лр༘ೠҞ֥Ԧҫ֟Ϫ䩛&,63䩜ࢮگ䦰ᆺ՞ഷਗڡ
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O Curso de Formação para Macau no âmbito da “Certiﬁcação Nacional sobre o Registo dos
Proﬁssionais de Segurança da Informação (CISP)”

25.ª Reunião Anual do Instituto Mundial de Bancos de Poupança – Grupo Ásia-Pacíﬁco e
Fórum do Grupo Regional
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O

primeiro Curso de Formação para Macau no âmbito da “Certificação Nacional
sobre o Registo dos Profissionais de Segurança da Informação (CISP)”,
Organizado pelos CTT e pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da
Tecnologia em colaboração com o Centro de Produtividade e Transferência de
Tecnologia de Macau, e reconhecido pelo "China Information Technology Security
Evaluation Center (CNITSEC)", foi realizado na Universidade de Jinan, Cantão, entre
14 e 19 de Outubro.
A cerimónia de abertura do Curso contou com a presença da Directora dos CTT,
Lau Wai Meng, e de outros convidados e dos formandos. Este Curso faz parte do

plano anual de trabalhos importantes
do Grupo das Indústrias das Técnicas
Electrónicas e Informáticas, subordinado
ao Conselho de Cooperação de Ciência
e Tecnologia entre o Interior da China e
Macau. Os formandos que concluíram o
Curso e passaram na prova, obtiveram
a “Certificação Nacional sobre o Registo
dos Profissionais de Segurança da
Informação (CISP)”.

convite do Instituto Mundial de Bancos de Poupança (WSBI), a Caixa Económica
Postal, através da representante, Wan Sok Chan, da Divisão de Administração,
Contabilidade e Gestão de Fundos, participou na 25.ª Reunião Anual do Instituto
Mundial de Bancos de Poupança – Grupo Ásia-Pacífico e Fórum do Grupo Regional,
que teve lugar entre 27 e 28 de Novembro de 2019, em Phnom Penh, Capital do
Camboja.

ๅग़䱛̶᭬य़䨝ᮀ抬ԧग़֖ᰂᣟ䮣ጱ䌕

Este encontro anual, permite aos membros trocar opiniões sobre os novos
projectos, os desafios e futuras metas. O fórum deste ano focou em questões de
“inclusão financeira e disparidade de género”, como podem os bancos e instituições
financeiras, através de políticas, design de produtos e educação financeira, ajudar as
mulheres a ganhar mais oportunidades, com base em igualdade de género. Foram
convidados especialistas da área financeira, oradores de organizações não lucrativas
e instituições internacionais de pesquisas para partilharem os seus pontos de vista

sobre a matéria. A participação neste
evento ajudou a inspirar a CEP sobre
o seu desenvolvimento e renovação,
servindo como referência para futura
elaboração de políticas e expansão de
actividades.

A
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Reunião sobre o “Regime de Reconhecimento da Carta de Qualidade” e o “Regime de Avaliação
dos Serviços Públicos e do Desempenho Organizacional”

暢

Celebração do Dia Mundial dos Correios 2019
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A

reunião anual dos CTT sobre o “Regime de
Reconhecimento da Carta de Qualidade” e sobre o
“Regime de Avaliação dos Serviços Públicos e do Desempenho
Organizacional”, presidida por Lau Wai Meng, Directora dos
CTT, teve lugar em 10 de Dezembro de 2019.
Nesta reunião foi feita uma revisão da execução do plano de
trabalho da carta de qualidade de 2019 em diferentes áreas,
incluindo o mecanismo de comunicação interna, plano
de formação ao pessoal, meios de divulgação ao exterior, o
cumprimento dos indicadores da carta de qualidade e situação
geral sobre tratamento de reclamações e queixas.
Em 2019, para atingir os objectivos do desenvolvimento
do Governo Electrónico da RAEM, foi lançado, na área
das telecomunicações, o ser viço de requerimento de
licença de importação de equipamentos controlados de
radiocomunicações por via electrónica; e na área de serviços
postais, para satisfazer os novos requisitos de correio

internacional e a necessidade do desenvolvimento de mercado,
foi lançado o serviço de declaração alfandegária electrónica
antecipada, taxas postais foram revistas e ajustadas, e
adicionados dois serviços de Direct Mail Sem Endereço. Deu-se
continuidade à realização do “Inquérito ao Grau de Satisfação
dos Cidadãos”, os dados recolhidos são importantes elementos
para estudo de futuro melhoramento de qualidade de serviço.
Na reunião, foi feita uma breve apresentação do “Regime
de Avaliação dos Serviços Públicos e do Desempenho
Organizacional”. Com a implementação deste regime, a
cobertura dos serviços abrangidos pela carta de qualidade
passou a incluir à área de avaliação do desempenho
organizacional. No final do encontro, a Directora agradeceu
a colaboração colectiva dos diferentes departamentos e
subunidades na promoção deste trabalho, e encorajou a todos
a continuar afezer o seu melhor, para em conjunto, continuar
a elevar a qualidade de serviço dos CTT.

Ӈ൩ۿӸ䦯 ё࡛Ϫذ䦰
Trabalhador designado pelos CTT participa no “Plano de Mil Talentos de 2019”
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䋊ଙ暢㱪ᰂੴۗ䋊ᰂ懯㴟̵ᒫ
ࢥك܈䌵㾴檭ᶆଙמசྲ搴̵向

or ocasião da celebração do 145.° Aniversário da União Postal Universal no
dia 9 de Outubro, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
realizou, no Museu das Comunicações, uma cerimónia de entrega de vários prémios,
designadamente, do Programa de Abonos da Caixa Económica Postal relativo ao Ano
Lectivo 2018/2019, do 48.o Concurso Internacional de Composições Epistolares para
os Jovens, e do Concurso de Desenhar a Minha Estória de Selos.

ڊ暢ᐥඳԪ㴕֢ྲ搴毈劊因̶
ݶ෭咳ᤈ̿ᐙ㾴ઊမŃးઊ̀夵ஷ暢ᐥ҅
㪔ݻ૱࿆ع揲ၝ咳Ӯኴ暢෭夵ஷמ
̿׀Ӯኴ暢෭Ń嶫㾴暢宗ፑ̀夵

Na mesma data, foi lançada a emissão filatélica “Montanhas e Rios da Pátria
– Taishan”, em que foram distribuídos gratuitamente ao público sobrescritos
comemorativos do Dia Mundial dos Correios, e instalado posto de correio com
carimbo comemorativo “Dia Mundial dos Correios – UPU”.

ஷ暢౿帜栓๐㵗̶

ܯ۰шသܴ᠖ؓذޗਊӜϾ
Cerimónia de Lançamento das Emissões e Sessão de Autógrafos pelos Designers
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ጱӞ℆۸咳䜗ኼ憒㴟̵Ӥၹ૱ጱउ૱憒㴟݊咳҅զ݊Ӥၹ
ጱᐒ㶟ୌ戔ᶆଙ㷢岈ᒵ捍氂̶
ara que os trabalhadores mais jovens da função pública
de Macau conheçam melhor o desenvolvimento actual do
país, absorvendo a respectiva experiência para a integração
de Macau no quadro de desenvolvimento da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau e para uma prestação mais
eficiente de apoio à construção de “Uma Faixa, Uma Rota”, os
CTT enviaram o trabalhador da Divisão de Normas e Técnicas,
Chong Kin Man para participar na Delegação de “Plano de Mil

暢櫮ੴෝӮኴ暢෭ ์෭
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Talentos de 2019” que visitou Xangai entre 12 e 17 de Outubro
do presente ano. Esta Delegação focou-se, principalmente,
nas estratégias do desenvolvimento e planeamento quanto
à integração entre a Região do Delta do Rio de Yangtze e a
Cidade de Xangai, o planeamento e desenvolvimento urbano
da Cidade de Xangai, a construção da comunidade de Xangai,
a participação juvenil nesses trabalhos, entre outros.

Direcção dos Serviços de Correios
e Telecomunicações lançou, em 20
de Dezembro de 2019, duas emissões
filatélicas alusivas ao “20º Aniversário
do Retorno de Macau à Pátria” e ao
“20º Aniversário do Estacionamento
da Guarnição em Macau do Exército
de Libertação do Povo Chinês”. Para
assinalar os referidos lançamentos,
foram convidados Wilson Chi Ian Lam

e Yu Si, conhecidos designers de selos, para presidir, juntamente com a Directora
Lau Wai Meng, à cerimónia de lançamento, e em seguida, a sessão de autógrafos,
que atraiu uma multidão à espera de tirar uma fotografia com os designers e obter
autógrafos nos produtos filatélicos adquiridos, num ambiente muito animado.
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Montanhas e Rios da Pátria – Taishan

Focos de Filatelia
ݷ圸
Nome

෭๗
Data

暢ᐥ䤖ፓ
N° de Selos

ᰂ氃 ᄳ槹䒳
Taxas (MOP)

01/10/2019

4暢ᐥ Selos + 1ੜࣳ䔴 Bloco

17.00 + 12.00

250,000ॺ conjuntos
615,000ຍ unidades

09/10/2019

4暢ᐥ Selos + 1ੜࣳ䔴 Bloco

17.00 + 12.00

250,000ॺ conjuntos
250,000ຍ unidades

18/10/2019

3暢ᐥ Selos + 1ੜࣳ䔴 Bloco

12.50 + 12.00

250,000ॺ conjuntos
250,000ຍ unidades

Ӿ嶆Ո࿆و㾴౮ᒈӠޮ܈ଙ

70º Aniversário da Implantação da
República Popular da China
ᐙ㾴ઊမ҆းઊ

Montanhas e Rios da Pátria - Taishan
宂ل䨝 ᄳ槹 ᠧṛӾ䋊㴕໊Ӟጯޮଙ

Centenário da Fundação da Sheng
Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)

咳ᤈ䤖ᰁ
Tiragem

宂ل䨝 ᄳ槹 ᠧṛӾ䋊㴕໊Ӟጯޮଙ
ᠧṛӾ䋊㴕旰ෝӞԜӞԜଙ҅旰䋊ፓ䰤ฎ̿ଡ଼䟴抁ྫྷ䙄䰼҅വᤈ

ᄳ槹ෛكว ᭗አ暢ᐥ

Oito Novas Paisagens de Macau
(Série Básica)

Na China, as “Cinco Montanhas Sagradas” são as mais conhecidas de entre as
inúmeras montanhas existentes e, daquelas, “Taishan” é a mais venerada. Diz-se que
os homens têm uma ligação inexplicável com as montanhas, e este sentimento é
universal, igual em todos os povos. Se há uma montanha que acompanha a história
e a civilização do povo chinês, é a montanha “Taishan”, situada junto à cidade de
Taian, na Província de Shandong.

22/11/2019

8暢ᐥ Selos

34.00

250,000 x 4ຍ unidades
500,000 x 4ຍ unidades

6.50 + 12.00

250,000ॺ conjuntos
250,000ຍ unidades

ܓ᩼රᙙ҅ङ沇ํقᶎ䓄ฦӮᚃᥙጱᶆଙ̶̀ԫᵭӞԜଙ҅
ᠧṛӾ䋊ୌ໊૪ෆෆӞጯଙ̶ࢧ氝晃݄Ӟ㮆Ӯ夵ᩳ晃ጱ峉ᬔ䵇์҅
ᠧṛӾ䋊憎挨ԧᄳ槹̵㾴ਹ݊قቖᐒ䨝ጱ氱櫩捧ଝ̶

ᄳ槹斕敍҆䷀՚娄᭗敋

Entrada em Funcionamento da Linha da
Taipa – Metro Ligeiro de Macau

10/12/2019

2暢ᐥ Selos + 1ੜࣳ䔴 Bloco

ᄳ槹ࢧ䵍ᐙ㾴ԫޮ܈ଙ

20º Aniversário do Retorno de
Macau à Pátria

20/12/2019

4暢ᐥ Selos + 1ੜࣳ䔴 Bloco

17.00 + 12.00

300,000ॺ conjuntos
300,000ຍ unidades

20/12/2019

6暢ᐥ Selos + 1ੜࣳ䔴 Bloco

22.00 + 12.00

250,000ॺ conjuntos
250,000ຍ unidades

Ӿ㾴Ո࿆ᥴන敎洛ᄳ槹᮱檤昲洛ԫޮ܈ଙ

20º Aniversário do Estacionamento
da Guarnição em Macau do Exército
de Libertação do Povo Chinês

Centenário da Fundação da Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)

A Escola Choi Kou foi fundada em 1919, tem como
valores: “Promover princípios de integridade, perseverança,
solidariedade e frugalidade; proporcionar uma educação de
excelência; munir os jovens de formação abrangente e visão
global do mundo”. Em 2019 a Escola Choi Kou celebrou o seu
centenário. Nestes últimos cem anos de grandes agitações, a
Escola Choi Kou testemunhou as vicissitudes de Macau, da
China e do mundo.

戔懯 Design:
㸇悱䁎 Ng Wai Kin

揾ා㻌䔴Ń֢ᘏ Pagela – Autor:
宂ل䨝 ᄳ槹 ᠧṛӾ䋊

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)

Ӿ嶆Ո࿆و㾴౮ᒈӠޮ܈ଙ
ଙڹጱՔॠ҅Ӿ嶆Ո࿆و㾴ਯޞ౮
ᒈ҅Ӿ㾴Ո࿆ℂྌഩൎԧᛔ૩ጱڹ᭔
晁҅㮫य़ᐙ㾴ℂྌᩳݻᔺ䯍䔶҅Ӿ嶆࿆
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戔懯 Design:
㵛 Lei Tak Seng

70º Aniversário da Implantação da República
Popular da China

揾ා㻌䔴Ń֢ᘏ Pagela – Autor:
Ӿ嶆۸Իၞ㶧䨝

Há exactamente 70 anos, foi proclamada
a implantação da República Popular
da China. Desde então, o povo chinês
passou a dominar o seu destino e futuro.
A nossa grande Pátria caminhou rumo
à construção de um país próspero e
forte, criando uma nova era, de grande
rejuvenescimento da nação chinesa.

Associação de Intercâmbio de Cultura
Chinesa
戔懯 Design:
檔ᬨ䚾 Chan Ieng Hin
揾ා㻌䔴Ń֢ᘏ Pagela – Autor:
Ӿ।Ո࿆洛ᄳ槹ᇙ㳨ᤈ㶟宗妏旰لਰԆձؓᛔ䛑

ᄳ槹ෛكว ᭗አ暢ᐥ

Fu Ziying, Director do Gabinete de Ligação do
Governo Popular Central na RAEM
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戔懯 Design:
䋂幞倌ܻ֢ 暢櫮ੴץ懪

ԏḒ̶Ո岈य़ઊত奰ํӧᥴԏ娍҅春

Sun Jiang Tao (Adapt. CTT)

ጱးઊ̶

Para celebrar o 20.º Aniversário da Região Administrativa
Especial de Macau, a Associação de Intercâmbio de Cultura
Chinesa organizou a votação mundial das “Oito Novas
Paisagens de Macau”: “Colina da Penha”, “Dois Lagos e
Uma Torre”, “Largo do Senado”, “Long Chao Kok”, “Vila
de Pescadores de Coloane”, “Travessa da Paixão”, “Rua da
Felicidade” e “Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau”.

ᄳ槹斕敍Ń䷀՚娄᭗敋

ฎӮኴጱ҅ইຎ抋ํӞଷय़ઊ岈Ӟ㮆
࿆෧ጱก҅ྍݶݥᮎ੪ฎ֖ෝઊ䩚

Oito Novas Paisagens de Macau (Série Básica)

揾ා㻌䔴Ń֢ᘏ Pagela – Autor:
䋂幞倌

Sun Jiang Tao
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Entrada em Funcionamento da Linha da Taipa – Metro Ligeiro de Macau

O sistema de metro ligeiro de Macau é o primeiro projecto de transporte sobre
carris a realizar-se em Macau, caracterizado por “Conveniência, Protecção
do ambiente e Ausência de barreiras arquitectónicas”. Após alguns anos de
planeamento e preparação, a primeira linha do sistema de metro ligeiro de
Macau – a Linha da Taipa, que entrará em funcionamento no ano de 2019, irá
proporcionar uma nova alternativa de deslocação à população, estabelecendo,
assim, um novo capítulo no desenvolvimento urbano de Macau.
戔懯 Design:
ظභ Lio Hak Man

֢ళѕగ҅ҁ
Actividade de Museu das Comunicações

揾ා㻌䔴Ń֢ᘏ Pagela – Autor:
ᄳ槹斕敍ᙎղํᴴݪل

Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.

ᄳ槹ࢧ䵍ᐙ㾴ԫޮ܈ଙ
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䯤㾿Ӥ࣐አӤ᪡寷ᘒก烳ጱ娄䬈ۮ向ԧᰂ帳ᜰ̵ቐᄳय़䱋̵य़ӣ૬ᇈ̵࣑ᥜ๕၇
宂झ݊䉀ᐙ樜ݘ䓿ᒵᄳ槹ෛ岋วᇔ҅䌔ᄳ槹ོོݻ䯍̵Ӿᥜᣟݘ̵ݳՔୌ塈̵ਤ來
ᛔኧᒵੇޝ匍ڊ㬵̶
20º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria

Para assinalar o 20º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria, os CTT lançaram
um conjunto de quatro selos e um bloco filatélico, incluindo paisagens novas e
antigas de Macau como Flôr de Lótus de Ouro, Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau,
Ruínas de São Paulo, Capela de Nossa Senhora da Penha e Templo de A-Má,
ilustradas com linhas claras e elegantes, representando a prosperidade, fusão
cultural entre o Oriente e o Ocidente, arquitectura antiga e moderna, e liberdade
religiosa de Macau.
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Cerimónia de Abertura da Exposição de Obras Seleccionadas do
"Concurso de Desenhar a Minha Estória de Selos"

戔懯 Design:
ৼ௮

揾ා㻌䔴Ń֢ᘏ Pagela – Autor:
暢櫮ੴ Direcção dos Serviços de Correios e

Wilson Chi Ian Lam

Telecomunicações

Ӿ㾴Ո࿆ᥴන敎洛ᄳ槹᮱檤昲洛ԫޮ܈ଙ
ଙ์෭҅Ӿ㾴Ո࿆ᥴන敎洛ᄳ槹᮱檤ׁဩ昲洛ᄳ槹
આᤈᴠ㵗̶ଙ㬵҅洛敎䁎ਧӧᑏ揢䖃ŉӞ㾴㲍ګŊ㮫य़ො朼҅
䁎ਧӧᑏ揢䖃̽चဩ̵̾̽洛敎ဩ̾҅ํප咳䠁ԧ姘捔ᄳ槹
ᔺ䯍坦ਧጱਧၹᐟ朼֢አ҅کԧᐒ䨝ݱኴጱ䔃ာ扯ݢฦ᭭
捷捚̶
20º Aniversário do Estacionamento da Guarnição em Macau do
Exército de Libertação do Povo Chinês

Em 20 de Dezembro de 1999, a Guarnição do Exército de
Libertação do Povo Chinês iniciou o estacionamento para
exercício legal das atribuições de defesa de Macau. Ao longo
destes 20 anos, a Guarnição em Macau tem mantido firme
com o princípio de “um pais, dois sistemas”, e mantido firme
em cumprir a “Lei Básica” e a “Lei do Estacionamento de
Tropas”, tornando-se elemento chave para a estabilidade e a
prosperidade de Macau, tendo ganho, assim, o generalizado
reconhecimento e elogios da toda sociedade de Macau.
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Guarnição em Macau do Exército de
Libertação do Povo Chinês

Sendo uma das actividades dos CTT a celebração do 20º
Aniversário do Retorno de Macau à Pátria, a cerimónia oficial
de abertura da Exposição teve lugar no dia 6 de Dezembro
às 12 horas e contou com a presença da Directora dos CTT,
Dra. Lau Wai Meng, Subdirectora dos CTT, Dra. Rosa Leong,
Presidente da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau,
Sr. Lok Hei; os designers, Sr. Lio Man Cheong, Sr. Wilson Chi
Ian Lam e Sr. Kenny Lee; e, ainda, o Júri desta competição, Sr.
Au Man Hou. A exposição apresenta, um total de 129 trabalhos
premiados e seleccionados de 63 obras de mérito artístico de
entre os trabalhos submetidos de 2013 a 2019. A exposição vai
estar patente durante seis meses.
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useu das Comunicações – Concurso “Desenhar a Minha Estória de
Selos”, 2019

Um total de 130 trabalhos criativos foram submetidos para o
concurso deste ano. A Escola Choi Nong Chi Tai foi agraciada
com o Prémio de Participação em Grupo. Na categoria infantil,
foram agraciados com o primeiro, segundo e terceiro lugar,
respectivamente : Leong Cheng Hin do Colégio Dom Bosco
Yuet Wah, Wong Si Weng do Colégio de Rosa de Lima, Secção
Chinesa, e Chan Un Chon, Gianna, Colégio do Sagrado
Coração de Jesus, Secção Inglesa. Na categoria de Grupo Jovem
os agraciados foram: Wu Hoi Lam da Escola Secundária Pui
Ching, Lai Ieng Iok da Escola Secundária Hou Kong, Ma Sio
Teng da Escola Secundária Pui Ching. Os do Grupo Geral
agraciados com o primeiro, segundo e terceiro lugar, foram
respectivamente: Zhang Hong, Tong I Teng e Chio Hei Leng.
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Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do Ensino Básico, 2019

Esta actividade anual, organizada no dia 7 de Dezembro, pela
Sociedade de Engenharia Biomédica de Macau e o Museu das
Comunicações, contou com a participação de 226 equipas
oriundas de 21 escolas. Os estudantes demostraram a sua
criatividade na produção de trabalhos, com som e luz para
criar um ambiente festivo.
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o dia 13 de Outubro, o Clube organizou “Jogos de
Badmington de Amizade dos CTT”, o que proporcionou
momentos de alegria e muita emoção, contribuindo assim
para a interação e bom relacionamento entre os sócios e
colegas.
No dia 19 de Outubro, a equipa de futebol do Clube foi
convidada para participar no “Torneio de Futebol de Amizade
da Taça das Telecomunicações 2019", organizado pela
Associação dos Empregados das Entidades de Utilidade Pública
de Macau. Durante os jogos, que foram intensos, os jogadores
do Clube demonstraram um elevado espírito de equipa.

O Clube organizou, nos dias 23 e 24 de Novembro, uma
excursão de dois dias à cidade de Foshan, cujo programa
incluiu visitas a alguns dos mais conhecidos pontos turísticos
desta cidade, nomeadamente, Parque do Oceano “Hailifang”,
Parque Ecológico “Gaoming Yingxiang”, “Lingyun Skywalk”e
a Zona Turística de “Lingnan Xintiandi”, proporcionando
aos sócios a oportunidade para provar frutas frescas e iguarias
típicas locais, bem como passeios emocionantes na famosa
ponte de vidro, e ainda a espetacular beleza de natureza.

No dia 2 de Novembro, vários sócios do Clube e funcionários
dos Correios assistiram à missa de sufrágio pelos colegas
e sócios já falecidos, na Capela do Cemitério de S. Miguel
Arcanjo, tendo sido depostas coroas de flores.

No dia 4 de Dezembro, em cumprimento dos Estatutos,
realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Clube de Pessoal
dos CTT, tendo sido eleitos novos membros da Assembleia
Geral, Conselho Fiscal e Direcção para um novo mandato.

