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萬國郵政聯盟服務質量基金特派員考察本局
Visita à DSC do Enviado Especial do Fundo de Qualidade de Serviço da UPU

༱

O

઼ฎ߆ᓑ༖পࠁࣶVinod Dhamija̱͡˝ٺ
͟Ҍ˛͟זώԊ҂၅ĂᆒځԊ͡˝ٺܜ

『廉政廿載』首發儀式

71

Cerimónia de Lançamento da Emissão “20 Anos em prol da HonesƟdade e Transparência”

enviado especial da UPU, Vinod Dhamija, visitou a Direcção dos Serviços
de Correios nos dias 6 e 7 de Setembro, tendo sido recebido pela Directora

̱͟дฎ߆ᓁԊᄃົࢬĂຏᔁ༱઼ฎ߆ᓑ༖۞

dos Serviços no dia 6 de Setembro, ocasião em que a Dra. Derby Lau manifestou o

ڇચኳณૄםܛӄώԊ൴णĂ̬֭ώԊϏֽ۞

seu agradecimento ao Fundo de Qualidade de Serviço da UPU pelo apoio prestado

൴ण͞ШĄ

ao desenvolvimento dos Correios, apresentando também as orientações para o

07-09/2012
ාއӋཥਉؒ͐ڐ
Boletim informativo da Direcção dos Serviços de Correios

futuro desenvolvimento dos Correios.
д͇҂၅ഇมĂVinod Dhamija ణયฎ߆ந̈́
ࠁᅍ͕̚Ăણ៍Ϥ༱઼ฎ߆ᓑ༖۞ڇચኳณૄܛ

Neste período de dois dias, Vinod Dhamija visitou o TRADIC e observou a situação

೩ֻ̝న౯۞ྻүଐڶĂ֭࠹ᙯొܝგүஎ

funcional dos equipamentos financiados pelo Fundo, tendo ainda havido lugar a

ˢϹ߹Ą

troca de informações com a chefia do respectivo departamento.
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Reunião Preparatória do 25.º Congresso Postal Universal e Congresso em Doha

福利會會訊

ώ

Clube de Pessoal dos CTT - Noơcias

:͡34Ҍ21͡26͟ĂϤ઼छฎ߆Ԋă઼̚ฎ߆

Entre 23 de Setembro e 15 de Outubro, a delegação da China, composta pelos

ะဥ̳Φăࢶപฎ߆ཌώԊඈВТј۞̚

Correios Nacionais, Grupo de Correios da China, Correios de Hong Kong e

઼ܑဥयٺкݣΙႬᓝҖ۞Ķௐ36ب

Correios de Macau, participou no 25.º Congresso da UPU, em Doha, Qatar. A

༱઼ฎᓑ̂ົķĄᆒځԊܜதᅳώԊܑဥ

delegação dos Correios de Macau, liderada pela sua directora, Dra. Lau Wai Meng,

यк࣎ົᛉĂ̚Β߁ฎᓑᖐăགྷᑻăڱ

participou nas reuniões relativas a organizações, economia, regulamentos e

ఢăੑચăฎ߆;ഠڇચăฎચξಞᄃயݡă

finanças da UPU, serviços de pagamento postal, mercados e produtos postais,

পԣᅍ̈́ܫिԫఙЪүඈົᛉĄ

Correio Rápido – EMS, cooperação de tecnologias informáticas, etc.

ώԊјΑᓑТ઼̚ฎ߆ะဥ̳Φ̈́ຍ̂Ӏฎ߆

Os Correios de Macau, juntamente com o Grupo de Correios da China e

ВТд̂ົഇมШј઼ࣶႊϯྭဩ̄ଭཱིฎ

os Correios da Itália, realizaram, com êxito, a demonstração técnica de

Іր۞̢ፆүԫఙϯቑĂଂ҃ଯण༱઼ฎᓑ

interoperacionalidade do Sistema Transfronteiriço de Correio Electrónico

̄ଭཱིฎІᇾ(S52)۞൴णĄѩγĂ઼̚ᒔ

Registado Postal, com vista a promover o desenvolvimento da Norma de Correio

Ᏼࠎฎ߆གྷᒉநְົј઼ࣶ̈́̄ຽચ؎ࣶົ

Electrónico Registado Postal (S52) da UPU. Na ocasião, a China foi eleita como

यĂѣड़೩̿ԧ઼ٺБ̄ฎ߆ڇચ۞ᅳ

estado membro do Conselho de Operações Postais e presidente da Comissão de

ጱгҜĄ

Serviços Electrónicos, elevando a sua posição de liderança a nível mundial, no
que se refere a serviços postais electrónicos.

ѐ9͡24͟Ҍ2:͟Ăથຽះះܜዑࡌځă
ฎચྻүᓁႾགྷჯᄃщБ̄ฎ߆ڇ

通訊博物館 2012 年郵票節

ચᓁႾगӖ઼݈̚โᐷѯ࠷ݣႬᄼξણΐ

Ϥ઼઼̚छฎ߆Ԋ઼̈́̚ฎ߆ะဥ̳Φᖐ۞

AcƟvidades e “Feira de Selos 2012” no Museu das Comunicações

ௐ36ب༱઼ฎᓑ̂ົ೩९םአົᛉĂࠎӈᓝ
Җ۞ௐ36ب༱઼ฎᓑ̂ົЧี೩९ᄃ઼छฎ߆

ຆ

߆̳ཌٺ3123ѐ:͡31͟ᓝᏱņྕܫგநĆຆ
ሒᒉથŇࡁົĂົ˯ᔘᓝҖϤҖ߆ءܜ૫͵

N

o dia 20 de Setembro de 2012, o Comissariado Contra a Corrupção
organizou um seminário sobre “Gestão Honesta e Ambiente Empresarial

щăຆ߆ࣶ͛ఄ̈́ฎ߆Ԋܜᆒځ۞ĺຆ߆

Íntegro”. Na ocasião foi também realizada a cerimónia de lançamento da

͒ྶĻࡔهฎைࢵ൴ᆇёĂࡔه፫ܝপડ߆۞عຆ߆

emissão filatélica “20 Anos em prol da Honestidade e Transparência”,

ޙన̍үĄ

presidida pelo Chefe do Executivo, Dr. Chui Sai On, pelo Comissário do CCAC,
Dr. Fong Man Chong, e pela Directora da DSC, Dra. Lau Wai Meng. A emissão
pretende assinalar o esforço desenvolvido pelo Governo da RAEM, ao longo
destes 20 anos, na construção de uma sociedade íntegra.

Ԋă઼̚ฎ߆ะဥ̳Φᄃࢶപฎ߆ཌඈםથĂ
ͽ઼छӀৈࠎώĂચ၁ड़۞Аᆶዦ̈́ኢ
Чี̂ົ೩९Ą
ኢ̰टΒ߁༱઼ฎᓑ۞кݣฎ߆ඉரăڱఢ࣒
ϒă̍үࢍထăԼࢭăზ̈́ბă઼̚ᚮᏴ
ฎ߆གྷᒉநְົј઼ࣶᄃ̄ຽચ؎ࣶົय̝
ඉரᄃొཌĄώԊϺಶ̄ଭཱིฎІ۞઼ᅫዚ
̈́.post৺ાЩ۞ાЩොΊְآᄃົЧ͞Ϲೱ
ຍ֍̈́ኢĄώԊϺಡӘѣᙯ፫ܝฎ߆ᓑТ઼̚

ώ

ѐ8͡2͟Ăฎᖚ̍Ӏົᚰฤણΐ
Ķ3123̳В፟ၹវֈᚮԫ̂ົķᚰᔈĂ

ဳ໒ረ࠵Ą

同善堂 120 周年首發儀式

ฎ߆ะဥ̳Φ̈́ຍ̂Ӏฎ߆ВТฟण۞̄ଭཱི

Cerimónia de Lançamento da Emissão “120º Aniversário da Associação de Beneficência
Tung Sin Tong”

ѣᙯϯቑְآĄ

ޢણ៍˞ࢶപ✒დ៉۞ঔ֨౾ۏᐡыՒࢶപࡊ

E

ntre 13 e 19 de Agosto do ano corrente, a Chefe

No teor das propostas foram englobadas as estratégias postais da UPU

do Departamento Comercial dos Correios

estabelecidas em Doha, a alteração de regulamentos, planos de trabalho,

de Macau, Chiang Chao Meng, juntamente com o

reformas, orçamentos e encargos terminais, além de estratégias e

Gerente Geral das Operações Postais, Hong Keng Wai

disposições para a participação da China na Eleição para Estado Membro

ฎݡ൴Җ༊͇ĂୖৡឳઘԊܑܜώԊयϤĺТචૅĻᓝҖ۞ᇉৡ੧ົ֭੧

e o Gerente Geral dos Serviços Electrónicos Postais

do Conselho de Operações Postais e para Presidente da Comissão de

ົ̰۞ฎࢵݡ൴ᆇёĂঈڤሤጂĄ

Seguros, Sun Kuan Ieong, deslocaram-se à Cidade

Serviços Electrónicos. Na ocasião, os Correios de Macau trocaram

de Harbin, Província de Heilongjiang, China, para

impressões com todas as partes presentes sobre matérias como venda

ฎ

8͡3:͟ĂᖐĮࢶപଣ৶ࡊጯ̝ॠįᏐ̄߿જĂА

߆Ԋٺώѐ9͡9͟൴ҖฎݡĮТචૅ231ѐįĂᇉෲ࣎ьϲ፫ܝ࿈Ѻ
ѐ۞ຎචဥវĄ

ጯᐡĂֳ֭ϡᖳಱ۞̚ё̾ᐠĄߏѨ߿જѣົࣶ̈́
छᛳ46ˠણΐĂВТഭ࿅˞˘࣎ᅅᗫԣ۞ฉ͟Ą

A

O

Equipa de Basquetebol do Clube de Pessoal
dos CTT participou, no passado dia 1 de Julho,

no Festival Desportivo das Entidades Públicas 2012,

ฎІྏᕇีϫͽ̈́ˬ͞д̂ົഇมШј઼ࣶү

s Serviços de Correios de Macau lançaram, no passado dia 8 de Agosto, a
emissão “120º Aniversário da Associação de Beneficência Tung Sin Tong”

celebrando a existência mais que centenária desta instituição de caridade.

tendo ficado em 4.º lugar, conquistando uma taça.
No dia do lançamento, a Subdirectora dos Serviços de Correios, Dra. Rosa

lançamento da emissão filatélica, presidida pela

O Clube organizou uma Viagem de Exploração

ao Museu Científico de Hong Kong, para além de um bom almoço ao estilo chinês.

Leong, participou na recepção comemorativa do 120º aniversário da Associação

Dra. Rosa Leong, teve lugar durante este evento, num

Científica aos Museus de Hong Kong, que incluiu uma

Nesta excursão, que teve lugar no dia 29 de Julho, participaram 35 pessoas, sócios e

de Beneficência Tung Sin Tong, organizada pela associação. A cerimónia de

ambiente festivo.

visita ao Museu de Defesa Costeira de Hong Kong e

familiares, tendo todos passado um alegre e relaxante domingo.

participar na Reunião de Coordenação de Propostas

internacional de Correio Electrónico Registado Postal, e registo do

para o 25.º Congresso Postal Universal. Esta reunião

domínio da Internet de nível superior – “.post”. Os Correios de Macau

visou examinar e discutir, de forma prática e efectiva

fizeram ainda uma apresentação do ponto de situação do projecto-

e tendo por base os interesses nacionais, as propostas

piloto de Correio Electrónico Registado Postal, iniciado juntamente

preparadas pelos Correios de Macau, pelos Correios

com o Grupo de Correios da China e Correios da Itália, e de questões

Nacionais, pelo Grupo de Correios da China e pelos

relacionadas com a realização da demonstração do projecto pelas

Correios de Hong Kong, a apresentar no Congresso.

três partes durante o Congresso.

ώ

ѐฎை༼ٺ:͡Њϒёฟ៤Ăкีͧᔈ߿જ̏
ତצಡЩĂणᜓϺฟणҌځѐ2͡ЊĄࠎᏐ

ٕ̄̓ҡЪ҃న۞Ķ૾ᘱᜠϩܫቐůຑᄃৡᙸķ
ӛ͔˞51кણΐ۰Ăࠎᖞёᜠϩܫቐବ˯Ғ૾ᚵ
৾۞ᗞफ़Ă˘ᆅᝌഭԣሄॡЍĊ

T

eve início em Setembro a “Feira de Selos 2012”, que
integra um diversificado programa de actividades,

incluindo várias exposições que estarão patentes ao

actividades organizadas, destaca-se a oficina de Pintura de Caixas de Correio, com

público no Museu, até Janeiro de 2013. De entre as

o tema “Amor e Felicitações”, com mais de 40 grupos participantes.

ĺ  ᚉĻʜʪʙೈ
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集郵新焦點

Lendas e Mitos X – O Pastor e a Tecelã

A lenda “O Pastor e a Tecelã” é conhecida na China há milhares de anos. Nasceu do

Focos de Filatelia

『傳說與神話 十 - 牛郎織女』郵票首發儀式

澳門郵政電子認證服務參與第七屆科技經濟高峰會暨
亞洲 PKI 聯盟研討會 2012

Cerimónia de Lançamento da Emissão “Lendas e Mitos X – O Pastor e a Tecelã”

culto das estrelas, do mito e personificação da Estrela do Pastor (ou estrela Altair) e
da Estrela da Tecelã (ou estrela Vega).

名稱
Nome

日期
Data

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

08/08/2012

11.50 + 10.00

200,000 / 200,000

็ ᄲᄃৠྖ ˩ ė ͱࢡᖐ̃
Lendas e Mitos X – O Pastor e a Tecelã

23/08/2012

4 ฎ ை selos

+ 1 ̈  ૺ ݭbloco

6 ฎ ை selos + 1 ̈  ૺ ݭbloco

20/09/2012

2 ฎ ை selos

12.00 + 10.00

200,000 / 200,000

7.00

200,000

ParƟcipação do Serviço de CerƟficação dos Correios de Macau na 7.ª edição da Cimeira
de Tecnologia/Economia e Simpósio APKIC 2012

ฎ

߆Ԋྺٺፌ˛͡*༼́˛)˛ܐ༊͇Ăӈ̳ፌ3123ѐ9͡34͟дฎ߆Ԋ

A versão original da lenda “O Pastor e a Tecelã” está registada no “Shi Jing” (Clássico
de Poesia). Durante a Dinastia Han, Pastor e Tecelã passou a significar um casal,

Т චૅ2 3 1 ѐ
120º Aniversário da Associação de
Bene icência Tung Sin Tong

ຆ ߆͒ྶ
20 Anos em Prol da Honestidade e
Transparência

郵票數目
N° de Selos

ᓁొ̂ሁг˭̂ૅᓝҖĶ็ᄲᄃৠྖ˩ėͱࢡᖐ̃ķฎைࢵ൴ᆇ

ёĂϤฎ߆ԊԊܜᆒځᄃฎைనࢍरၐ͛ၰĂҜВТдࢵ͟˯ދᘪ

tendo depois, ao longo de gerações, sofrido modificações, transformando-se numa

ЩهĄࢵ൴ᆇёޢĂၐ͛ၰАϠՀӈಞᓝҖฎைᘪЩົĂࠎξϔдฎ˯ݡ

bela e comovente história de amor.

ᘪЩهĄ

న ࢍ / Design: ၐ ͛ ၰ Lio Man Cheong
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor : ౘ ፘ ၷ Chan Su Weng

N

o dia 23 de Agosto de 2012 (7 de Julho no Calendário Lunar - Festival de Qixi),
a Direcção dos Serviços de Correios lançou a emissão “Lendas e Mitos X – O

Pastor e A Tecelã”. A Directora dos Serviços de Correios, Dra. Lau Wai Meng, e o designer

de circulação. Após a cerimónia, Lio Man Cheong

ຆ߆͒ྶ

da emissão, Lio Man Cheong, presidiram à cerimónia de lançamento, realizada no átrio

autografou produtos filatélicos da emissão ao

ᐌ2::3ѐ፫ొࢵ۞ܝͅܝలޠڱฟؕϠड़̈́ٺТѐనϲ۞యͅల፟ၹ

do Edifício-Sede dos Correios, tendo ambos assinado um envelope de primeiro dia

público interessado.

ฟؕྻүĂ፫۞ܝրّຆ߆ޙనϒёٛฟԔ၌Ą
ౙ ۞̚ீپ፫ܝ
Macau Visto por Lok Cheong

21/09/2012

4 ฎ ை selos

+ 1 ̈  ૺ ݭbloco

11.50 + 10.00

200,000 / 200,000

፫ܝຆ߆̳ཌࣘͅల̈́Җ߆Ϧ෦̂ᖚయĂ˘ۡ؇Җχᑝᄃ֨ᗕგᆅ˭

夏令活動開心外遊

۞͞੫Ăિͽņຆ߆Ⴞ၅ŇăņેڱႾ၅Ňăņᒻड़Ⴞ၅Ňࠎ̍ү͞Ш̈́

AcƟvidades RecreaƟvas de Verão

ϫᇾĂۧϲ̈́ڱֶࣧ۞៍މᆹҖᖚయĄ

న ࢍ / Design: ᙯ ᔾ  Kuan Chon Kit
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰ / Pagela – Autor : ຆ ߆ ̳ ཌ
Comissariado contra a Corrupção

Тචૅ231ฉѐ

ੈ౾ۏᐡд8.9͡ЊੵણᄃିܦԊםᏱ۞ഁഇ߿જγĂϺనѣഁഇ
Ăଯкีγྼ߿જĂΒ߁ĺ఼ੈሄྼᒉůԧϏֽ۞ᖚຽĻă

Тචૅ Ǖ ᇃࠎ፫ܝξϔሢଉ۞ˬ࣎фĂߏ፫ܝ።Ϋଊ˳۞රˠຎචဥវ

20 Anos em Prol da Honestidade e Transparência

̝˘ĂјϲҌ̫̏231ѐĄ

Em 1992, ano em que a primeira legislação específica sobre o combate à corrupção

ĺ఼ੈሄྼᒉů̂ி็ᇫĻĂͽ̈́Ϥ፫ܝϠۏᗁጯ̍ጯົĂ፟̈́̄̍

entrou em vigor em Macau e começou a funcionar a entidade responsável pelo combate

रጯົࢶപ፫ܝϠۏᗁጯ̍ᓑЪ̶ົᏱĂ፫̂ܝጯϠۏᗁጯ̍၁រވ

Тචૅ͟૱ࢋڇચΒ߁ĈҺћăҺିֈăᙑᗁ߉ᘽăӄళ߉ᑻඈα

contra a corrupção, que havia sido criada nesse mesmo ano, deu-se início ao processo de

఼ੈ౾ۏᐡםᏱ̝3123ѐĺࡊጯిᅍůϠۏᗁጯ̍ฟՎ֕Ļआ΄ᒉĂ࿅ણ

࣎ቑᘞĄ

construção, de forma sistemática, de uma sociedade íntegra em Macau.

de “fiscalização da integridade”, “fiscalização da execução

ΐᐡ̰߿જĂણΐ۰֕ణҜٺঔ۞ᗁᒚጡୠϠயቢ̈́ЋຽĂણ៍፫̂Ϡۏᗁ

das leis” e “fiscalização da eficiência”, actuando com

ጯ̍၁រވώ፫፟ၹĄ

120º Aniversário da Associação de Beneficência Tung Sin Tong

Ao CCAC compete o combate à corrupção e a provedoria de justiça. Ao longo dos anos, o

independência e objectividade no desempenho das

O nome Tung Sin Tong, muito conhecido pela população de Macau, é a designação da

CCAC tem privilegiado tanto o combate como a prevenção, na prossecução dos objectivos

funções que lhe estão confiadas.

associação chinesa de beneficência mais antiga do território, com 120 anos de história.

O

Museu das Comunicações, para além das Actividades de Verão co-

Os acampamentos permitiram que os alunos do ensino

organizadas com a DSEJ, promoveu também diversos cursos e campos de

primário e secundário participassem em seminários

Verão, nomeadamente o “Campo Comunicações – A Minha Futura Profissão”,

e oficinas de trabalho no Museu. Os participantes

Os principais serviços prestados pela Tung Sin Tong contemplam serviços de cuidados

ౙ۞̚ீپ፫ܝ

o “Campo de Comunicações – Comunicação de Massas” e o “Campo Ciência

tiveram ainda a oportunidade de visitar empresas de

infantis, educação e serviços médicos gratuitos, além de assistência social.

ౙپĂ̍Ҙ൪Ă઼̈́ޢ൪Ă፫࡚ܝఙ݈ົםयĄ

Expresso – Pontapé de Saída para a Engenharia Biomédica”, organizado pela

equipamentos médicos e suas linhas de produção,

Sociedade de Engenharia Biomédica de Macau e IEEE-EMB Hong Kong -

bem como o Laboratório de Engenharia Biomédica da

ϠٺĂٺܜĂͽ፫ࠎछĂᆷ፫ˠ፫ְĄீ̚፫ܝπှᔃĂϠ፟

Capítulo Conjunto de Macau, e co-organizado pelo Laboratório de Engenharia

Ą൪ޥѣĂ̙ु̝ވاٺݫĂॡЯۤଐϔࢲٙћĂᏉଐˢ൪Ą

Biomédica da Universidade de Macau e pelo Museu das Comunicações.

న ࢍ / Design: ጌ ៀ Lai Ieng
ྤ फ़ ಏ ૺ ė ү ۰  0 Pagela – Autor :
Т ච ૅ Associação de Bene icência Tung Sin Tong

Macau Visto por Lok Cheong

Lok Cheong, artista de Macau, dedicou-se no início da sua carreira à pintura ocidental,
passando depois para a pintura chinesa. Foi Presidente da Associação dos Artistas de
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Belas-Artes de Macau.
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O afecto à terra onde nasceu e cresceu levou-o a escolher Macau como tema das suas
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obras. Aos olhos de Lok Cheong, Macau é um lugar calmo e pacífico, mas cheio de vida.
As suas obras não são apenas fruto da inspiração e imaginação, retratam também
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Uma delegação dos Correios de Macau, liderada pela Directora Lau Wai Meng,

ᅳ̄ᄮᙋڇચࡊԫ൴णᓁႾཧፍࡓඈ

participou na 7.ª edição da Cimeira de Tecnologia/Economia e Simpósio APKIC
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2012, realizada nos dias 17 e 18 de Setembro em Hong Kong, numa organização do
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“APKIC-Asia PKI Consortium”, “HKITJC-Hong Kong Information Technology Joint

Universidade de Macau. Já os alunos do ensino primário
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Council”, e “HKPKIF-Hong Kong PKI Forum”.

visitaram diversos organismos de Macau.
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Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos
名稱
Nome
ཬᄬүछ
Escritores da Lusofonia

日期
Data
09/10/2012

郵票數目
N° de Selos
1 ฎ ை selo

金額(澳門幣)
Taxas (MOP)
5.00

發行數量
Tiragem
200,000

acontecimentos e costumes da sociedade local.
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新集郵品預告
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Para debater o tema deste encontro – “Desafios e Oportunidades - Cibersegurança
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na Era do Cloud Computing" – estiveram presentes representantes e especialistas
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da China, Índia, Macau, Coreia do Sul, China Taipei, Hong Kong e outros países
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membros da APKIC. Durante o encontro foi discutido o desenvolvimento e as
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actuais aplicações de tecnologia PKI no Cloud Computing de cada país. Phoebe
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Ip, responsável do Serviço de Certificação dos Correios de Macau, fez uma
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comunicação sobre "Serviço de Assinatura Electrónica" e apresentou a situação
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presente de aplicação de certificados de assinatura electrónica bem como o
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desenvolvimento do Cloud Computing em Macau. O Serviço de Certificação dos
Correios de Macau, como um dos membros principais da APKIC, participou
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ORBIS – 30 Anos a Salvar a Visão
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O Pavilhão das Peónias
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também nas Reuniões da Direcção do APKIC 2012.

