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Primeira Reunião Plenária da Comissão para a Cibersegurança (CPC) teve lugar no dia 21
de Janeiro de 2020. Na reunião, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, também Presidente
da CPC, presidiu esse encontro, e deu instruções no sentido de que este Centro deve
fazer um bom trabalho no âmbito da consciência situacional, da divulgação de informações e da
comunicação com a CPC bem como com as entidades de supervisão.
Neste contexto, no passado dia 30 de Março, foi realizada uma Reunião de Dirigentes do
Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança, organizada pela Polícia Judiciária
(PJ), Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) e Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações (CTT). Os CTT foram representados por Lau Wai Meng, Directora,
Ip Chong Wa, Chefe de Departamento de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e
Gestão de Recursos, e Lei Kuong Leong, Chefe da Divisão de Desenvolvimento das Tecnologias
da Informação.
Durante a reunião, Sit Chong Meng, Director da Polícia Judiciária, e Chan Si Cheng, Chefe
de Departamento de Coordenação de Informática e Telecomunicações da PJ, fizeram,
respectivamente, breves apresentações sobre a presente situação dos trabalhos do Centro
de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança e sobre o progresso na elaboração da
“Regulação de Padrões de Gerenciamento da Cibersegurança” e da “Regulação de Alerta,
Resposta e Comunicação a Incidentes de Cibersegurança”. A seguir, os presentes discutiram
e trocaram opiniões sobre o conteúdo destas normas técnicas universais e o mecanismo de
funcionamento interno, bem como o plano de trabalho de 2020 deste Centro.
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Assembleia Geral Ordinária do Clube de Pessoal dos CTT
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a sequência do presente surto da
pneumonia causada pelo novo
tipo de coronavírus, o Museu das
Comunicações fechou as portas desde 25 de
Janeiro, e a partir de 5 de Março passou a ter
apenas as partes das galerias de exposições
reabertas. A cerimónia da entrega de prémios
para a celebração do 136.° aniversário dos
CTT e do 14.° aniversário do Museu foi
cancelada. Entretanto, os resultados de
diversos concursos foram publicados na página
electrónica e na conta de Facebook do Museu
das Comunicações.
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Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do Ensino primário de 2019
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O objectivo deste ano foi o de permitir que os alunos do ensino primário pudessem fazer um bom
uso de uma variedade de componentes electrónicos e que saibam criar, com esses componentes
no local da actividade, objectos tridimensionais ou bidimensionais.
O júri foi constituído por Doutor Vai Mang I, Presidente da Sociedade de Engenharia Biomédica
de Macau, Doutora Emily Oon, representante da Universidade de Macau e um representante do
Museu. Esta actividade, dividida em 3 grupos, acolheu a participação de 226 equipas de 21 escolas
primárias, em cada grupo, foram selecionados 15 trabalhos vencedores.
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O júri foi constituído por Doutor Cheang Tak Son, do IEEE Macau, Doutor Wong Man Chong, da
Universidade de Macau, Doutor U Kin Tak, da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau,
Engenheiro Addy Chan, da Associação dos Engenheiros de Macau, Doutor Vai Mang I e Doutora
Emily Oon, dois consultores do Concurso e ainda, um representante do Museu.
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Durante o período epidémico, o Centro de Tratamento de Correio processou
grandes volumes de cartas e encomendas

O concurso foi organizado pelo Museu das Comunicações e o Instituto dos Engenheiros
Electrotécnicos e Electrónicos de Macau (IEEE Macau). A competição deste ano contou com
a participação de 32 equipas do ensino secundário geral e 37 equipas do ensino secundário
complementar, oriundas das 11 escolas. O tema do concurso foi o de conceber e produzir um
dispositivo que pudesse subir e descer e transportar objectos, com o objectivo de permitir que
os alunos tenham uma compreensão mais profunda dos princípios científicos e que possam
demonstrar o seu conhecimento da ciência e respectiva aplicação através da competição.

24.° Concurso de Composições Epistolares de “Carta ao Pai Natal – Como Serei daqui a 20 Anos”

o passado dia 25 de Março realizou-se a Assembleia Geral Ordinária
do Clube de Pessoal dos CTT, presidida pela Dra. Lau Wai Meng,
Directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações. Foram
analisadas as contas e o relatório respeitantes ao ano económico de 2019,
apresentadas pela Direcção do Clube, tendo o Conselho Fiscal dado o
respectivo parecer e sugestões. No fim, o relatório e contas de 2019, bem
como o plano de actividades para 2020, foram aprovados por unanimidade.
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Concurso de Construção de Dispositivo Electrónico - Desafio de Subida de
Escadas, 2020
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Trabalhando juntos para combater a epidemia

24.° concurso de composições epistolares de “Carta ao Pai Natal – Como Serei
daqui a 20 Anos” já terminou. Nesta edição, foram recebidos 766 trabalhos,
de 41 escolas. O tema do concurso sugeria ser fácil, mas exigia muita
imaginação por parte dos pequenos escritores, dada a associação entre a expectativa
do que serão daqui a 20 anos e o tema do Natal. Os membros do Júri consideraram
que os trabalhos submetidos demonstraram que os pequenos escritores têm um
bom raciocínio, grandes esperanças, bastante imaginação e muita compaixão.
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Divulgação de medidas tomadas para a prevenção de epidemia na página
electrónica dos CTT
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Trabalhadores deram prioridade ao tratamento de encomendas de EMS com materiais de emergência
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o primeiro trimestre de 2020, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT)
tomou várias medidas para dar resposta ao surto de pneumonia causada pelo novo tipo de
coronavírus e, para acompanhar os trabalhos do Governo da RAEM na prevenção contra a
epidemia, empenhou-se na prestação de serviços sem interrupção e, ao mesmo tempo, continuou a
tomar medidas restritivas para combater a epidemia.
Relativamente ao atendimento ao público, durante o período em que a situação epidémica foi mais
grave, algumas das estações postais dos CTT mantiveram abertas para responder as necessidades
dos cidadãos, nomeadamente no levantamento das máscaras adquiridas por correio no exterior
e no envio de máscaras para famílias e amigos no exterior. Como medida especial, os serviços de
correio rápido EMS continuaram a prestar serviço tratando, com prioridade, os objectos postais e
encomendas de materiais de emergência.
Durante o período epidémico, os CTT também prestaram serviço aos cidadãos no envio de mais
de uma centena de encomendas contendo principalmente máscaras, desinfectantes, leite em pó
e medicamentos, aos residentes de Macau que se encontravam na Província de Hubei. Todo o
processo foi devidamente acompanhado de modo a garantir que os objectos chegassem a Hubei
com rapidez e em boas condições.

实㹓ݻ斪ײӾጱ૱࿆׀㶧ۗ
Trabalhadores prestaram apoios aos cidadãos na fila de espera

Depois de, no passado mês de Março, os CTT terem retomado totalmente
as suas operações e actividades, os distribuidores postais foram organizados
a trabalhar aos Domingos. A distribuição de correspondências foi feita em
lotes, por diversas vezes, e a distribuição de materiais promocionais e
impressos foi temporariamente protelada, a fim de tratar, com a maior
rapidez, os objectos postais acumulados por causa da epidemia
por forma a garantir que os diferentes serviços postais voltassem
gradualmente à normalidade.

Para reduzir a concentração de pessoas e diminuir os riscos de infecção
cruzada, os CTT fizeram o controlo de números de pessoas nas
suas instalações de atendimento ao público. Apoios também foram
prestados aos cidadãos nas filas de espera, para medir a temperatura
de corpo e preencher a declaração de saúde. Internamente, foram
adoptadas medidas de teletrabalho e regimes de horários diferentes
para os funcionários, bem como aquisições urgentes de máscaras,
óculos e luvas, para a protecção dos trabalhadores de linha de frente
dos CTT, garantindo a sua segurança.
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Balcão Temporário dos CTT no InsƟtuto Politécnico de Macau

Caixa Económica Postal implementou a marcação online para levantamento de
senha para o serviço de transferência de fundos da Western Union
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urante o período epidémico, houve
uma maior necessidade de serviços
de transferência de fundos por parte
dos cidadãos e estrangeiros em Macau e,
para reduzir as preocupações do público, os
serviços de transferência de fundos da Western
Union da Caixa Económica Postal mantiveram
a prestação de serviços básicos, num esforço
conjunto para combater a epidemia.

Nesse período, os serviços de transferência de fundos da Western Union da Caixa Económica Postal tomaram medidas de contingência para evitar a concentração de pessoas por causa das filas de espera. Na fase
inicial desse período, senhas foram distribuídas, em número limitado, no local do serviço para aliviar a necessidade urgente dos cidadãos na transferência de fundos. Para melhor controlar os fluxos de pessoas
e combater a epidemia, atendendo à situação real, a Caixa Económica Postal alterou rapidamente a sua
estratégia e passou a implementar a marcação online para levantamento de senha, esperando que esta
medida de obtenção de senha online, em vez de obtenção no local de serviço, pudesse baixar os riscos de
infecção cruzada, dando garantias de segurança ao público.

Focos de Filatelia
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P

erante o presente surto de pneumonia causada pelo novo tipo de
coronavírus, o “plano de fornecimento de máscaras aos residentes de
Macau” do Governo da RAEM foi alargado e passou a abranger os estudantes
de Macau no exterior que prosseguem estudos do ensino superior, participem em
intercâmbios ou estágios.

Neste âmbito, um posto de venda de máscaras foi instalado pela Direcção dos
Serviços do Ensino Superior, nas instalações do Instituto Politécnico de Macau,
entre Março e Abril. Os CTT, a fim de apoiar os cidadãos a enviarem máscaras
aos estudantes de Macau no exterior, também instalaram, durante este período,
um balcão temporário de expedição de objectos postais no mesmo local, para a
prestação de serviços de envio de pequenos pacotes, EMS e encomendas.
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70.° Aniversário da Federação das
Associações dos Operários de Macau
ᗦᷣ岈ኝߝӣŃ㯽妞࿆樌ੜݰ

Gastronomia e Doçarias III – Petiscos
Populares Tradicionais

ᄳ槹ૡ䨝宗ݳ婦䨝
Federação das Associações dos Operários de Macau

ॺconjuntos
ຍunidades

ॺconjuntos
ຍunidades

ॺconjuntos
ຍunidades

ࢩ䛑ෛࣳ٢制የྰఽວዖఘጱ咳牧暢櫮ੴ妿ై᯿ᘍ䚅䷥ਧ๗咳ᤈܻ懪ෝԫᵭԫᵭଙԫ์ӣ෭咳ᤈጱ́Ἤଙ͂暢揾䰤壆̶
Devido ao desenvolvimento da Infecção por Novo Tipo de Coronavírus, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, após cuidadosa
consideração, decidiu adiar o lançamento da etiqueta postal “Ano Lunar do Rato”, originalmente marcado para o dia 3 de Fevereiro de 2020.
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Ἤଙ

A quantidade de objectos postais recebidos no balcão temporário dos CTT foi
grande, e os destinos para expedição foram, principalmente, Taiwan, Reino Unido,
Austrália e os Estados Unidos de América.

Gastronomia e Doçarias III – Petiscos Populares Tradicionais
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Cada um dos vários petiscos populares, que foram evoluindo ao longo de
séculos da sua história, revela sabedoria popular e características e costumes
locais próprios. Pudim de arroz doce, Bolachas com Maltose, Doce de barba
de dragão, Castanhas assadas e Doce de pintura artística são escolhidos pelos
desenhos dos selos desta emissão.

Ano Lunar do Rato
Na imaginação e na esperança dos antigos, o rato tornou-se um símbolo de
alerta, adversidade, reprodução e prosperidade. Com a chegada do ano do rato,
desejamos que os produtos filatélicos requintados dos CTT de Macau, com a
bênção do ano novo chinês e a sabedoria da cultura do zodíaco chinês, alcancem
espaços mais amplos.

徦ꝛ꺙冻䤻橻ⷅ珖
O primeiro carimbo alusivo ao combate à epidemia

✳榫舅Ⲃ僜Ⳋ嚁鰾杼榼鑂꧅㯹镜傴箛僿僜Ⳋ
Quiosques de self-service para requerimento de renovação de cerƟficado electrónico
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P

ara responder a evolução da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, a Direcção
dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), a fim de incentivar a população para
o combate à epidemia e apelar ao público para fazer um bom trabalho na tomada de
medidas preventivas, iniciou , desde 1 de Março, a obliteração de um carimbo alusivo ao combate
à epidemia em objectos postais enviados na Estação Central e todas as estações postais, bem
como no balcão da Loja de Filatelia nos dias de lançamento de novas emissões. O carimbo com o
lema “UNIDOS NA PREVENÇÃO DA EPIDEMIA”, em chinês e português, ilustra um cenário em que
um cidadão tenta combater o vírus usando uma máscara de protecção. Trata-se de um carimbo
ilustrativo, alusivo ao referido tema, adoptado pela primeira vez na história postal de Macau.

No dia 1 de Março, os CTT deram início à obliteração do referido carimbo nos produtos filatélicos
da emissão filatélica “Gastronomia e Doçarias III – Petiscos Populares Tradicionais”, bem como
nos objectos postais enviados e envelopes comemorativos já com carimbos comemorativos
do “136.° Aniversário dos Correios e Telecomunicações” e do “14.° Aniversário do Museu das
Comunicações”.

䜳烔鼽꧅㷀⹖鵠銻擻귇䡗环硕䒞鼽䢌
Carimbos comemoraƟvos assinalando os aniversários dos CTT e do Museu das Comunicações
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N

o final de 2019, os CTT disponibilizaram, aos utilizadores do
serviço eSignCloud, quiosques de self-service, situados nos
postos de “eLocker”, com função de requerer a renovação do
certificado normalizado pessoal.
O utilizador do serviço eSignCloud pode requerer a renovação do
certificado electrónico através do quiosque de self-service, a partir
do momento que recebe o respectivo aviso de renovação ou quando
verificar que o seu certificado electrónico irá caducar dentro de um mês.
O procedimento é fácil, bastando ao requerente usar o Bilhete de
Identidade de Residente de Macau para a verificação da sua identidade,

揾ා㻌䔴Ń֢ᘏ/Pagela – Autor:
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揾ා㻌䔴Ń֢ᘏPagela – Autor:
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P

ara assinalar o 136.° aniversário dos Correios e Telecomunicações e o 14.° aniversário do
Museu das Comunicações, os CTT instalaram, no dia 1 de Março de 2020, dois postos
de correio temporário instatados na Loja de Filatelia da Estação Central e na Loja do
Museu das Comunicações, com carimbos comemorativos do “136.° Aniversário dos Correios e
Telecomunicações” e “14.° Aniversário do Museu das Comunicações”, respectivamente. Na ocasião,
foram distribuídos ao público sobrescritos comemorativos destes aniversários, partilhando assim a
alegria com a população.

ᄳ槹ૡ䨝宗ݳ婦䨝Ӡޮ܈ଙ
assinar electronicamente o formulário de requerimento e efectuar o
respectivo pagamento.
Postos de “eLocker” que aceitam o requerimento de renovação de
certificado electrónico: Estação Central, Estação postal do Fai Chi Kei,
Estação Postal da Nova Taipa, Estação Postal de Jardins do Oceano.
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70.° Aniversário da Federação das Associações dos Operários de Macau
O eSignCloud é um serviço de assinatura electrónica baseado no
Certificado Normalizado, com prazo de validade de 3 anos, que permite
a criação de uma assinatura electrónica avançada. Os utilizadores do
eSignCloud devem requerer a respectiva renovação antes do termo do
prazo de validade, caso contrário o certificado perderá o seu efeito legal.

Este ano, ao celebrar o 70.° Aniversário da Federação das Associações dos Operários
de Macau, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações vai lançar uma
emissão filatélica intitulada “70.° Aniversário da Federação das Associações dos
Operários de Macau”, para assinalar este seu importante marco histórico. A emissão

é composta por quatro selos, com títulos de “União para criação da
Federação”, “Instalação de clínicas e escolas”, “Serviços para saúde
física e mental” e “Defesa dos direitos”, e ainda, um bloco com imagens
a retratar os 70 anos da história da Federação das Associações dos
Operários de Macau.
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Situação do Cumprimento da Carta de Qualidade (2017 - 2019)
A Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos, até ao ano de 2019, reconheceu 28 serviços
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), abrangendo 43 indicadores de
qualidade de serviço. Destes, 15 serviços e 27 indicadores pertencem à área dos correios, enquanto
13 serviços e 16 indicadores pertencem à área das telecomunicações.

Para optimização contínua dos serviços dos CTT, o requerimento da “Autorização temporária
(estabelecimento de rede ou estação de radiocomunicações)” da área das telecomunicações vai
incluir um novo indicador da qualidade de serviço, sendo ajustada a descrição do indicador já
reconhecido daquele serviço.

No período de 2017 a 2019, as taxas de cumprimento previstas para os indicadores de qualidade
dos serviços da área dos correios mantiveram-se entre 93% e 100%, enquanto as taxas previstas
para os indicadores de qualidade dos 16 serviços da área de telecomunicações mantiveram-se
entre 90% e 95%. Em 2019, verificou-se, em geral, uma boa execução da Carta de Qualidade, com a
taxa de cumprimento efectivo de todos os indicadores conforme o previsto, a maior parte a atingir
100% (excluídos indicadores de serviços nunca solicitados).

Em Abril de 2019, foi constituída a “Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos e do Desempenho
Organizacional” para substituir a “Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos”, lançando
oficialmente o“Regime de Avaliação dos Serviços Públicos e do Desempenho Organizacional”.

1

Correspondências Postais

Indicadores de Qualidade de Serviço
• Todos os objectos postais locais recebidos pelas estações postais antes da última hora da aceitação serão
distribuídos aos seus destinatários no segundo dia útil de trabalho, excepto correio em quantidade e com
especial autorização (Serviços Ordinários). *
• Todos os objectos postais locais recebidos pelas estações postais antes da última hora da aceitação serão
distribuídos aos seus destinatários no segundo dia útil de trabalho, excepto correios em quantidade e com
especial autorização (Serviços Registados). *
• Recebido o impresso (CN08) de averiguação de correio registado local pela Área de Correio Registado do TRADIC,
informar-se-á ao cliente sobre o resultado da averiguação dentro de 5 dias úteis.
• Resposta preliminar ao inquérito de registo internacional. Máximo 5 dias úteis.

2018

2019

15

Taxa de
cumprimento
previsto

Taxa de
cumprimento
efectivo

Taxa de
cumprimento
previsto

Taxa de
cumprimento
efectivo

Taxa de
cumprimento
previsto

Taxa de
cumprimento
efectivo

96%

99.7%

96%

99.7%

96%

99.7%

97%

100%

97%

100%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Serviço Público de Resposta
Sem Franquia (RSF) / Correspondance Commercial – Réponse
International (CCRI)

• Apreciação e autorização de requerimento/renovação de serviço público de Resposta Sem Franquia dentro de 2
dias úteis.
• Apreciação e autorização de requerimento/renovação de serviço público de Correspondance Commercial –
Réponse International dentro de 2 dias úteis.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Encomenda

• No caso de uma encomenda ser aceite na última hora de aceitação, garante-se que esta encomenda será
enviada para o seu destino no mesmo dia ou no dia útil seguinte.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Correio Rápido

• Os objectos postais de Correio Rápido chegados a Macau e recebidos por estes Serviços devem ser entregues
aos destinatários no dia útil seguinte. **

93%

99%

93%

99%

93%

99%

• A partir do momento em que se recebem todos os dados e informações do requerente, a eventual autorização
de qualificação de cliente-contrato do serviço Correio Rápido que receba extracto mensal será emitida dentro
de 4 dias úteis.

98%

100%

98%

100%

98%

100%

Venda, aluguer e concessão da
licença de utilização das máquinas de franquiar

• Apreciação e autorização de utilização de serviço Máquina de Franquiar dentro de 2 dias úteis.

100%

6

Serviço Público de Carimbo
Postal Electrónico Certificado

• Resposta, no dia útil seguinte, via correio electrónico, facultando o respectivo "número de apoio" para proceder
ao seu acompanhamento, aos pedidos de apoio ou comunicações de problemas sobre as soluções aplicadas e
fornecidas por este serviço, recebidos durante o horário de funcionamento.

95%

100%

95%

-

95%

7

Direct Mail

• A distribuição, até 80.000 peças postais de “Direct Mail”, será efectuada dentro de 6 dias úteis.
• A eventual autorização para uso do serviço “Direct Mail” será emitida no prazo máximo de 2 dias úteis, a
contar do dia seguinte ao impresso de requerimento e amostra de folheto de publicidade serem devidamente
recebidos pela Área dos Serviços de Direct Mail.

96%

100%

96%

100%

97%

100%

97%

100%

2

5

-

100%

-

98%

100%

98%

100%

98%

100%

98%

100%

98%

100%

98%

100%

95%

100%

95%

100%

95%

100%

98%

-

98%

-

98%

-

98%

100%

98%

100%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

• Serviços de apoio: Consultas ou comunicação de problemas, transmitidos por telefone, consulta por escrito ou
presencialmente durante o horário de funcionamento, serão respondidos por telefone ou correio electrónico e
terão o devido acompanhamento no dia útil seguinte.

-

-

95%

100%

95%

100%

• Registo de Particulares: A contar da data de recepção de um pedido válido, a Divisão de Comércio Electrónico
dos CTT enviará, no prazo de 3 dias úteis, uma mensagem SMS com um código de activação do ID SEPBox para o
número de telemóvel registado ou uma carta com código de activação do ID SEPBox para o endereço registado.

-

-

95%

100%

95%

100%

• Registo de Entidades Comerciais, Entidades Públicas e Associações/Fundações: A contar da data da recepção
do formulário de requerimento da SEPBox devidamente preenchido e dos relacionados documentos, a Divisão
de Comércio Electrónico dos CTT enviará, no prazo de 5 dias úteis, uma carta com código de activação do ID
SEPBox para o endereço registado.

-

-

95%

100%

95%

100%

• Prazos de resposta aos requerimentos de certificados dos clientes (novo registo ou renovação), incluindo verificação de dados e
marcação de datas: Requerimento de certificado pessoal – Resposta e registo no próprio dia (os requerentes devem dirigir-se,
pessoalmente, à Entidade de Registo).
• Prazos de resposta aos requerimentos de certificados dos clientes (novo registo ou renovação), incluindo verificação de dados
e marcação de datas: Requerimento de certificado de entidades empresariais, organizações sem fins lucrativos e entidades
governamentais – Quantidade máxima de requerimentos: até 50 formulários; resposta em 5 dias úteis, com dia marcado para registo e
emissão do respectivo certificado nesse mesmo dia.
• Registo e emissão de cada certificado (incluindo requerimento de novo certificado e/ou renovação), no máximo de 20 mins.
• No dia em que a Entidade de Registo, do Serviço de Certificação dos CTT, recebe um pedido de suspensão, o certificado electrónico em
questão é suspenso durante 10 dias úteis, sendo revalidado ou continuando suspenso durante mais um mês no máximo se o original do
requerimento de suspensão não for entregue para confirmação durante esse período de 10 dias úteis.
• A Entidade de Registo, do Serviço de Certificação dos CTT, só revoga um certificado electrónico no dia em que o original do requerimento
de revogação, devidamente assinado, é recebido e verificado. Apenas aplicável a certificado qualificado: No dia em que o Serviço de
Certificação recebe um pedido de revogação, o certificado qualificado em questão é suspenso durante 10 dias úteis, sendo revalidado
ou continuando suspenso durante mais um mês no máximo se o original do requerimento de revogação não for entregue para
confirmação durante esse período de 10 dias úteis.

• Conclusão de cada transacção no tempo máximo de um minuto, após efectuado o pagamento no balcão.

SEPBox

16

Licença de importação
(equipamentos de
radiocomunicações)

• 2 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.

95%

99.4%

95%

100%

95%

100%

17

Homologação de equipamentos
de radiocomunicações

• Telefones móveis: 6 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa e do exemplar
do telefone móvel.
• Outros equipamentos de radiocomunicações: 15 dias úteis contados a partir da data de entrega da
documentação completa e do exemplar do equipamento de radiocomunicações.

90%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

100%

95%

100%

95%

100%

95%

100%

Carta de rádio-operador - amador

• Pedido inicial e renovação:4 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.

95%

100%

95%

100%

95%

100%

Autorização temporária
(estabelecimento de rede ou
estação de radiocomunicações)

• Amador: 3 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.

95%

100%

95%

100%

95%

100%

21

Averiguação de interferência de
rádio

• Resposta por telefone relativamente à situação de averiguação no prazo de 5 dias úteis a partir da data de início
de processo.

95%

100%

95%

100%

95%

100%

100%

22

Selagem / Desselagem
dos equipamentos de
radiocomunicaçoes

• 10 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa e dos equipamentos de
radiocomunicações para selagem / desselagem.

90%

100%

90%

100%

90%

100%

96%

100%

23

• Emissão inicial e renovação da licença de estação: 15 dias úteis contados a partir da data de aprovação na
vistoria dos equipamentos que podem ser apresentados a este Serviço e entrega da documentação completa
relativa à sua vistoria.

100%

90%

100%

90%

100%

100%

Funcionamento da estação de
radiocomunicações

90%

97%

24

Inscricão como responsável
técnico de radiocomunicações

• 6 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.

95%

100%

95%

100%

95%

100%

25

Exame de rádio-operador amador

• Admissão a exame: 30 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.

95%

100%

95%

100%

95%

100%

• Certidão de aprovação: 4 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.

95%

100%

95%

100%

95%

100%

• Diploma: 4 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.

95%

100%

95%

100%

95%

100%

Ensaio e detenção provisória de
equipamentos de radiocomunicações

• 5 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.

95%

100%

95%

100%

95%

100%

27

Licença de serviços Internet

• 90 dias contados a partir da data de entrega da documentação completa.

95%

100%

95%

100%

95%

100%

28

Certidão de equivalência de
rádio-operador

• 30 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.

95%

100%

95%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

Autorização de impressão da
publicidade, propaganda ou
anúncios

• Apreciação para a autorização de impressão da publicidade, propaganda ou anúncios dentro de 2 dias úteis.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

Serviços de Marcação de Visitas
do Museu das Comunicações

• Aprovação de marcação de visitas durante 2 dias de trabalho administrativo.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

Vendas

• O Pedido de Subscrição do Plano Anual de Coleccionador/Negociante Filatélico é aprovado (incluindo o envio
da carta de confirmação) dentro de 7 dias úteis, a partir da data da sua recepção num dos balcões dos CTT ou
através dos CTT, se o pagamento for efectuado por cartão de crédito ou em numerário (patacas) e levado a
efeito durante o período normal de funcionamento (Fevereiro a Outubro).

100%

100%

100%

100%

100%

100%

• Os pedidos de empréstimo serão aprovados no prazo de 3 dias úteis, a contar da data de recebimento de todos
os documentos necessários para a sua aprovação.

95%

95%

18

-

100%

100%

Taxa de
cumprimento
efectivo

Indicadores de Qualidade de Serviço

20

100%

95%

Taxa de
cumprimento
previsto

19

• Apreciação e autorização de requerimento/renovação de serviço “Porte Pago” dentro de 2 dias úteis.

100%

Taxa de
cumprimento
efectivo

• 4 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.

Porte Pago

Empréstimos

Taxa de
cumprimento
previsto

Licença de detenção
(equipamentos de
radiocomunicações)

8

12

Pagamento Fácil

2019

Taxa de
cumprimento
efectivo

(Cobrança de Facturas de Água e
Electricidade, Cobrança de Rendas
do IH, de Estabelecimentos
Comerciais e de Parques de
Estacionamento, Imposto de
Circulação da Direcção dos
Serviços para os Assuntos de
Tráfego)

Segue quadro com a situação de cumprimento dos indicadores dos 43 serviços reconhecidos entre
2017 e 2019:

2017
Serviço / Âmbito

14

2018

Taxa de
cumprimento
previsto

26

100%

Obs.:
* Aplicável apenas de 2ª a 6ª Feira.
** Excepto os objectos postais que cheguem a Macau depois de dois feriados públicos consecutivos, e os que não correspondam aos padrões estabelecidos por estes Serviços quanto a dimensão ou peso.

