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൯ܧټѫȹϛ൪α྇ːࢄʥޚːඑೕϷ
Celebração do Centenário da Caixa Económica Postal - Exposição e Lançamento de Álbum Fotográﬁco

ࠎ

ᇉৡฎ߆ᐼܛԊ˘ѺฉѐĂฎԊٺώѐ:͡32͟ۍ

ԩ͟ጼۋॡഇᐼܛԊྻϡྤ۞˯͘யۏຽࠎᙱ۰೩ֻҝ

Į፫ܝ።Ϋ۞̈ͯ߱į࠹ͯะ֭Ϳ ٺလሀฎ߆̶Ԋणᜓ

ٙү۞Ӆ˧Ą

ះᓝҖТ˘ᗟ۞णᜓĄ࠹ͯะ൴Җ̈́णᜓฟ၌ᆇёϤྻᏮ̍ચ
Φᘲϲ͛Φܜă፫ܛܝᏉგநԊౘчܫय۞ܑՂΞࣶ̈́؎ڟ

ЯѩĂࠎ˞ᇉৡฎ߆ᐼܛԊѺѐኚ֚Ă˵ࠎ˞णϯᐼܛԊ࿅Νഅ

ฎԊᆒځԊܜᖃĄ

Էႊ۞֎ҒĂᐼܛԊੵ˞ͯ࠹ۍะγĂ˵ᓝᏱဦͯणᜓĂͽֻ
̂ி၆፫ۏ͛۞ܝăۤົ̈́ݱξ൴णѣซ˘Վ۞ᄮᙊĄ

Į፫ܝ።Ϋ۞̈ͯ߱į࠹ͯะќᖟ˞ధкଂϏ̳ฟ۞ࠡෳ࠹
ͯĂ͍˩ˬࡔ͵˯ٺߏᄃα˩ѐᐼܛԊЩ˭ሁٗ۞ͯĄ

णᜓШ̳ிฟٸҌ3129ѐ4͡42͟Ăॡมࠎ21;41Ҍ28;41Ăฉ˘

ώ࠹Ίੵ˞ᐂ༊ॡ۞ޙপҒڶېົۤγĂᔘͅߍ˞д

ЃिĄ࠹ͯะдလሀฎ߆̶Ԋăฎ߆ᓁԊะฎથظᄃ఼ੈ౾ۏᐡ
થ̳ظฟ൴Ą

E

m celebração do Centenário da Caixa Económica Postal,
a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
publicou o Álbum Fotográfico “Um Contributo para a História
de Macau”, cujo lançamento teve lugar no dia 21 de Setembro
de 2017, na Galeria da Estação Postal do Carmo na Taipa, onde
também foi inaugurada uma exposição com o mesmo título.
A cerimónia de lançamento do álbum e de inauguração da
exposição foi presidida pelo Eng. Raimundo Arrais do Rosário,
Secretário para os Transportes e Obras Públicas, pela Dra. Lei Ho
Ian, Administradora da AMCM em representação do Presidente
do Conselho de Administração, Dr. Chan Sau San, e pela Dra.
Lau Wai Meng, Directora dos CTT.
O Álbum Fotográfico “Um Contributo para a História de
Macau” contém um conjunto de imagens inéditas de edifícios
que passaram a propriedade da Caixa Económica Postal
nos anos de 1930 e 1940. Para além de ser um registo das

características arquitectónicas dos edifícios e das condições de
vida da sociedade de Macau daquele período, o álbum revela
o esforço da Caixa Económica Postal na prestação de abrigo
a refugiados nas suas propriedades, durante a guerra contra a
invasão do Japão.
O álbum e exposição serviram para assinalar o Centenário da Caixa
Económica Postal e ilustrar o papel que desenvolveu no passado,
mas também para promover o conhecimento sobre o património e
desenvolvimento da cidade junto da população de Macau.
A exposição está patente ao público, diariamente (excepto à
Segunda-feira), das 10:30 às 17:30 horas, até dia 31 de Março de
2018. E o álbum está à venda na Estação Postal do Carmo (Taipa),
na Loja de Filatelia da Estação Central e na Loja do Museu das
Comunicações.
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ዌمپผါС֨৻ר൯ۂೕϷ
Lançamento da Emissão “Serviços Sociais de Macau”

 ዌپʃᐲ၉ဳ؝ሃኋ࿒ ,3Y ʥذᐲ၉ೕࢄޢদผ
Fórum de Governação da Internet e Seminário sobre o Desenvolvimento de
IPv6 e da Internet das Coisas em Macau

ฎ

Ԋٺ:͡37͟ᄃ፫ܝந̍ጯੰă
፫ܝϠய˧ၱࡊԫᖼொ͕̈́̚፫

̢ܝᓑშྤੈ͕̚ĞϤ HNET ֲ߷ѣࢨ

̳ΦܑᒉྻğᓑЪᏱņ3128፫̢ܝ
ᓑშგڼኢጪၱ IPv6̈́ۏᓑშ൴णࡁ
ົŇĂࡁົͽĺ̚പέ͟ᔹளវф൴
णĻ̈́ĺ፫ ܝIPv6̈́ۏᓑშ൴णĻࠎ
ᗟĂᔛኛֽҋࢶപ̈́፫۞ܝጯ۰ຽࠧ
ܑĂಶ፫ܝтңޙన̈́ჯშඛ̝ϖ
ᜈ൴ण೩ֻк֎ޥ۞ޘჯᄃநهซҖࡁ
Ϲ߹Ă̶ֳ֭ IPv6 ᄃۏᓑშ൴ण۞
ጯఙࡁտј̈́ڍᑕϡĄ

N

ࠎ

o passado dia 26 de Setembro, os
CTT, o Instituto Politécnico de
Macau, o Centro de Produtividade e
Transferência de Tecnologia de Macau
e o Centro de Informação da Internet
de Macau (operado pela HNET Asia,
Limitada) organizaram em Macau o
Fórum de Governação da Internet e o
Seminário sobre o Desenvolvimento
de IPv6 (Internet Protocol version

ࡔ̍ົۤهүԊјϲ̣˩ฉѐĂ

6) e Internet das Coisas. Estes eventos tiveram como temas o “Desenvolvimento
das Várias Formas dos Caracteres na China, Hong Kong, Taiwan, Japão e Coreia”
e o “Desenvolvimento de IPv6 e da Internet das Coisas em Macau”, tendo sido
convidados académicos e representantes destas áreas, provenientes de Hong Kong
e Macau, com o propósito de proceder a uma discussão e intercâmbio para recolha
de diferentes ideias com vista à construção e manutenção de um desenvolvimento
sustentável das redes de Macau e, para além disso, abordar os resultados da
investigação académica sobre o desenvolvimento de IPv6 e da Internet das Coisas
bem como a aplicação destas tecnologias.

ฎԊٺ8͡4͟൴ҖĮ፫ົۤܝ

Т͟፫ࡊܝጯᐡᓝҖĂϤۤົ̼͛Φ

Ɋȼ։ԓʪཋୂڌᓱܧ೪ʥஃဳሃኋ

ᙌܷၷΦܜăۤົ̍үԊเឳԊ̈́ܜ

17.º Fórum de Política e Regulação da Telecomunidade da Ásia-Pacíﬁco

ӀڇચįࡔهฎைĄฎைࢵ൴ᆇёٺ

ฎԊᆒځԊܜĄ

ฎ

ߏѨ൴Җ۞ࡔهฎைೡᘱ˞পડ߆ٺع
ۤડ˧ଯᇃņᙯຑŇăņᏘछ

Ԋٺ8͡35͟Ҍ8͡37͟؎ࠁᇾ̈́ԫఙౘԠૻ̈́ܫቑᘞְޠڱચቑಛౙ
လܷણΐд֧ᜋΙΞࣖᓝҖ۞ௐ˩˛ֲ͉بܫᖐ߆ඉ̈́ఢგኢጪĄ

ྍኢጪᔛኛֲ͉ܫᖐົࣶăົࣶă઼ᅫّٕડાّᖐ̈́ຽࠧˠ̀ણᄃĂ

लŇăņະҁຑҁŇņ๋ઉВᏉŇ۞

ࢋϫ۞ߏࠎֲ͉гડ۞ࡊੈྤܫԫ۞߆ඉࢎט۰ăႾგ፟ၹăຽࠧඈ೩ֻ˘࣎π

̢ӄ̢ຑჟৠć҃̈ૺݭणϯ˞ϔม

έĂಶࡊੈྤܫԫҖຽ̰۞ត̼҃ࢬ၆۞યᗟซҖଣĂ̈́೩ֻ፟ົឰЧણᄃ

ဥវᄃ߆عВТ൴೭ņТҖሄӄŇ۞Ъ

۰̶ֳགྷរĂᖣͽΐૻϹ߹ЪүĄ

үჟৠĂࠎБ፫ξϔޙᏘۤົĄฎ
Ԋഇ୕࿅ฎை̇͞Шώ፫ۤົ็ᅍ

፫ܝপҾҖ߆ડࠎֲ͉ܫᖐ̝ົࣶĂણᄃߏѨኢጪѣӄฎԊˠࣶᒢྋֲ͉г

ᙯຑăВᏉ۞ჟৠĄ

ડಶѣᙯྤੈ఼̈́ੈࡊԫ۞߆ඉႾგᔌ๕ăޙనᇴфۤົăᇴфܛᏉăᇴфૄᖂన
߉ăშඛщБඈᅳા۞൴णଐڶĂࠎ͟ؠטޢ߆ܫඉăႾგຽࠧͽ̈́൴णംᇊݱξ

P

ara assinalar o 50.º Aniversário do
Instituto de Acção Social, os CTT
lançaram uma emissão comemorativa
no dia 3 de Julho. A cerimónia de
lançamento, que teve lugar no Centro
de Ciência de Macau, foi presidida pelo
Secretário para os Assuntos Sociais e
Cultura, Dr. Alexis Tam, pela Presidente
do Instituto de Acção Social, Dra. Vong
Yim Mui, e pela Directora dos CTT, Dra.
Lau Wai Meng.

Os selos desta emissão pretendem representar o cuidado e respeito que o
Governo da RAEM empresta aos “Cuidados a mulheres e crianças”, “Famílias
harmoniosas”, “Respeito pelos idosos” e “Reabilitação e inserção”; com a
imagem “Acção conjunta e satisfação na prestação de apoios”, o bloco pretende
transmitir o espírito de cooperação entre as associações particulares e o Governo.
Os CTT esperam, através desta emissão, enfatizar o ambiente social e familiar
harmonioso e feliz que se vive em Macau.

೩ֻણ҂Ą

A

Direcção dos Serviços de Correios
e Te l e c o m u n i c a ç õ e s ( C T T ) ,
representada por Chan Chi Keong,
da Divisão de Normas e Técnicas, e
Lok Ka Chon, da Área dos Assuntos
Jurídicos da Área de Telecomunicações,
participou no 17.º Fórum de Política
e Regulação da Telecomunidade da
Ásia-Pacífico (APT) que teve lugar em
Colombo, Sri Lanka, entre 24 e 26 de
Julho de 2017. Para além dos membros
da APT, foram também convidados
a participar no Fórum os membros
associados, organizações internacionais
e regionais e operadores dos sectores

de tecnologia informática e telecomunicações. O principal objectivo deste Fórum
foi disponibilizar, na região da Ásia-Pacífico, uma plataforma comum para os
formuladores de políticas, os reguladores e as empresas envolvidas poderem discutir
as mudanças e problemas que enfrentam, oferecendo também uma oportunidade
para compartilharem experiências e trocarem opiniões, no sentido de melhorarem o
intercâmbio e a cooperação entre si.
Sendo a Região Administrativa Especial de Macau (representada pelos CTT)
membro associado da APT, a participação neste fórum permitiu obter um
maior conhecimento sobre as tendências das políticas e regulação nas áreas de
telecomunicações e tecnologia informática e, ainda, sobre a construção da sociedade
digital, finanças digitais, infra-estrutura digital e segurança de rede (cibersegurança)
na região da Ásia-Pacífico, constituindo uma referência para a elaboração das futuras
políticas de telecomunicações, para a fiscalização dos referidos sectores e para o
desenvolvimento de Macau como cidade inteligente.
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 ԓ ݘ3., ᐲऋПܞኒկࡗผผᘪ
Reunião da Comissão Directiva do Consórcio PKI Ásia 2017

ֲ

Ɋɀ։ԓʪ൯ܧᐲɣผ

߷PKIᓑ༖(APKIC)ٺ8͡42̈́͟9͡

12.º Congresso da União Postal da Região Ásia-Pacíﬁco

2͟ٺ઼તᓝᏱĶ2017ֲ߷PKI

ᓑ༖(APKIC)পҾጱ؎ࣶົົᛉķĂฎ
Ԋ̄ᄮᙋڇચܜཧፍࡓᄃ̶Ҿ
ֽҋ઼ăࢶപăОޘăέ៉ăϿ६ă
ᔹ઼͟ώඈ઼ᅫᄮᙋ፟ၹ۞ܑ˘Т
ણΐĄ
ώѨົᛉߏࠎ̫ѐ6͡BQLJDٺэົᛉ
ྫྷ۞ޢซ̍үĂ̰टΒ߁;̶ֳQLJϏֽ
۞൴णă೩ซҖQLJԫఙ఼̢ീྏͽ̈́
ྭؠטဩ̢ᄮ۞ڱޠڱఢඈĄົ˯Ϻͽ

ߏѨົᛉѣӄЧјࣶΐૻᒢྋQLJϏֽ۞൴ण͞ШĂ၆ώԊ̄ᄮᙋڇચ͟ޢಶฟ٤ം

̍үӪԛёซҖኢĂಶ PKI ۞൴णᔌ

ᇊݱξ۞ᑕϡܳซүϡĄ

๕ăඉரăॡมܑඈᛉᗟซҖኢĄ

T

eve lugar em Banguecoque, Tailândia,
entre os dias 31 de Julho e 1 de Agosto,
a Reunião do Consórcio PKI Ásia (APKIC)
2017, na qual participaram entidades de
certificação da Tailândia, Hong Kong,
Índia, Taiwan, Irão, Coreia do Sul, Japão
e de Macau, representado pela Chefe
da Divisão de Serviços de Certificação
Electrónica dos CTT, Ip Hio Hong.

No seguimento da reunião da APKIC realizada em Fuzhou, no passado mês de
Maio, esta reunião incluiu temas como: desenvolvimento futuro da PKI, teste de
interoperabilidade e reconhecimento recíproco de legislação e regulamentação. Num
workshop, foram ainda abordados outros tópicos sobre tendências, estratégias e
calendarização do desenvolvimento da PKI.
Esta reunião reforçou o conhecimento de todos os membros sobre o desenvolvimento
do ramo PKI, podendo servir de referência para os Serviços de Certificação dos CTT de
Macau na construção de uma cidade inteligente no futuro.

 ˖ވଫ৽ɣผ  ɐࣵ

ฎ

Congresso Mundial de Tecnologia Móvel –Shanghai 2017

Ķ

Ԋᑕ઼छฎ߆Ԋ̝ᔛኛĂٺ8͡4͟Ҍ8͟ഇมĂ؎ࠁ઼

ზăቁֲ͉ؠฎᓑ3129Ҍ3132ฉഇᖐߛၹඈĄົ˯ĂώԊ

ᅫົࢍ̈́၆γᙯܼୖະኰܜĂᓑТ઼̚ฎ߆ะဥ̳

๗ಡֲ͉ฎᓑ̄ڇચ̍ү̈ٺ࿅Ναѐ۞̍үјڍĄ

3128͵ࠧொજ̂ົ.˯ঔķٺ7͡39͟Ҍ8͡2͟ഇมд˯ঔາ઼ᅫ౾ᜓ͕̚ᓝҖĂߏ

Φᄃࢶപฎ߆۞ܑВТј઼઼̚छܑဥĂयٺϿ६ᇇ

Ѩ̂ົӛ͔˞ֽҋ215઼࣎छгડܕ78-611Щણΐ۰Ă̂ົᔛኛ˞ிкЋຽ

โᜋᓝᏱ̝ௐ˩˟ֲ͉بฎ߆ᓑ༖̂ົĄ

གྷј઼ࣶԸைĂາ˘ֲ͉بฎᓑ৪३ܜϤ઼ܑ̚ాܪ߸ڒ
ЇĂֲ͉҃ฎᓑેҖநְົयϤ͟ώፉЇĂϺቁ˞ؠ3129

ᖐ൴ܑᗟႊᓾĂֱᗟႊᓾஉᄏᇃھĂΒ߁Ĉྻᒉથᖼݭඉரăྤफ़щБăБ
ბăۏᓑშăშྮႊซăЋຽ̈́ำԫఙඈĂЧᓾ۰ੵ˞̶ֳ၆າԫఙăາᑕϡ۞

ߏѨົᛉ۞ࢋ̰टΒ߁˞ᆶᛉֲ͉ฎᓑૈጯੰგந؎ࣶົ

ѐ۞ֲ͉ฎᓑેҖநְົѐົ3132ѐ۞ֲ͉ฎ߆ᓑ༖̂ົд

֍ྋγĂϺົଣϏֽҖຽ൴ण۞߄ጼ፟࿃Ą

ֲ͉ฎ߆Ъүᖐ۞̍үಡӘࢍထăԲ८ֲ͉ฎᓑ3129ѐ

ݑभപ઼તᓝҖĄ

A

para 2018 e a eleição das estruturas da APPU para o período
2018-2021. No evento, os CTT apresentaram os resultados
obtidos pelo Grupo de Trabalho de Serviços Electrónicos nos
últimos quatro anos.

ฎԊщଵ˞ξಞ̈́ᚮۋͳؔؔ̈́ఢგְચࡧᎸځણᄃѨ۞̂ົĂͽഇ࿅ણΐ̂

convite dos Correios Nacionais da China, os CTT de
Macau, representados por Leung Keng In, Chefe da
Divisão de Contabilidade Internacional e Relações Externas,
integraram a Delegação Nacional Chinesa, juntamente com o
Grupo dos Correios da China e Correios de Hong Kong, para
participarem no 12.º Congresso da União Postal da Região
Ásia-Pacífico (APPU), que teve lugar em Teerão, Irão, entre os
dias 3 e 7 de Julho de 2017.

ົĂซ˘Վᒢྋ6H߹જ఼ੈԫఙăۏᓑშඈ࠹ᙯڇચ۞൴णĂࠎ͟ޢώ፫൴ण6Hԫఙ۞ొ
ཌүр౯Ą

O

Congresso Mundial de Tecnologia Móvel – Shanghai 2017 teve lugar no Novo
Centro Internacional de Exposições de Xangai, entre 28 de Junho e 1 de
Julho, tendo recebido 67 500 participantes provenientes de 104 países e regiões.
Representantes de várias empresas e associações foram convidados pela Organização
para dar palestras, abrangendo diversos temáticas e aspectos, nomeadamente
estratégias de transformação de operadores, segurança de dados, terminais globais,
Internet das Coisas, evolução da rede e empresas e tecnologias da nuvem. Os
oradores não só partilharam as suas perspectivas acerca de novas tecnologias e
aplicações como também discutiram os desafios e as oportunidades do futuro
desenvolvimento dos sectores.
Wong San San, da Divisão de Mercado e Concorrência, e Wu Heng Meng, da Divisão
de Assuntos de Regulação dos CTT, participaram neste Congresso, com o objectivo de

conhecerem melhor o desenvolvimento
das tecnologias de comunicações móveis
5G e a Internet das Coisas, entre outros
serviços, tendo em vista a elaboração do
planeamento dos serviços 5G de Macau
no futuro.

O objectivo deste Congresso foi a apreciação dos relatórios
de actividades e planos de trabalho do Colégio Postal e da
Cooperativa Postal Ásia-Pacífico, a aprovação do Orçamento

Na votação dos membros, Lin Hong Liang, da Delegação
da China, foi eleito Secretário-Geral da APPU, sendo a
Presidência do Conselho Executivo da APPU assumida por
um representante do Japão. Ficou também estabelecido que
a reunião anual do Conselho Executivo da APPU de 2018 e o
Congresso da APPU de 2021 terão lugar, respectivamente, em
Da Nang, Vietname, e em Banguecoque, Tailândia.
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ዌ  پ  ։ԓݘਝඑ൯ࢄᙴۿ׃ผ
a

Recepção de apresentação da “35. Exposição Internacional Asiática de Filatelia,
Macau 2018”

එ൯ณರᒨ
Focos de Filatelia
名稱
Nome
፫  ົ ۤ ܝ Ӏ  ڇચ

Serviços Sociais de Macau

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas
(MOP)

發行數量
Tiragem

03/07/2017

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

350,000इ conjuntos
350,000 ښunidades

01/08/2017

6 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

350,000इ conjuntos
350,000 ښunidades

08/08/2017

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

350,000इ conjuntos
350,000 ښunidades

07/09/2017

2 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

7.50 + 12.00

300,000इ conjuntos
300,000 ښunidades

̚ ઼ ˠ ϔ ྋ   ˩ ˝  ޙ  ٸѐ

90º Aniversário da Fundação do
Exército de Libertação do Povo Chinês
Т ච ᑻ ͵ 125 ྶ
Tung Sin Tong – 125 Anos de
Solidariedade Social
Ι  ࠃ Ć ԕ ̋ ࡠ ኚ ֚ ˘ Ѻ ̣ ˩  ѐ

150º Aniversário do Nascimento de
Camilo Pessanha

፫ົۤܝӀڇચ
፫ع߆ܝԸˢ۞ຎචାᑻ̍үΞ໖ҋ˯͵ࡔ41ѐĂҌ2:78
ѐనϲۤົାᑻĂӈۤົ̍үԊ݈֗Ąனॡۤົڇચ̂ז
˧۞൴णĂ֭ᕖणҌк࣎ቑᘞĄ
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ડ߆ۤٺعડ˧ଯᇃņᙯຑŇăņᏘछलŇăņະҁ
ຑҁŇņ๋ઉВᏉŇ۞̢ӄ̢ຑჟৠć҃̈ૺݭणϯ˞ϔ
มဥវᄃ߆ع൴೭ņТҖሄӄŇ۞ЪүჟৠĂВТࠎБ፫ξϔ
ޙᏘۤົĂضछĄฎை۞˯ૺݭ̈ᖡͿޏᓁొ̏ј
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s CTT de Macau estiveram presentes na “Exposição
Mundial de Filatelia, BANDUNG 2017”, entre os dias 3 e
7 de Agosto, tendo instalado um stand de vendas e um posto
de correio para promoção dos selos de Macau.

ฎणഇมĂฎԊٺ9͡6͟д༊гన٢ົޞĂ̬ځѐٺ፫

Durante a exposição, no dia 5 de Agosto, teve lugar uma
recepção para apresentação da “35.a Exposição Internacional
Asiática de Filatelia, Macau 2018” (doravante designada
“Macau 2018”), a realizar no território, no próximo ano.
Estiveram presentes neste evento mais de 200 convidados,
incluindo representantes de autoridades postais, membros de
júris, comerciantes filatélicos e expositores.

Ԋٺ9͡4͟Ҍ8͟ણΐ˞дОκ༱ษᓝҖ۞Ķ༱ษ3128
͵ࠧฎைणᜓķĂੵనཉዚᝊҜγĂϺ೩ֻΐᄏฎᕕ

ڇચĂᖣѩ็ކ፫ܝฎைĄ

ܝᓝᏱ۞Ķ፫ܝ3129ௐ46઼߷ֲبᅫะฎणᜓķ)˭ჍĶ፫ܝ
3129ķ*Ă༊͟ᄌᓜयလᄼˠᇴ࿈311ˠĂΒ߁ֽҋ͵ࠧЧг
۞ฎ߆፟ᙯܑăฎणෞᆶăฎથ̈́ણण۰Ą
٢̚ົޞĂથຽះះܜӓ࡚൝ܑĶ፫ܝ3129ķᚯ؎ົय
ᆒځԊܜ൴ܑᓾྖĂТॡᔛኛयလᄼ˘ણᄃࢵѨд፫ܝ
ᓝᏱ۞ֲ߷઼ᅫะฎणᜓĄົ˯ᚯ؎ົܑᓑТ઼ᅫะฎᓑЪ
ົዑࠏኰयăֲ߷ะฎᓑЪົૺ͛ᇇઘົ˘ܜৡ੧Ăৡ
Ķ፫ܝ3129ķ݈۩פјΑĄ
ѣᙯĶ፫ܝ3129ķາྤੈĂᝌܓᕱᜓშࢱ;www.macao2018.
org.mo

O

Na recepção, Ng Mei Kei, presidente substituta da Comissão
Organizadora da “Macau 2018”, proferiu um discurso em
representação da Directora dos CTT de Macau, Lau Wai
Meng, no qual convidou todos os presentes a participarem
na Exposição Internacional Asiática de Filatelia a ter lugar
pela primeira vez em Macau. Ng Mei Kei, juntamente com
o Presidente da Federação Internacional de Filatelia, Tay
Peng Hian, e o Vice-Presidente da Federação Inter-Asiática de
Filatelia (FIAP), Andrew Cheung, brindou ao sucesso da “Macau
2018”.
Informações actualizadas sobre a exposição “Macau 2018” no
website: www.macao2018.org.mo.

ࠎ፫ܝˠ͕ϫۤ̚ົӀ۞෪ᇈĂᆼ̏జෞࠎؠᘹఙᆊࣃ
۞።ΫޙۏĂ֍ᙋ˞ܕೀ˩ѐֽ፫ܝຎචڇົۤચ۞តዏ
ซՎĄ

Serviços Sociais de Macau

A assistência prestada pelo Governo de Macau remonta aos
anos 30 do século passado. Em 1967 foi fundado o Instituto
de Assistência Social, antecessor do Instituto de Acção Social.
Presentemente, o Serviço Social evoluiu para um modelo de
serviço diversificado.
A presente emissão é composta por quatro selos e um bloco
filatélico. Os selos pretendem transmitir o espírito de cuidado
e respeito mútuo, com imagens dedicadas aos “Cuidados a
mulheres e crianças”, “Famílias harmoniosas”, “Respeito pelos
idosos” e “Reabilitação e inserção”; o bloco pretende transmitir
o espírito de cooperação entre as associações particulares e
o Governo, com a imagem “Acção conjunta e satisfação na
prestação de apoios”. Todas as imagens servem para enfatizar
o objectivo principal de contribuir para um ambiente social
e familiar harmonioso e feliz em Macau. A casinha azul,
ilustrada nos selos e bloco da emissão, foi classificada como
uma construção de interesse arquitectónico e, gradualmente,
transformou-se em símbolo de benefícios sociais no coração

నࢍ0Design:
ӓિ Ng Wai Kin

ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
፫ܝপҾҖડ߆̍ົۤعүԊ

Instituto de Acção Social do
Governo da RAEM

das gentes de Macau. Este edifício tem sido testemunha
das vicissitudes da história da beneficência em Macau e dos
serviços sociais, bem como do respectivo progresso ao longo
das últimas dezenas de anos.
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઼̚ˠϔྋ˩˝ޙٸѐ
˘˝˟˛ѐˣ͡˘͟Ă઼̚Вய
ᛨ൴જ˞ዩម̚γ۞پݑཌྷĄ
ņˣ˘Ň࣎Ѝၷ۞̄͟Ăјࠎˠϔྋٸ
۞̂༼͟Ą
ΙࠃĆԕ̋ࡠኚ֚˘Ѻ̣˩ѐ
˝˩ѐֽĂˠϔฤ̨݈ޢᚶăࡻጬ

ΙࠃĆԕ̋ࡠϠдࡊࡻοٛĄڱጯੰலຽޢĂٺ29:5ѐֽז

ጼĂࠎ઼̚ࢭăޙనԼࢭְຽĂࠎჯ

፫ܝдӀञ̚ጯЇିĄᏴፄ˞፫ٸֽܝుҋ̎Ăдѩజ઼ٙ̚

᜕͵ࠧπᄃщှĂޙϲ˞ఎࠏ˼ࡌ۞ઈ

ӛ͔Ăሤຑ઼̚۞ྐႇ͛фĄд፫ܝϠ߿˞43ѐĂд፫ܝ

̂Α౽Ą

ీ͵ĂཨٺҘ߶ᆨಞĂ˭˞˘ొᗟࠎĮႍ႒į۞ྐะĄ

ߏѨ൴ҖΒ߁˘इ̱ښฎை̈́˘ݭ̈ښ
150º Aniversário do Nascimento de Camilo Pessanha

ૺĂฎைဦ९णϯ˞઼̚۞८ְ͕྅
౯ĂΒ߁Ĉ[U[.:7ጼҹăှཱིਝ۩
ϓᚻă.31ᔳԛጼ፟ăࢲڌ.32Eͅᚻᇅ

నࢍ0Design:
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Camilo de Almeida Pessanha nasceu em Coimbra. Depois de
se ter graduado em Direito, chegou a Macau, em 1894 para
exercer funções de professor no Liceu de Macau. Macau foi a
terra escolhida por Camilo Pessanha para seu exílio. Atraído
pela cultura chinesa, nomeadamente pela caligrafia e poesia,
Camilo Pessanha viveu 32 anos em Macau e faleceu também
nesta terra, estando sepultado no Cemitério de São Miguel
Arcanjo. “Clepsidra” foi a obra mais emblemática que deixou.

ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
ฎԊ Direcção dos Serviços de Correios

e Telecomunicações

ጱᇅă͇झ˟ཱིĂ҃ௐ̱ښฎைݭ̈
ૺणϯ˞઼̚ˠϔྋٸዸ፫ొܝฤซ
ዸ፫۞ܝଐഀĄ

90º Aniversário da Fundação do Exército de
Libertação do Povo Chinês

A Revolta de Nanchang, desencadeada
pelo Partido Comunista da China a 1 de
Agosto de 1927, surpreendeu o país e o
mundo. Desde então, para o Exército de
Libertação do Povo Chinês o dia 1 de
Agosto tornou-se data comemorativa e
gloriosa.

Ao longo de 90 anos, geração sobre geração, o exército popular tem lutado com
audácia a favor da revolução, da construção e reforma da China, bem como para
salvaguarda da paz e tranquilidade no mundo.

నࢍ0Design:
ࡶᐷ Carlos Marreiros

A presente emissão é composta por seis selos e um bloco filatélico. Os selos ilustram
equipamentos militares de base do exército chinês, nomeadamente um tanque de
guerra “ZTZ-96”, um porta-aviões “Liaoning”, um caça furtivo “Chengdu J-20”,
um míssil balístico anti-forças navais “Dong Feng 21D” e o Laboratório Espacial
“Tiangong 2”. O 6.o selo e o bloco filatélico ilustram o destacamento em Macau do
Exército Popular de Libertação.

ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
 ࢲށYao Feng

ณඑ൯ۂདй
Focos de Filatelia – Próximo Lançamento
Тචᑻ͵236ྶ
ТචૅјϲٺЍჰ˩ˣѐĞӈ̳̮29:3ѐğĂ̫

名稱
Nome

̏ѣ236ѐ።ΫĂߏ፫ܝ።Ϋଊ˳۞රˠຎචဥវ

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas
(MOP)

發行數量
Tiragem

09/10/2017

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

300,000इ conjuntos
300,000 ښunidades

10/11/2017

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

300,000इ conjuntos
300,000 ښunidades

21/11/2017

7 ฎை selos

19.50

300,000इ conjuntos

01/12/2017

4 ฎை selos + 1̈Бૺ bloco

15.00 + 15.00

300,000इ conjuntos
300,000 ښunidades

̝˘ĄܐϤ˘ཏሤ͕ຎචְຽ۞പ፫රથ൴Ă
јĶТචҾိķĂϫ۞ߏᖐ፫ܝරˠЧࠧѣ

ቷ ܅

ਕ̝̀၁னරˠҋାĂᆅ͕ାӄ༊ॡ፫ܝරˠۤົ

Flor de Lótus

̚۞ҁăऴళϔĂٺޢТѐ˩˟͡˘͟ĂШ༊
ॡ۞፫ཬ߆عϦኛјࠎ˘࣎ϒё۞ຎච፟ၹĄ

̚ ё छ 

Mobiliário Chinês
Tung Sin Tong – 125 Anos de Solidariedade Social

A Associação Tung Sin Tong, fundada em 1892 (18.o
ano do domínio do Imperador Guangxu, Dinastia
Qing), completa este ano 125 anos de história,
sendo considerada a mais antiga associação de
beneficência de matriz chinesa em Macau. Fundada
por um grupo de comerciantes chineses de Macau
e de Hong Kong, foi inicialmente designada
“Mansão Tung Sin”, cuja finalidade era congregar
esforços de chineses locais, de diferentes áreas,
com disponibilidade financeira para apoiar os
mais idosos, os mais fracos e pobres da sociedade
chinesa. No dia 1 de Dezembro de 1892, o grupo
pediu ao Governo para ser registado oficialmente
como uma associação de beneficência.

࣫ Ι ė ࿅ Ν ˛ Ң

Thangka – Sete Budas do Passado

̚ ර Ϩ ঔ భ

Golfinho Branco Chinês

నࢍ0Design:
ၐ͛ၰ Lio Man Cheong

ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
Тචૅ Associação de Beneficêmcia

Tung Sin Tong
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Actividades de Verão no Museu das Comunicações

Formação sobre “Estratégia de Comércio Electrónico”

ฎ

Ԋᔛኛֲ͉ฎ߆ጯੰٺ8͡35

ഁ

ഇมĂ఼ੈ౾ۏᐡٺ8͡38̈́39

͟Ҍ39͟ഇมֽ፫ᓝᏱĶ̄

͟ٺᐡ̰ᓝᏱĶഁ GO FUN ᇴķ

થ  ඉ ர ķ ૈ  ኝ  (ņ E - com merce
strategyŇ)ĄߏѨૈᔛֲ͉ฎ߆ጯੰ

߿જĂ̰टΒ߁ទᏭଯநăᘱဦăྼᑚ

۞ኝᓁႾMr. Amitabh SinghᄌᓜώԊ

ણ៍Įᇴ̙౼ᇴįপҾणᜓĂჟ૾࠹ͯ

ኝĂщଵВ37Ҝֽҋ̙Тొ۞ܝᖚࣶ

̶ֳ̏ੈ఼ٺ౾ۏᐡFacebook࠹ᘨ̰Ą

ણΐĄ
౾ۏᐡΩٺ9͡7̈́͟31͟ଯಞҺ
Ꮠ̄̍үӪ.Ķᄋᇇ֧щ۞ೀң൪ވķĂ

ૈ̰टஉᄏֲ͉ડ̄થ९ּăБ

ણΐ߿જ۞Ꮠ̄Ъд

̄થ၁̈́ڶᔌ๕ăฎ߆შ˯གྷዚ

ࣶ۞̬˭

̈́౹າ፟ົă̄થ၁ચ̈́߹ۏ੨

۞ޥ҂ăᆧૻ఼םүჟৠĄޢ࿅̶ԛё̶Ҿᄦү̄થඉரࢍထĂֹጯࣶ

ካژЧ൪ү۞ၹဦҶԊᄃᇴጯ۞ᙯ

इă̄થ൴णඉரඈĄѩγĂኝ

ਕវរன̫ฎ߆ຽચٙࢬ၆۞ᙱᗟ̈́߄ጼĂΐஎጯࣶ၆ᒖ̄થᔌ๕ฎ߆Ϗֽ

ܼĂГϤણΐ۰ҋϤ౹үপёᘱ൪Ą

̙̚Т۞௫ᗟĂѣड़͔ጱ̈́ୁ൴Чጯࣶ

൴ण۞ᄮᙊĄ
Ϥ፫ܝϠۏᗁጯ̍ጯົă፟̈́̄

A

convite dos CTT, o Colégio de
Formação da União Postal da ÁsiaPacífico realizou em Macau, de 24 a 28
de Julho, uma acção de formação sobre
“Estratégia de Comércio Electrónico”.
Participaram neste curso, ministrado
pelo formador Amitabh Singh nas
instalações dos CTT, 26 funcionários de
diversas áreas dos Serviços de Correios e
Telecomunicações.

A acção de formação incluiu demonstrações de casos de comércio electrónico, e a
apresentação de temas como “situação e tendências do comércio electrónico global”,
“vendas postais online e novas oportunidades”, “prática de comércio electrónico e apoio
logístico” e “estratégicas de desenvolvimento de comércio electrónico”. Estes tópicos
do programa visaram não só orientar e aconselhar os formandos, mas também reforçar
o espírito de equipa e comunicação. Através de exercícios em grupo, os participantes
tiveram a oportunidade de elaborar um plano estratégico de comércio electrónico, o
que permitiu que conhecessem, de forma mais aprofundada, as questões e desafios
que a actividade postal actualmente enfrenta, bem como as tendências do comércio
electrónico global e o desenvolvimento futuro do sector postal.

̍रጯົăࢶപ፫ܝϠۏᗁጯ̍ᓑ
Ъ̶ົ఼̈́ੈ౾ۏᐡᏱ̝3128ĺࡊጯ
ిᅍůϠۏᗁጯ̍ฟՎ֕Ļआ΄ᒉĂ
ٺ9͡9Ҍ22͟ഇมึӀᓝҖĄ
आ΄ᒉ߿જΒ߁;ੈ఼ٺ౾ۏᐡ̰ซҖ̍
үӪăણ៍ࢶപރႬᏐͳᗁੰăࢶപ
͛̂̚ጯĶᒣԛγࡊ̈́౹๋ጯซ࣒ૈ
͕̚ķ̈́Ķྻજ౹๋ࡁտ၁រވķăࢶ
പந̍̂ጯ७၁រވăٺ፫̂ܝጯ
ણΐᓾळ̈́၁រϯቑĄߏѨआ΄ᒉឰણ

ਝ൯৻רܧফᇾೡ

ΐ۰Հ˞ྋՀкϠۏᗁጯ̍ቑᘞ۞൴
ण݈ഀĂѣӄࣇдᏴ࠹ᙯࡊϫ೩ֻ

Formação “Serviços Postais Internacionais”

ՀкྤੈĄ
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Ԋࠎѣड़೩̿ڇચኳ৵Ăΐஎᖚࣶ၆Чгฎ߆፟ၹ۞൴ण

D

ྻү۞˞ྋĂٺώѐ8͡42͟Ҍ9͡36͟Ă؎ࠁۡዚבІڇ

ચቑಛเछᚗણΐϤֲ͉ฎ߆ጯੰ(APPC)ٺ઼તᓝᏱ۞઼ᅫฎ
߆ڇચૈኝ(International Postal Services)ĄྍૈኝϤጯ
ੰኝᓁႾMr. Amitabh SinghኝĂВѣ21Щֽҋֲ͉гડ̙Т
઼छ̝ጯࣶણΐĄ
ੰᅳிጯࣶ၁гણ៍઼ฎ߆ᔑ˭ฎІ͕̚ăฎ߆̶Ԋ઼̈́
ߏѨኝ̰टࢋࠎЧጯࣶ̬ѣᙯ༱઼ฎ߆ᓑ༖۞ࡦഀăߛ

ռᒉԣᅍ፟ၹNIM Express̈́Line ManඈĂϺщଵጯࣶણΐ઼ᅫ

ၹ̈́൴ण<ன̫ฎ߆ຽચ۞̰γᒖဩ̶ژăٙࢬ၆۞યᗟ̈́߄

ฎચր̍үӪ (IPS Workshop)Ă఼࿅Чีኝૅቚ௫ă࣎ˠ̶̈́

ጼ<Ч઼ฎ߆າ۞ய̈́ͽੈྤݡฎІૄώඕზ͞ёĄѩγĂጯ

ႊᄲ҂८ĂԆјૈኝĄ

P

da UPU, na análise das circunstâncias internas e externas ao
sector na actualidade, nas questões e desafios que a actividade
postal enfrenta, em informações sobre os produtos postais mais
recentes de outros países e nos métodos básicos de liquidação.
Os participantes no curso tiveram oportunidade de visitar
o Centro de Tratamento de Correio e estações postais da
Tailândia, bem como as empresas privadas de correio rápido
“NIM Express” e “Line Man”,tendo ainda participado num
workshop sobre o “Sistema dos Serviços Postais Internacionais”.
A acção de formação terminou após os formandos terem
completado todos os exercícios, terem feito apresentações
individuais e em grupo e realizado o exame final.

ara optimizar a qualidade dos serviços, aprofundando o
conhecimento do pessoal dos CTT sobre o desenvolvimento
e funcionamento de autoridades postais de outras regiões,
Wong Ka Po, da Área dos Serviços de Direct Mail, em
representação dos CTT de Macau, participou num curso
organizado pelo Colégio de Formação da União Postal da ÁsiaPacífico (APPC), dedicado aos serviços postais internacionais.
O curso teve lugar em Banguecoque, Tailândia, entre os dias 31
de Julho e 25 de Agosto, e foi ministrado por Amitabh Singh a
representantes de 10 países da região.
O programa deste curso centrou-se, fundamentalmente, na
apresentação do background, estrutura e desenvolvimento

urante as férias do verão de 2017,
o Museu das Comunicações
organizou diversas actividades. Nos dias
27 e 28 de Julho, teve lugar a actividade
" Ve r ã o – M a t e m á t i c a L ú d i c a " , q u e
incluiu exercícios de Raciocínio Lógico e
desenho, jogos e uma visita à exposição
especial “Infinitude da Matemática”.
As fotos desta actividade podem ser
vistas no facebook do Museu das
Comunicações.
Nos dias 6 e 20 de Agosto, foram
organizadas duas sessões da oficina
de trabalho para famílias "Estúdio
Geométrico de Piet Cornelies Mondrian".
Os participantes, com o apoio de
facilitadores do museu, aprenderam a
analisar a relação entre a composição de
um desenho e a matemática, e tentarem
criar e desenvolver os seus próprios
desenhos geométricos!

O “Campo de Ciência Expresso – Um Pontapé de Saída para a Engenharia
Biomédica”, organizado pela Macau Sociedade de Engenharia Biomédica, Instituto
dos Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos de Macau, EEE-EMB Hong Kong –
Capítulo Conjunto Macau e o Museu das Comunicações, teve lugar entre os dias 8 e
11 de Agosto de 2017.
O programa do Campo incluiu demonstrações científicas e uma oficina de
trabalho nas instalações do Museu das Comunicações, bem como várias visitas,
nomeadamente ao Centro de Aprendizagem de Ortopedia e Laboratório de Pesquisa
de Lesões Desportivas do Hospital Príncipe de Gales de Hong Kong, à Universidade
Chinesa de Hong Kong, à Universidade Politécnica de Hong Kong e à Universidade
de Macau. Estas actividades tiveram como objectivo proporcionar aos jovens
participantes um maior entendimento sobre a engenharia biomédica, ampliar a sua
visão sobre a ciência e beneficiar os seus estudos no futuro.
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A

equipa de futebol do Clube de Pessoal
dos CTT participou no Torneio de
Futebol “Taça da Amizade 2017”, organizado
pelo Clube da Associação dos Empregados
da CEM e SAAM, no mês de Agosto, tendo
demonstrado, nesta renhida competição,
um forte espírito combativo e de equipa.

Em sintonia com o objectivo dos SAFP de, em horário pós-laboral, os trabalhadores
dos serviços públicos participarem em actividades que promovam a saúde física e
mental e reforcem o intercâmbio e a amizade, a equipa de basquetebol do Clube
participou na Competição Amigável de Basquetebol para Trabalhadores dos Serviços
Públicos 2017, que decorreu no mês de Setembro.
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Os CTT lançaram o Serviço eSignCloud dos Serviços de Certiﬁcação
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Numa fase inicial, o Serviço eSignCloud é adoptado pelo “serviço online
para os pedidos de informações por escrito em formato electrónico”
da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça. Os CTT iniciaram,
trabalhos promocionais, apresentando o Serviço eSignCloud a serviços
públicos, entidades comerciais e organizações.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
(CTT) lançou o Serviço eSignCloud, uma ferramenta
de assinatura electrónica segura e fácil de usar, que utiliza
um sistema de autenticação de identidade (“real-name
authentication”), o que permite fazer assinaturas electrónicas
em documentos electrónicos a qualquer momento e em
qualquer lugar. Trata-se de um serviço seguro, conveniente
e com força legal, criado para serviços públicos, entidades
comerciais e pessoas singulares.
As aplicações web (Webapps) podem ser integradas no Serviço
eSignCloud, serviço que permite assinaturas electrónicas. A
autenticação de identidade de signatários através do seu nome
verdadeiro poderá elevar a confiança dos utilizadores em transacções
online, mais fáceis e seguras desta forma.

Para requerer o serviço eSignCloud, os utilizadores necessitam de
abrir uma conta com o seu certificado electrónico. Com a “eSignTrust
Mobile One-Time Password” (eMOTP), fornecida gratuitamente pelos
Serviços de Certificação eSignTrust, oferece-se um segundo factor de
autenticação para uma maior protecção.
Podem ser obtidas mais informações sobre o Serviço eSignCloud
visitando a página electrónica: www.esigntrust.com, ou contactando
os serviços através do telefone 28330338 ou via correio electrónico:
sales@esigntrust.com.

