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郵政局 132 週年紀念
Celebração do 132.º Aniversário dos Correios de Macau

為

慶祝郵政局成立132週年和通訊博

員工一同慶祝。為嘉許員工對郵政局持續作出貢獻，當晚由運輸工務司羅立文司長頒發

物館10週年，郵政局及通訊博物

長期服務金章予服務滿三十年的員工，由劉惠明局長及行政委員會成員頒發長期服務銀

館舉行連串活動:

章及銅章予服務滿二十年及十年的員工。榮獲金章的員工包括：梁祝艷副局長、黃曼玲

3月1日

及高志明。

•

「北京故宮風貌」紀念郵品發行暨
設計師簽名會

•

在郵政總局和通訊博物館的集郵商
店，提供加蓋「郵政局壹佰叁拾貳
週年」及「通訊博物館拾週年」紀
念郵戳和派發有關紀念封

•

通訊博物館免費對外開放

3月2日
•

發行《蔡昌道郵集－澳門郵票暨郵
政史》第五至八冊

•

舉行各項比賽頒獎典禮

於3月1日郵政局設紀念晚宴邀請運輸工務
司羅立文司長、屬下各部門領導、郵政局

P

ara assinalar o 132.º Aniversário dos
Correios de Macau e o 10.º Aniversário
do Museu das Comunicações, a DSC
organizou um conjunto de actividades
comemorativas nos dias 1 e 2 de Março:
1 de Março
• Lançamento e Sessão de Autógrafos
pelo Autor da Emissão Filatélica
“Vistas Cénicas do Palácio Imperial
em Beijing”
• Posto de correio com carimbos
comemorativos “132.º Aniversário dos
Correios de Macau” e “10.º Aniversário
do Museu das Comunicações”,
e distribuição de envelopes
comemorativos na Loja de Filatelia
da Estação Central e do Museu das
Comunicações
• Entrada gratuita no Museu das
Comunicações

2 de Março
• Lançamento dos Volumes V aVIII da Obra “Colecção de Choi Cheong-Too: Selos e
História Postal de Macau”
• Cerimónia de Entrega de Prémios – concursos promovidos pelos Correios
No dia 1 de Março, durante o jantar comemorativo dos Correios, que contou com
a presença do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Eng. Raimundo
Arrais do Rosário, de dirigentes de diversos serviços da tutela do Secretário e
trabalhadores dos Correios, foram atribuídos emblemas de ouro a funcionários
com 30 anos de serviço, entregues pelo Eng. Raimundo do Rosário, emblemas de
prata a funcionários com 20 anos de serviço, entregues pela Dra. Lau Wai Meng, e
emblemas de bronze a funcionários com 10 anos de serviço, entregues por vários
membros do Conselho de Administração. Trabalhadores a quem foram atribuídos
emblemas de ouro: Dra. Rosa Leong, subdirectora da DSC, Maria Man Leng Vong
Lourenço e Kou Chi Meng.
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澳門大學郵政分局正式啟用
Inauguração Oficial da Estação Postal da UMAC

為

配合本澳城市發展及滿足澳門大學
師生對郵政服務的需要，澳門大學

郵政分局於本年3月24日正式啟用。
分局啟用儀式由運輸工務司羅立文司長，
澳門大學趙偉校長及郵政局劉惠明局長
主禮。劉局長於致辭時表示優化基礎設施
及開拓多元化的服務是郵政局持續的重點
工作，連同當日起啟用的郵政分局，現時
郵政局的服務網點已達16個，為廣大
市 民、商戶及機構提供迅速、準確及安
全便捷的服務。
澳門大學郵政分局位於澳門氹仔大學大馬
路澳門大學薈萃坊地下G004室，辦公時
間為星期一至五中午十二時至下午七時。
該局提供一般郵政服務，包括函件、小郵
包、包裹、特快專遞投寄、郵資標籤機、
存局候領服務、郵政信箱、售賣集郵品及
西聯匯款服務等。

D

ia 24 de Março foi inaugurada a
Estação Postal da UMAC, dando
resposta às necessidades do corpo
docente e discente da Universidade
de Macau e acompanhando o
desenvolvimento urbano do território.

A cerimónia de inauguração foi presidida pelo Secretário para os Transportes e
Obras Públicas, Eng. Raimundo Arrais do Rosário, pelo Reitor da Universidade de
Macau, Prof. Doutor Wei Zhao, e pela Directora dos Serviços de Correios, Dra. Lau
Wai Meng. Na ocasião, a Directora dos Correios expressou que a DSC tem como
objectivo a permanente optimização de infra-estruturas e a exploração de serviços
diversificados. Com esta nova estação postal na UMAC, a rede de atendimento da
DSC consta de 16 postos, que prestam serviços postais rápidos, precisos, seguros e
convenientes a residentes, comerciantes e entidades.
A Estação Postal da UMAC, instalada no Centro Comercial “University Mall”,
funciona de Segunda a Sexta-feira, das 12 às 19 horas, e presta os seguintes
serviços postais: Correspondência, Pacotes, Encomendas, Correio Rápido, Máquina
Automática de Venda de Franquias, Posta Restante, Caixas de Apartado, Loja de
Filatelia e Transferências de Fundos (Western Union), entre outros.

國際葡語通信協會規管研討會 - 澳門2016

Seminário de Regulação da AICEP – Macau 2016

T

國

際葡語通信協會(AICEP)規管研討會於3月21及22
日在澳門舉行，會議一共聚集來自9個葡語國家和地

區的通訊及媒體監管機構及營運商代表，是次研討會主題
為“Sob o Signo do Digital”，討論互聯網及電子通訊業務的
革命性發展所帶來的法規轉變。郵政局劉惠明局長、法律事務
及翻譯辦公室協調員Luís Rabaça、藏品管理、行政及商店範
圍主管António Costa 及顧問高級技術員江華愛蓮代表澳門
郵政參與是次研討會。
郵政局於 3 月 21 日設午宴款待與會者，並邀得運輸工務司司長
羅立文工程師及葡萄牙駐香港及澳門總領事薜雷諾與葡萄牙駐
香港及澳門經濟參贊賈思麗、國際葡語通信協會董事會主席山
塔那、電信管理局代局長譚韻儀及澳門電訊法律及法規副總裁
溫建南會面。

eve lugar em Macau, entre 21 e 22 de Março de 2016,
o Seminário de Regulação organizado pela Associação
Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa
(AICEP), subordinado ao tema “Sob o Signo do Digital”.
Representantes de entidades reguladoras e operadoras de
comunicação e média de nove países e regiões de língua
oficial portuguesa estiveram reunidos para discutirem sobre
alterações legislativas que acompanham a presente “revolução
digital”, marcada pelos sucessivos progressos na Internet e nas
comunicações electrónicas. No evento, os Correios de Macau
fizeram-se representar pela Directora, Lau Wai Meng, pelo
Coordenador do Gabinete dos Assuntos Jurídicos e de Tradução,
Luís Rabaça, pelo Gerente de Gestão de Espólio, Administração e
Loja do Museu das Comunicações, António Costa, e pela Técnica
Superior Assessora, Helena Vale da Conceição.
No dia 21 de Março, os Correios de Macau organizaram
um almoço de boas-vindas aos participantes do Seminário,
que contou com a presença de distintos convidados:
Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do
Rosário, Cônsul-Geral de Portugal em Macau, Vítor Sereno,
Conselheira Económica e Comercial de Portugal, Maria João
Bonifácio, Presidente da Direcção da AICEP, João Caboz
Santana, Directora substituta dos Serviços de Regulação de
Telecomunicações, Tam Van Iu e Vice Presidente, Assuntos
Legais e Regulatórios da Companhia de Telecomunicações de
Macau S.A.R.L (CTM), Aguinaldo Wahnon.
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內地與港澳郵政交流會議
Encontro entre as Autoridades Postais da China, Hong Kong e Macau

於

2016年1月18日至20日期間，本
局應國家郵政局邀請，由劉惠明局
長、郵務廳陳念慈廳長、集郵處吳美琪
處長、安全電子郵政服務孫君煬總監、
國際事務、控制暨規劃陳德雄署理高級
經理以及特快專遞及包裹李偉文高級經
理等一行六人出席於廣東中山舉行的內
地與港澳郵政交流會議。
會上，三地代表就內地與港澳郵政發展情
況及合作建議、完善內地與港澳郵政聯動
機制、徵求粵港澳郵政區域合作意見、推
動內地與港澳郵政合作深度發展等議題，
作出了深入的探討與交流。

e Macau. A delegação, liderada pela Directora dos Serviços, Lau Wai Meng, integrou a Chefe
do Departamento de Operações Postais, Chan Nim Chi, a Chefe da Divisão de Filatelia, Ng
Mei Kei, o Coordenador da Área de Serviços Electrónicos Postais Seguros, Sun Kuan Ieong, o
Coordenador Substituto da Área de Assuntos Internacionais, Controlo e Planeamento, Chan
Tak Hong, e o Coordenador da Área de Correio Rápido (EMS), Lei Wai Man.
Neste encontro houve lugar à discussão e ao intercâmbio de informações entre as
Autoridades Postais da China, Hong Kong e Macau sobre o desenvolvimento e presente
situação de cada autoridade postal e sobre o melhoramento do mecanismo de acções
conjuntas, bem como a sugestões para a cooperação regional e para a promoção de uma
mais profunda cooperação entre as três Autoridades.
Com este encontro, as Autoridades Postais da China, Hong Kong e Macau criaram uma base
para um mecanismo de intercâmbio regular e uma maior cooperação, o que pode promover
e contribuir para o desenvolvimento de actividades postais com benefícios recíprocos.

透過是次交流會議，內地、香港與澳門
三地的郵政機構共同為構建定期溝通機
制及緊密的合作奠定了基礎，對促進及
達致三地在郵政業務上的互利發展起著
積極的作用。

E

ntre 18 e 20 de Janeiro de 2016, a
convite dos Correios Nacionais da
China, uma delegação dos Correios de
Macau deslocou-se ao Município de
Zhongshan, Província de Guangdong,
para participar num encontro entre as
Autoridades Postais da China, Hong Kong

萬國郵聯郵政經營理事會及行政理事會年會

Reunião Anual do Conselho de Operações Postais e do Conselho de Administração da UPU

本

年2月本局應國家郵政局之邀請，與中國郵政集團公司及

會議期間，各工作小組匯報自去年會議以來的工作進度和新一

香港郵政共同組成中國代表團前往瑞士伯爾尼參加萬國

年度的工作安排，並為各項工作訂定階段性目標，以及提出對

郵政聯盟郵政經營理事會及行政理事會年會。本局由安全電子

「函件規章」和「包裹規章」部分執行細則的修訂建議，經由

郵政服務孫君煬總監及國際事務、控制暨規劃陳德雄署理高級

郵政經營理事會各委員會表決。此外，其他較重要的議題包括

經理代表出席。這次會議是在伊斯坦堡郵政大會前最後一次郵

各委員會的工作項目進展及報告階段性成果、伊斯坦堡大會商

政經營理事會大會，作為承前啟後的節點，各委員會及工作組

業計劃工作建議書草案、電子預交數據的要求和程序、2018-

均發表其工作總結報告並規劃2016-2020年的發展。

2021年萬國郵聯終端費系統的建議書草案，以及2017-2018年
包裹進口陸路運費獎勵方面的最低表現要求等。
孫君煬代表中國作為郵政經營理事會電子服務委員會聯合主席
向郵政經營理事會大會報告過去四年的工作成果，其中包括產
品及服務開發工作組的電子郵政服務統計報告、互操作工作組
的郵政電子掛號郵件互操作測試系統部署、伙伴合作工作組及
電子商貿工作組相繼舉辦伙伴合作論壇及電子商貿論壇並出版
電子商貿指引，促進郵政業務整合電子商貿的發展策略。郵政
經營理事會大會批准有關的工作報告並將其工作提案納入到伊
斯坦堡世界郵政策略。

E

m Fevereiro do ano corrente, a convite dos Correios
Nacionais, o Gerente Geral dos Serviços Electrónicos

Postais Seguros, Sun Kuan Ieong, e o Gerente Superior,
substituto (Assuntos Internacionais, Controlo e Planeamento),
Chan Tak Hong, juntaram-se à Delegação da China, composta
pelo Grupo de Correios da China, Correios de Hong Kong
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e Correios de Macau, e deslocaram-se a Berna, Suíça, para
participar na Reunião Anual do Conselho de Operações
Postais e do Conselho de Administração da União Postal
Universal, última reunião antes do Congresso Postal em
Istambul. Aproveitando esta ocasião, todas as comissões e
grupos apresentaram um relatório de trabalho e o plano de
desenvolvimento para os anos 2016-2020.
Durante a reunião, os grupos de trabalho relataram o
progresso dos trabalhos realizados desde a última reunião,
realizada no ano passado, e os planos de trabalho para o ano
seguinte, sendo definidos objectivos faseados e apresentadas
sugestões de revisão de algumas cláusulas do Regulamento de
Correspondências Postais e do Regulamento de Encomendas
Postais, a serem aprovadas pelas comissões do Conselho de
Operações Postais. Foram abordados também outros assuntos
importantes, como o progresso de projectos das comissões e
respectivos relatórios de resultados faseados, a elaboração da
proposta sobre “projectos comerciais” para o Congresso em
Istambul, requisitos e procedimentos dos dados electrónicos
avançados, elaboração da proposta do sistema de encargos
terminais da UPU para os anos 2018-2021 e os requisitos

mínimos de desempenho para o pagamento em quotas-partes
de encomendas postais via superfície para os anos 2017-2018.
Enquanto presidente-adjunto da Comissão de Serviços
Electrónicos do Conselho de Operações Postais da UPU, e em
representação da China, Sun Kuan Ieong fez um relatório sobre
os resultados alcançados nos últimos quatro anos, incluindo
compilação de dados estatísticos sobre os Serviços Electrónicos
Postais do Grupo de Trabalho “Exploração de Produtos e
Serviços”, disposição do sistema de teste à interoperabilidade
de correio registado electrónico postal (explorado pelo Grupo
de Interoperabilidade), actividades desenvolvidas pelo Grupo
de Trabalho “Cooperação e Parcerias” e Grupo de Trabalho
“Comércio Electrónico”, que visam promover a estratégia
de integrar o comércio electrónico na actividade postal,
nomeadamente um fórum sobre cooperação e parcerias
e comércio electrónico, como também a publicação das
“Orientações sobre Comércio Electrónico”.
O referido
Assembleia
propostas a
mundiais do

relatório de trabalho foi aprovado na
do Conselho de Operações Postais, com
serem integradas nas estratégias postais
Congresso em Istambul.

「電子認證的應用與未來發展」研討會
Seminário “Aplicação e Desenvolvimento Futuro de Certificação”

為

慶祝郵政局電子認證服務(eSignTrust) 成立十周年，本局
於1月25日假澳門科學館會議中心舉辦「電子認證的應用

與未來發展」研討會。
會上劉惠明局長回顧過去十年電子認證服務的發展里程。同場
邀請了港澳兩地專家代表分享經驗及作專題介紹，包括香港金
融管理局金融基建發展處李國雄高級經理、科學技術發展基
金行政委員會陳允熙委員、行政公職局電子政務廳電子政務規
劃及基礎建設處陳子健處長和電子認證服務專業服務領導李廣
亮，其後由澳門大學科技學院譚錦榮副院長主持「電子認證的
未來應用」小組討論，現場互動氣氛熱烈。
研討會出席人數達150人，參加者來自各政府部門及機構。

P

ara assinalar o 10.º Aniversário dos Serviços de
C e r t i f i c a ç ã o ( e S i g n Tr u s t ) d o s C o r r e i o s d e M a c a u ,
teve lugar no dia 25 de Janeiro de 2016, no Centro de
Convenções do Centro de Ciência de Macau, o Seminário
“Aplicação e Desenvolvimento Futuro de Certificação”.

No evento, a Directora destes Serviços, Lau Wai Meng, fez
uma retrospectiva sobre o percurso e desenvolvimento dos
Serviços de Certificação ao longo dos últimos dez anos.
Foram convidados, para fazerem apresentações temáticas ou
partilharem as suas experiências, especialistas de Hong Kong
e de Macau desta área, nomeadamente Lee Kwok Hung, Chefe
da Divisão de Desenvolvimento de Infra-Estruturas Financeiras
da Autoridade Monetária de Hong Kong; Chan Wan Hei,
Membro do Conselho de Administração do Fundo para o
Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia; Chan Chi
Kin, Chefe da Divisão do Planeamento e Infra-estruturas do
Governo Electrónico (DPIGE) dos Serviços de Administração
e Função Pública; e Lei Kuong Leong, Chefe do Serviço
Profissional dos Serviços de Certificação dos Correios de
Macau. Tam Kam Weng, Subdirector da Faculdade de Ciência
e Tecnologia da Universidade de Macau, moderou um debate
sobre o tema “Aplicação Futura de Certificação” que suscitou
animada discussão entre os participantes.
O seminário contou com 150 participantes, oriundos de
diferentes serviços e instituições.
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“易郵箱”增氹仔服務點提供24X7領件服務
Serviço ininterrupto de Cacifo Electrónico na Taipa

為

向市民提供更優質、更方便的郵政服務，郵政局已於去
年底推出新派遞模式“易郵箱”。並於本年2月11日起

在氹仔濠景郵政分局（氹仔布拉干薩街濠景花園30座翠菊苑地
下）增設多一個“易郵箱”服務點，此台電子取件櫃共有128個
箱，提供24小時全天候領件服務。
另“易郵箱”除可提供海郵及空郵包裹領件外，自上述日期
起，特快專遞郵件亦已可透過“易郵箱”領取。

C

om o objectivo de prestar um serviço postal de melhor
qualidade e mais facilitador aos cidadãos, em finais de
2015 os Serviços de Correios lançaram uma nova forma de
entrega, o Serviço de Cacifo Electrónico (eLocker). A partir de
11 de Fevereiro do corrente ano, este serviço eLocker passou
a ter um novo posto na Taipa, instalado na Estação Postal da
Nova Taipa (Rua de Bragança, Torre 30 da Urbanização Nova

Taipa, “Crisântemo Court”, R/C, Taipa). Este posto tem 128
cacifos electrónicos a funcionar 24 horas, 7 dias por semana,
permitindo o levantamento de objectos a qualquer momento.
Também a partir de Fevereiro, para além de encomendas
recebidas via aérea e marítima, passaram a poder ser
levantados objectos postais de Correio Rápido (EMS) nos
cacifos electrónicos eLocker.

通訊博物館拾週年
10.º Aniversário do Museu das Comunicações

通

訊博物館為慶祝10週年，於3月1日
對外免費開放，同日提供紀念郵戳

蓋銷服務；3月2日下午於通訊博物館舉
行「小學生科˙藝大作戰」、「電子裝置
製作比賽」和「畫出郵票故事創作比賽」
的頒獎禮，同時公佈2015年度「我最喜
愛的澳門郵票評選」結果。

電子裝置製作比賽
為了讓學生透過活動展現對科學的認識及
應用，通訊博物館於2016年1月舉行"並駕
齊驅"電子裝置製作比賽，並於3月2日舉
行頒獎典禮。各組的優勝者由澳門電機及

電子工程師學會黃民聰博士、特邀比賽顧問韋孟宇博士、澳門大學黃志剛博士、澳門
科技大學余健德博士、澳門工程師學會黃承發博士和通訊博物館代表組成的評判團，
從19間學校55組初中及75組高中學生作品中選出。
初中組冠軍：慈幼中學－周瑞泓、鄭毅泓
高中組冠軍：澳門粵華中學－陳希宏、樊浩賢、薛煜楠

小學生科˙藝大作戰
通訊博物館小學生科˙藝大作戰 -「元件大變身」旨在推動小學生認識日常生活中的科
學和技術，培養嘗試與發現的精神。是次比賽一共有15隊親子友伴組和104隊學校競
賽組參加，由澳門生物醫學工程學會韋孟宇博士、澳門理工學院譚雅恩小姐及通訊博
物館代表組成評判團評選各組的最佳作品。
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親子友伴組最佳作品：
李澤弘、李國傑
學校競賽組－小學五年級最佳作品：
氹仔坊眾學校－洪煒傑、陳紀桁
學校競賽組－小學六年級最佳作品：
陳瑞祺永援中學－吳家朗、盧子軒

「畫出郵票故事創作比賽」
通訊博物館於2015年郵票節續辦「畫出郵票故事創
作比賽」，鼓勵和發掘更多繪畫愛好者利用郵票參
與文化創意藝術和設計。是次比賽共收到92份原創
參賽作品，評判團對參賽作品質素讚譽有加。
公開組冠軍：黃海容
小學組冠軍：聖羅撒英文中學－杜心悠
中學組冠軍：澳門聖若瑟教區中學二、三校－楊雅瀅

『2015我最喜愛的澳門郵票』評選
郵政局鼓勵集郵和提倡澳門郵票欣賞，
舉辦「2015我最喜愛的澳門郵票」評選，活動共收
到1040張選票，結果如下：
我最喜愛的小型張：水與生活
我最喜愛的郵票：舊街小巷

《蔡昌道郵集 - 澳門郵票暨郵政史》
繼《蔡昌道郵集 - 澳門郵票暨郵政史》第一至四
冊於2015年10月份發行後，第五至八冊包括:「澳
門“郵資簽條”郵集」、「澳門“五穀女神”郵票
及其加蓋改值郵票」、「澳門郵戳史」和「澳門郵
政用品」亦於3月2日發行。全書八冊於郵政總局集
郵商店、通訊博物館商店、碼頭郵政分局、機場郵
政分局及水坑尾郵政分局出售，每冊零售
澳門幣200元。

P

ara celebrar o seu 10.º Aniversário, o Museu das Comunicações abriu
gratuitamente ao público no dia 1 de Março e a Loja do Museu
disponibilizou um posto de correio com carimbos comemorativos. No dia
2 de Março, no Auditório do Museu, teve lugar a cerimónia de entrega de
prémios aos vencedores da Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do
Ensino Básico, do Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos e
do Concurso Desenhar a Minha Estória de Selos, sendo também anunciados
os resultados do Concurso Filatélico “Os Meus Selos Favoritos de Macau” do
ano 2015.

Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos
Para os alunos poderem aprofundar e pôr em prática os seus conhecimentos
científicos, o Museu das Comunicações organizou em Janeiro do ano
corrente, o Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos “Limpeza
em Movimento”.
O painel de juízes deste concurso, constituído por Wong Man Chong,
Ph.D. e Vai Mang I, Ph.D., do Instituto de Engenheiros Electrotécnicos
e Electrónicos de Macau, Wong Chi Kong, Ph.D., da Universidade de
Macau, U Kin Tak, Ph.D., da Universidade de Ciências e Tecnologia de
Macau, Wong Seng Fat, Ph.D., da Associação dos Engenheiros de Macau
e por um representante do Museu, avaliou 55 equipas do ensino básico
e 75 equipas do ensino secundário, de 19 escolas que participaram este
ano na competição.
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Premiados do Grupo do Ensino Básico
1.º Prémio: Instituto Salesiano da Imaculada Conceição – Chao
Soi Wang e Cheang Ngai Wang.
Premiados do Grupo do Ensino Secundário
1.º Prémio: Colégio Yuet Wah, Macau – Chan Hei Wan, Fan
Hou In e Sit Yuk Lam.

Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do
Ensino Básico
A Actividade de Ciência e Arte para Estudantes do Ensino
Básico tem por objectivo a aproximação dos alunos do ensino
primário à ciência e à tecnologia e a compreenderem como
estas se aplicam no seu quotidiano seguindo o lema do Museu
– "Ousar experimentar, ousar descobrir".
O painel de juízes deste concurso, constituído por Vai Mang
I, Ph.D., da Macau Sociedade de Engenharia Biomédica, Dra.
Tam Nga Ian, do Instituto Politécnico de Macau e por um
representante do Museu, avaliou os trabalhos das 15 equipas
do Grupo Família e das 104 equipas do Grupo Escola que
participaram este ano na actividade.
Distinções - Grupo Família:
Lei Chak Wang e Lei Kuok Kit.
Distinções - Grupo Escolar A :
Escola Fong Chong da Taipa: Hong Wai Kit e Chan Kei Hang.
Distinções - Grupo Escolar B:
Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki: Ng Ka Long e Lou Chi Hin.

Concurso “Desenhar a Minha Estória de Selos”
Para descobrir e incentivar mais artistas a participarem
em actividades criativas, culturais e de design através de
selos, o Museu das Comunicações tem vindo a organizar o
Concurso “Desenhar a Minha Estória de Selos”. Este ano

recebeu um total de 92 trabalhos criativos, aos quais o júri
fez observações entusiastas.
Premiados na Categoria Geral
1.º Prémio: Wong Hoi Iong
Premiados na Categoria Ensino Primário
1.º Prémio: Colégio de Santa Rosa de Lima, Secção Inglesa –
Tou Sam Iao.
Premiados na Categoria Ensino Secundário
1.º Prémio: Colégio Diocesano de São José de Macau
(2ª e 3ª escola) - Ieong Nga Ieng.

Concurso Filatélico “Os Meus Selos Favoritos de
Macau, 2015”
A fim de encorajar o coleccionismo e promover a apreciação
dos selos de Macau, este concurso mereceu a resposta
entusiástica do público, com um total de 1040 votos recebidos.
Emissões de Selos e Blocos com maior número de votos:
Meus Blocos Favoritos : Água e Vida
Meus Selos Favoritos: Ruas e Ruelas Antigas

Colecção de Choi Cheong-Too: Selos e História
Postal de Macau
Após a publicação, em Outubro 2015, dos primeiros 4 volumes
da Obra “Colecção de Choi Cheong-Too: Selos e História Postal
de Macau”, foram lançados no 2 de Março do ano corrente os
últimos 4 volumes: “Vinhetas Locais Provisórias Tipografadas
de Macau”, “Emissões Ceres e Sobrecargas de Macau”,
“Marcas Postais de Macau” e “Inteiros Postais de Macau”. Esta
importante colecção está à venda, ao preço de MOP200,00 por
volume, na Loja de Filatelia dos Correios, Loja do Museu das
Comunicações, Estação Postal do Terminal Marítimo, Estação
Postal do Aeroporto e Estação Postal da Rua do Campo.

『北京故宮風貌』郵票首發儀式暨設計師簽名會
“Vistas Cénicas do Palácio Imperial em Beijing” Cerimónia de lançamento da
emissão filatélica e sessão de autógrafos pelo autor do design

郵

政局於3月1日發行「北京故宮風貌」紀念郵品，適逢
澳門藝術博物館展出《矩墨皇城 – 喬得龍紫禁城水

墨畫展》，當天本局假澳門藝術博物館舉行郵票首發儀式暨
設計師簽名會。
是次首發儀式由劉惠明局長、澳門藝術博物陳浩星館長及喬
得龍先生主禮，儀式後由喬得龍先生主持郵票簽名會，為購
得該套郵品的市民簽名留念。
本局於 同 場 設 置 臨 時專 櫃 ， 方 便 市 民 即 場 購 買 「 北京故
宮風貌」郵 品 及 蓋 印 紀 念 郵 戳 。

N

o dia 1 de Março de 2016, no Museu de Arte de
Macau, teve lugar a cerimónia de lançamento da
emissão filatélica “Vistas Cénicas do Palácio Imperial em
Beijing”, seguida de uma sessão de autógrafos pelo designer
da emissão. Esta cerimónia teve por cenário a exposição
“Aguadas da Cidade Proibida – Pinturas por Charles
Chauderlot”, patente neste Museu.

A cerimónia foi presidida pela Dra. Lau Wai Meng, Directora dos
Serviços de Correios, pelo Dr. Chan Hou Seng, Director do Museu
de Arte de Macau, e pelo pintor Charles Chauderlot, autor das
ilustrações desta emissão, que autografou os produtos filatélicos
dos coleccionadores e compradores presentes na sessão.
Os Correios instalaram um balcão temporário de vendas no
espaço do Museu, para facilitar a aquisição e a aposição do
carimbo comemorativo nos produtos da emissão.

「 接 觸 」 第 八 十 五 期

集郵新焦點
Focos de Filatelia
名稱
Nome
猴 年

Ano Lunar do Macaco

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

22/01/2016

5 郵票 selos + 1小型張 bloco

15.50 + 12.00

650,000套 conjuntos
650,000枚 unidades

22/02/2016

4郵資標籤 etiquetas postais

13.00

1,000,000枚 unidades

01/03/2016

4 郵票 selos + 1小型張 bloco

15.00 + 12.00

650,000套 unidades
650,000枚 unidades

14/03/2016

4 郵票 selos + 1小型張 bloco

15.00 + 12.00

650,000套 unidades
650,000枚 unidades

猴 年 ( 郵資標籤)

Ano Lunar do Macaco (Etiqueta
Postal)
北 京 故宮風貌

Vistas Cénicas do Palácio Imperial
em Beijing
治 安 警察局成立3 2 5 周年

325º Aniversário do Estabelecimento
do Corpo de Polícia de Segurança
Pública

集郵新焦點
Focos de Filatelia

猴年
郵政局發行的第三輯生肖系列郵票的第
九套「猴年」是採用天干算法推算五行
屬性，今年猴的五行屬性為火，所以五
枚郵票中「火猴」是今次的主角。

設計/Design:
林子恩 Wilson Chi Ian Lam
資料單張–作者/Pagela – Autor:
劉樺/李宇樑 Lao Wah/Lawrence Lei

Ano Lunar do Macaco
Tendo em conta que o elemento deste A no Lu na r do Macaco é fogo,
correspondendo a um ano “Macaco de Fogo”, será este elemento o foco principal
da emissão dos novos cinco selos. Nesta nona emissão do terceiro ciclo da série
Ano Lunar, lançada pelos Correios de Macau, foi utilizada a fórmula “Hastes
Celestes” para calcular os atributos dos “Cinco Elementos”.
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猴年 (郵資標籤)
2016年，歲次丙申，以十二生肖紀年，
序列是“猴年”。
在民間，因為“猴”與“侯”諧音，猴
很早便成了象徵升遷的吉祥物，為此人
們還創造了許多吉祥圖案。這些圖案常
見於古代官府屏、壁之上，也見於畫
稿、文具、什器、玉雕上。這種形象，

設計/Design:
馮寶珠 Anita, Fung Pou Chu

也融入到了現代藝術當中。比如，歷年
來的猴年郵票也體現了猴吉祥、富貴、

資料單張–作者/Pagela – Autor:
龔剛 Gong Gang

聰明、機智的面貌。
Ano Lunar do Macao (Etiqueta Postal)
No calendário lunar chinês, 2016 é ano do macaco.
Em chinês, o carácter “macaco”, que pode ser usado como
verbo, é homófono de “marquês” e, daí, na sociedade chinesa
o macaco estar associado à promoção na carreira. A imagem
do macaco é usada para simbolizar sorte, sucesso profissional e
também como voto e bênção para a carreira profissional. Este
tipo de desenhos votivos é muitas vezes visto nos biombos e

nas paredes das residências de altos oficiais, bem como em
pinturas, artigos de papelaria, utensílios de casa, figuras de
jade, etc.. Nos tempos actuais, desenhos auspiciosos com a
figura de um macaco continuam a ser vistos em obras de arte.
Também se encontram emissões filatélicas dedicadas ao ano
lunar do macaco, para além de ilustrações do macaco com
votos de sorte, fortuna e inteligência.

北京故宮風貌
故宮博物院是中國最具規模及代表性的博物館，也是國際上首屈一指的文
化機構。故宮所在地紫禁城，是明清兩朝皇宮，也是世上現存最大木建築
宮殿群，至今有五百九十六年歷史。它在一九八七年被列入世界文化遺產
名錄。
在二零零二至二零零四年，一位漢名喬得龍的法裔畫家，畫了八十一張水
墨畫，細緻入微，展現了中國宮殿建築獨特而迷人的面貌。其後，喬得龍
又自北京移居澳門，以高度專業的精神繼續為澳門建築傳神。

Vistas Cénicas do Palácio Imperial em Beijing
O Museu do Palácio Imperial de Pequim é uma
instituição cultural de renome mundial e também
o maior e mais representativo museu da China.
O Museu do Palácio situa-se na Cidade Proibida,
palácio imperial das dinastias Ming e Qing. A
Cidade Proibida, construída há 596 anos, é o maior
complexo de arquitectura palaciana em madeira
do mundo, tendo sido integrada na lista do
Património Mundial em 1987.
Entre 2002 e 2004, um pintor francês, de nome
Charles Chauderlot, completou 81 trabalhos,
que ilustram, com pormenores subtis, o encanto
destes palácios chineses. Chauderlot mudouse posteriormente de Pequim para Macau, onde
também tem vindo a retratar a arquitectura desta
cidade. As obras de Charles Chauderlot sobre
a Cidade Proibida foram adquiridas por um
destacado residente de Macau, Lam Kam Seng (Peter
Lam), que as doou ao Museu de Arte de Macau para
a sua colecção permanente.

設計/Design:
喬得龍原作(郵政局修訂) Charles Chauderlot (Adapt. DSC)
資料單張–作者/Pagela – Autor:
陳浩星（澳門藝術博物館館長）

Chan Hou Seng (Director do Museu de Arte de Macau)
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治安警察局成立325周年
澳門警察歷史源遠流長，據文獻記載，開埠初期由葡萄牙海
軍監察市內治安。後來，於1691年3月14日議事公局頒佈命
令，委派陸上士兵充當「警察」角色，負責執行治安巡邏工
作，此為澳門警察之肇始，每年的3月14日因而訂定為治安
警察成立紀念日。直至今天，治安警察肩負維護澳門社會安
定的重托已整整325年，為此發行本套郵品，以誌紀念。
325.º Aniversário do Estabelecimento do Corpo de Polícia
de Segurança Pública
A Polícia de Macau possui uma longa história. Segundo a
literatura, no início da fundação da cidade, a segurança
interna era observada pela marinha portuguesa. Após a
publicação de uma ordem do Senado, a 14 de Março de
1691, foi criado um corpo de guardas que assumiu o papel

de “Polícia” e se responsabilizou pela patrulha de
segurança, sendo esta a génese da Polícia de Macau.
Por esta razão, o dia 14 de Março foi consignado
como o dia comemorativo da fundação da Polícia
de Segurança. Desde há 325 anos até ao presente, a
Polícia de Segurança tem vindo a assumir a grande
responsabilidade de salvaguarda da tranquilidade
pública de Macau. Para assinalar esta celebração, foi
lançado o presente conjunto de selos.
設計/Design:
吳衛堅 Ng Wai Kin
資料單張–作者/Pagela – Autor:
澳門特別行政區政府治安警察局

Corpo de Polícia de Segurança Pública do Governo da
Região Administrativa Especial de Macau

“易郵箱”正式推出
新集郵品預告
Lançamento
oficial
do Serviço
de Cacifo Electrónico
Focos
de Filatelia
– Próximos
Lançamentos
名稱
Nome

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas (MOP)

發行數量
Tiragem

08/04/2016

4 郵 票 selos + 1 小 型 張 bloco

15.00 + 12.00

650,000套 conjuntos
650,000枚 unidades

28/04/2016

4 郵 票 selos + 1 小 型 張 bloco

15.00 + 12.00

500,000套 conjuntos
500,000枚 unidades

18/05/2016

4 郵 票 selos + 1 小 型 張 bloco

15.00 + 12.00

500,000套 conjuntos
500,000枚 unidades

17/06/2016

2 郵 票 selos + 1 小 型 張 bloco

7.50 + 12.00

500,000套 conjuntos
500,000枚 unidades

中 國 古典詩詞- 木蘭辭

Poesia Clássica Chinesa – Balada de
Mulan
陳 志 威眼中的澳門

Macau Visto por Chan Chi Vai
博 物 館和收藏品

五- 海事博物館

Museus e Peças Museológicas V –
Museu Marítimo
FIVB

世 界女排大獎賽- 澳門2 0 1 6

Grande Prémio Mundial de Voleibol
da FIVB – Macau 2016
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福利會會訊
Clube de Pessoal dos CTT – Notícias

本

年1月24日，郵電職工福利會分別
與財政局康體會、民政總署人員文

康福利會及中國銀行澳門分行康委會聯合
舉辦『2016年喜迎新歲羽毛球四角賽』
，本會於是次賽事中獲得團體賽殿軍。
應澳門公務人員體育會及行政公職局公
職福利處邀請，郵電職工福利會籃球隊
分別在1月及2月，參加『2016猴年賀歲
盃』澳門公職人員籃球邀請賽。
郵電職工福利會普通會員大會於3月24日
召開，由郵電職工福利會會員大會主席
劉惠明局長主持。會上審議理事會提交
的二零一五年賬目和工作報告，其間監
察會就報告提出了意見和建議，此項報
告以及二零一六年的工作計劃均獲全體
與會會員一致通過。會上亦分別討論及
決議了其他議題。
本年3月25日至28日復活節期間舉辦
『武漢黃鶴樓赤壁四天團』，遊覽東
湖磨山、黃鶴樓、曇華林、赤壁、武
漢植物園及博物館等風境名勝，是次
活動共有33位會員及家屬參加。

J

untamente com o Grupo Recreativo
das Finanças, Centro Social e
Recreativo do Pessoal do Instituto
para os Assuntos Cívicos e Municipais
e Comissão Recreativa do Banco da
China (Sucursal de Macau), o Clube de
Pessoal dos CTT organizou, no dia 24
de Janeiro, o Torneio de Badminton do
Ano Novo Lunar de 2016, tendo ficado
classificado em 4.º lugar.

e o relatório respeitantes ao ano económico de 2015, apresentadas pela Direcção
do Clube, tendo o Conselho Fiscal dado o respectivo parecer. O relatório e contas,
bem como o plano de actividades para 2016, foram aprovados por unanimidade
no decorrer da sessão. Na ocasião, outros assuntos foram também abordados e
deliberados.

A convite da Associação Desportiva dos
Trabalhadores da Administração Pública
de Macau e da Divisão de Apoio Social à
Função Pública, a equipa de basquetebol
do Clube participou, em Janeiro e
Fevereiro, na“Taça do Ano Novo Lunar
de 2016 – Competição de Basquetebol
para os Trabalhadores da Função Pública
por Convite”.
No passado dia 24 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. Foram analisadas as contas

Durante os feriados da Páscoa, entre os dias 25 e 28 de Março, foi organizada
uma viagem de 4 dias a Wuhan, na qual participaram 33 sócios e familiares,
visitando a Zona Panorâmica Donghu Moshan, a Torre do Grou Amarelo, o
Bairro Antigo Tanhualin, o Antigo Campo de Batalha Chibi, o Jardim Botânico
e o Museu de Wuhan.
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郵政局 服務質量指標履行情況 2013-2015
按照原訂工作計劃，郵政局於2013年已順利完成短期目標，

本局在2015年9月正式接收到由公共服務評審委員會發出的 “

為持續執行及使本局的服務承諾計劃更完整，2015年對計劃

落實為72%的核心服務設立服務承諾。

合格” 證書，現時獲認可的服務項目有13項，共23項服務質

內容進行了全面檢視與修訂，重新訂定各短、中、長期工作

量指標。

目標，當中涉及繳費易、存款、滙款、郵箱、電子信函和安

鑑於2014年有服務質量指標出現未能達標的情況，故在早前

全電子郵箱共六項服務。整體目標訂定在2025年前為郵政局
100% 核心服務設立服務承諾。

的服務承諾認可制度覆審申請中，根據業務營運實況，合併

在2013至2015年間，所有服務質量指標的預設達標率均

了特快專遞服務轄下的兩項服務質量指標，並重設預設達標

維持在90%-100%之間。而在2015年的全年達標率方面，

率。該次覆審申請同時作出了不少有關指標描述格式和字眼

所有服務質量指標的實際達標率均高於或符合其預設達標

最後，2016年亦將完成為繳費易設立服務承諾的短期工作

的優化，以期更清晰易明。而所有調整均被公共服務評審委

率，大部份維持在100%（沒有接受過任何服務申請的指

目標。

員會批准落實執行。

標不包括在內），整體履行情況良好。

2013

2015

預設
達標率

實際
達標率

預設
達標率

實際
達標率

預設
達標率

實際
達標率

96%

99.1%

96%

99.3%

96%

99.3%

97%

99.9%

97%

99.9%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

最多五個工作日內初步回覆國際掛號郵件查詢。

100%

100%

100%

100%

100%

100%

免付回郵郵資公共服務

兩個工作日內審批申請/續期免付回郵郵資公共服務。

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(RSF) / 國際免付回郵

兩個工作日內審批申請/續期國際免付回郵郵資公共服務。

100%

100%

100%

100%

100%

100%

如於截郵時間前投寄出口航空包裹，保證包裹可於投寄當日或

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

-

98%

-

98%

-

98%

98%

98%

93%#

98%

97%#

-

-

-

-

93%

99%

申請人遞交所有資料後，四個工作日內審批特快專遞合約用戶申請資格。

98%

100%

98%

100%

98%

100%

兩個工作日內審批使用郵資機服務。

100%

-

100%

-

100%

100%

於辦公時間內收到有關電子認證郵戳部署方案的支援查詢或問題報告當日起計，

95%

100%

95%

100%

95%

100%

服務項目
1

2014

郵政函件

服務質量指標
市民於各郵政分局截郵時間前投寄之本澳郵件，於第二個工作日派予收件人。
但大量投寄及特許郵遞郵件除外(普通服務)。*
市民於各郵政分局截郵時間前投寄之本澳郵件，於第二個工作日派予收件人。
但大量投寄及特許郵遞郵件除外(本澳掛號郵件服務)。*
處理中心的掛號分組於接獲查詢本地掛號郵件表格(CN08)後，
於五個工作日內回覆查詢人調查結果。

2

郵資公共服務 (CCRI)
3

郵政包裹

下一個工作天離境寄發往目的地。
4

特快專遞

上午八時前運抵本澳之特快專遞郵件，必須即日派予收件人。
超過兩日連續假期後運抵本澳之特快專遞郵件，不在此限。
此外，郵件的體積或重量不符合本局所定之標準亦不在此限。(截至2015年9月)
上午八時後運抵本澳之特快專遞郵件，必須於第二個工作日派予收件人。
超過兩日連續假期後運抵本澳之特快專遞郵件，不在此限。
此外，郵件的體積或重量不符合本局所定之標準亦不在此限。(截至2015年9月)
本局當天收到之入口特快專遞郵件，必須於第二個工作日內派遞予收件人。**
(自2015年10月起)

5

郵資機出售 / 租賃及
使用准照

6

電子認證郵戳公共服務

本範圍承諾將於下個工作日內以電郵方式回覆，並付予「支援編號」，以便跟進相關個案。
7

推廣易 / 香港郵政通函

八萬件以內之「推廣易」郵件於六個工作日內派妥。

96%

100%

96%

100%

96%

100%

直銷函件管理範圍正式收妥申請表及樣本，可在翌日起計兩個工作日內審批「推廣易」

96%

100%

96%

100%

96%

100%

服務之申請。
8

郵資已付

兩個工作日內審批申請/續期「郵資已付」服務。

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

宣傳圖案文字或廣告之

兩個工作日內審批「印上宣傳圖案文字或廣告之許可」服務。

100%

100%

100%

100%

100%

100%

兩個行政工作日內審批「預約參觀」服務。

100%

100%

100%

100%

100%

100%

集郵者/郵商年度訂購計劃於非繁忙期間(二月至十月)內以信用咭或澳門幣現金付款

100%

100%

100%

100%

100%

100%

許可(貼上標籤之許可)
10

通訊博物館預約參觀
服務

11

銷售服務

(櫃檯辦理或郵寄方式皆可)，審批期按郵政局接收訂購表格日起至寄發確認信函，
只需七個工作日。
12

貸款

由收齊貸款申請所需的文件起計，3個工作天內完成審批。

95%

100%

95%

100%

95%

99.7%

13

電子證書服務

證書申請審核及預約服務，需於既定時間內回覆證書用戶（包括證書新申請及續期

98%

100%

98%

100%

98%

100%

95%

100%

95%

100%

98%

100%

20分鐘內完成登記及簽發一張證書（包括證書新申請及續期申請）。

90%

100%

90%

100%

95%

100%

郵政局電子認證服務註冊署於收到經確認的服務請求當日起計，有關之合格證書將會

98%

-

98%

-

98%

-

98%

100%

98%

100%

98%

100%

申請）：個人申請－即日回覆及登記（申請人需親臨註冊署）。
證書申請審核及預約服務，需於既定時間內回覆證書用戶（包括證書新申請及續期
申請）：商業機構、非弁利組織及政府實體申請－申請表數量不多於五十份，
五個工作天內作出回覆審核及安排證書登記日期；並按確認之登記日期簽發證書。

被中止十個工作天。倘於十個工作天內有關的證書撤銷申請表正本仍未能得到確認，
有關之合格證書將會被還原或繼續被中止最多一個月。
郵政局電子認證服務註冊署僅在收到已簽署的申請表正本及當該申請被核實當日起計，
有關之電子證書將會於即日被撤銷。僅適用於合格證書：註冊署在收到證書撤銷請求
時但該申請未獲核實前，有關之合格證書將會被中止十個工作天。倘於十個工作天內
該申請表正本仍未得到確認，有關之合格證書將會被還原或繼續被中止最多一個月。
備註：
* 只適用於星期一至五。
** 超過兩日連續假期後運抵本澳之特快專遞郵件，不在此限。郵件的體積或重量不符合本局所定之標準亦不在此限。
# 未能符合預設達標率的服務質量指標。
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Direcção dos Serviços de Correios
Situação do Cumprimento dos Indicadores da Qualidade de Serviços 2013 - 2015
Em 2013, as metas de curto prazo foram alcançadas segundo o plano de trabalho predefinido, com 72%
dos serviços principais incluídos na Carta de Qualidade.
Em 2014, tendo em conta que um indicador não satisfez o objectivo previsto, na requisição para reavaliação
da confirmação do reconhecimento da Carta de Qualidade fundiram-se dois indicadores de Correio Rápido
(EMS), em conformidade com a situação operacional, sendo redefinida a respectiva previsão da taxa de
cumprimento dos indicadores; em simultâneo, foi melhorada a formulação e formato da descrição dos
indicadores, para maior clareza e facilidade de compreensão do seu conteúdo. Os referidos ajustes foram
aprovados pela Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos.
Em Setembro de 2015, a Direcção dos Serviços de Correio, com 13 serviços reconhecidos e 23 indicadores
da qualidade de serviços, recebeu oficialmente um certificado comprovativo, com menção “favorável”, da
Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos.

No período de 2013 a 2015, as taxas de cumprimento previsto mantiveram-se entre 90% e 100%. Em
2015, relativamente à taxa de cumprimento dos indicadores, verifica-se, em geral, uma boa execução da
Carta de Qualidade, com a taxa de cumprimento efectivo de todos os indicadores conforme o previsto ou
mais elevada do que o previsto, a maior parte a atingir 100% (excluídos indicadores de serviços nunca
solicitados).
Para executar e optimizar, de forma contínua, a Carta de Qualidade dos Correios, procedeu-se a uma revisão
do seu conteúdo e à actualização dos objectivos de curto, médio e longo prazo para um total de seis
serviços: Pagamento Fácil, Depósitos, Transferências de Fundos, Caixa de Apartado, Intelpost e Caixa Postal
Electrónica Segura, tendo como objectivo a inclusão, antes de 2025, de 100% dos serviços principais dos
Correios no Programa da Carta de Qualidade.
Em 2016, incluir-se-á o Pagamento Fácil na Carta de Qualidade, alcançando um objectivo de curto prazo.

2013
Serviço / Âmbito
1

2015

Todos os objectos postais locais recebidos pelas estações de Correios de Macau 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 Ordinários). *
Todos os objectos postais locais recebidos pelas estações de Correios de Macau 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 o cliente sobre o resultado da averiguação dentro de 5 dias úteis.
Resposta preliminar ao inquérito de registo internacional. Máximo 5 dias úteis.

96%

99.1%

96%

99.3%

96%

99.3%

97%

99.9%

97%

99.9%

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.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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%

3

Encomendas

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 chegados a Macau antes das 8 horas da manhã devem ser entregues aos destinatários no mesmo dia,
salvo os que cheguem a Macau depois de dois feriados públicos consecutivos, e os que não correspondam ao padrão
estabelecido por estes serviços quanto a dimensão ou peso. (Até Setembro de 2015)
Os objectos postais chegados a Macau depois das 8 horas da manhã devem ser entregues aos destinatários no dia útil
seguinte, salvo os que cheguem a Macau depois de dois feriados públicos consecutivos, e os que não correspondam ao
padrão estabelecido por estes serviços quanto a dimensão ou peso. (Até Setembro de 2015)
Os objectos postais de Correio Rápido chegados a Macau e recebidos pela DSC devem ser entregues aos destinatários no
dia útil seguinte. ** (A partir de Outubro de 2015)
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%

-

98%

-

98%

-

98%

98%

98%

93%#

98%

97%#

-

-

-

-

93%

99%

98%

100%

98%

100%

98%

100%

-

100%

-

100%

100%

2

Correspondência Postal

Indicadores de Qualidade de Serviço

2014

Taxa de
Taxa de
Taxa de
Taxa de
Taxa de
Taxa de
cumprimento cumprimento cumprimento cumprimento cumprimento cumprimento
efectivo
previsto
efectivo
previsto
efectivo
previsto

5

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

Apreciação e autorização de utilização do serviço de 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%

100%

95%

100%

7

“Direct Mail” / Hongkong Post
Circular Service

Distribuição, até 80.000 peças postais de “Direct Mail”, efectuada dentro de 6 dias úteis.
Eventual autorização para uso do serviço “Direct Mail” 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 de Gestão de
“Direct Mail”.

96%
96%

100%
100%

96%
96%

100%
100%

96%
96%

100%
100%

8

Porte Pago

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

Autorização de impressão da
publicidade, propaganda ou
anúncios

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10 Serviços de Marcação de
Visitas ao Museu das
Comunicações

Aprovação de marcação de visitas dentro de 2 dias de trabalho administrativo.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11 Vendas

Pedido de Subscrição do Plano Anual de Coleccionador/Negociante Filatélico aprovado (incluindo o envio da carta de
confirmação) dentro de 7 dias úteis, a partir da data da sua recepção num dos balcões dos Correios ou através do correio,
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%

12 Empréstimos

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

95%

100%

95%

100%

95%

99.7%

13 Serviços de Certificação
Electrónica

Resposta e registo no próprio dia aos requerimentos de certificado pessoal de clientes (novo registo ou renovação),
incluindo verificação de dados e marcação de datas (os requerentes devem dirigir-se, pessoalmente, à Entidade de Registo).
Resposta em 5 dias úteis, com dia marcado para registo e emissão do respectivo certificado nesse mesmo dia, aos
requerimentos de certificados de entidades empresariais, organizações sem fins lucrativos e entidades governamentais
(novo registo ou renovação), incluindo verificação de dados e marcação de datas. Quantidade máxima de requerimentos:
até 50 formulários.
Máximo de 20 mins para registo e emissão de cada certificado (incluindo requerimento de novo certificado e/ou
renovação).
No dia em que a Entidade de Registo, do Serviço de Certificação dos Correios de Macau, 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 Correios de Macau, 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.

98%

100%

98%

100%

98%

100%

95%

100%

95%

100%

98%

100%

90%

100%

90%

100%

95%

100%

98%

-

98%

-

98%

-

98%

100%

98%

100%

98%

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.
# Não atingiu a taxa do indicador de qualidade de serviços, segundo os objectivos previamente definidos.

