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Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação 2018

઼

ᅫܫᓑ༖(ITU)ࢎؠՏѐ6͡28͟ࠎĶ͵ࠧܫܫिۤ

ၹ̈́ຽܑࠧፉЇᓾလᄼĂ̶ֳˠ̍ംਕ۞༊݈൴णă၁ᅫᑕ

ົ͟ķĂ៰ײЧгᓝҖᇉৡ߿જĂឰ̳ிᒢྋ̈́ᙯੈྤڦ

ϡ̈́Ϗֽण୕Ă֭˯ٺᓝҖᇉৡजĄ

఼ܫԫఙ(ICT)۞ᑕϡ൴णĄ
ѩγĂώԊٺ6͡28͟Һࠁ൴Ķ͵ࠧܫܫिۤົ͟ķ۞ࡔ
ࠎᇉৡĶ͵ࠧܫܫिۤົ͟ķ̈́੨Ъ̫ѐᗟĶචϡˠ̍ംਕ

ދهĂ֭ٺฎ߆ᓁԊనཉΐᄏࡔهฎᕕڇચĂ఼ੈ౾ۏᐡϺٺТ

ౄˠᙷۤཏķĂฎԊٺώѐ6͡28͟፫ܝॠྼົणऎሄ

͟ҺฟٸĂώ፫ܫᒉྻથࠎᇉৡ˯߿જ˵೩ֻ˞̙Тԛё

͕̚ᓝᏱĶ3129͵ࠧܫܫिۤົ͟ķᇉৡᖃ̈́Ķ፫ܝˠ̍

۞ᐹ͞९̟ϡ͗Ą

ംਕ۞൴णனېᄃण୕ķᗟᓾळĂᔛኛ̰гώ፫кҜጯఙ፟

A

União Internacional das Telecomunicações (UIT) definiu
o dia 17 de Maio de cada ano como o Dia Mundial das
Telecomunicações e da Sociedade da Informação, apelando à
realização, nos diferentes locais, de actividades comemorativas,
para que o público conheça e preste atenção à aplicação e ao
desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicações.
Com o intuito de assinalar o Dia Mundial das Telecomunicações
e da Sociedade da Informação e de acompanhar o tema deste ano
– “Aplicação adequada da Inteligência Artificial para beneficiar
toda a comunidade” –, os CTT realizaram uma palestra sobre o
Desenvolvimento Actual e Perspectivas da Inteligência Artificial
em Macau, que teve lugar no Centro de Convenções e Diversões
da Torre de Macau, dia 17 de Maio. Os CTT convidaram, como

oradores, vários representantes de instituições académicas e do
sector, oriundos do Interior da China e de Macau. Foi também
realizada uma sessão de interacção quanto ao desenvolvimento
actual, à aplicação e às perspectivas futuras da inteligência
artificial, tendo o dia terminado com um jantar comemorativo.
Os CTT distribuíram ainda, gratuitamente, envelopes
comemorativos do Dia Mundial das Telecomunicações e da
Sociedade da Informação e prestaram, na sua Sede, o serviço
postal de carimbo comemorativo. No mesmo dia, a entrada
no Museu das Comunicações foi gratuita, e as operadoras
de telecomunicações locais, no sentido de celebrar este dia,
lançaram diferentes formas de promoção junto dos seus clientes.
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൯ཋѫჳయעѫٽଅ྆ԕ
Directora dos CTT levou delegação a Beijing

ώ

No primeiro encontro, com o presidente
da Federação Filatélica Nacional da China,
Yang Limin, e membros da administração,
os CTT fizeram uma breve apresentação
sobre a situação presente da organização
da “35.ª Exposição Internacional Asiática
de Filatelia, Macau (2018)”. A Federação
partilhou a sua experiência na preparação
e promoção de grandes eventos e ambas
as partes se pronunciaram sobre uma
emissão filatélica conjunta e apoio à
referida exposição filatélica a ter lugar em
Macau.

ѐ6͡8͟Ҍ23͟Ă ฎԊᆒځ
Ԋܜதᅳణયဥ݈ـΔִАޢ

ణ̚රБ઼ะฎᓑЪົă઼छฎ߆Ԋă
઼̚ฎ߆ะဥ̳Φă઼̚ฎ߆ฎை౾ۏ
ᐡă̍ຽܫि̼ొă̚В̚δშඛщ
Бܫि̼؎ࣶົᏱ̳ވ0઼छ̢ᓑშܫ
िᏱ̳ވĄ
ణયဥࢵАົ̚රБ઼ะฎᓑЪົӀ
ϔົົྍ̈́ܜᅳጱᆸĂ̬ௐ46઼߷ֲب
ᅫะฎणᜓ۞ᚯᏱଐڶĂົྍפᓝᏱ̂
ݭะฎणᜓ۞ᚯ౯ᄃ̍็ކү۞གྷរ̶
ֳĂᗕ͞ϺଣѣᙯᓑЪ൴Җฎைᄃ͚
ฎण߿જ̝щଵඈְآĄ
Т͟Ăణયဥᒔ઼छฎ߆Ԋ౼Ԋܜத
Ԋ̰Чᅳા۞ᅳጱତ֍ĄฎԊܑဥ
дߏѨົᛉ˯̬ฎԊјϲ۞ޢଐڶă
̰гᄃώ፫ฎை۞ᓑЪ൴Җࢍထᄃௐ46ب
ֲ߷઼ᅫะฎणᜓ۞ᚯ౯̍үඈĄᗕ͞
ᚶᜈΐૻϹ߹ᄃ఼Ăଯજฎ߆ຽԼࢭ൴
णĂஎ̼ຽચЪүĄ
௩͟ణયဥణ઼̚ฎ߆ะဥ̳ΦĂᒔ̚
઼ฎ߆ะဥ̳ΦՂ઼රᓁགྷநᄃ˘ிᅳጱ
ତ֍Ăᗕ͞ಶะฎຽચăeপԣ̈́ྫྷᖸฎІຽચඈ͞ࢬ۞൴णЪүซҖஎˢኢĂ̚
઼ฎ߆ะဥ̳Φᅳጱܧ૱͚ฎԊᚯᏱௐ46઼߷ֲبᅫะฎणᜓĄΩγĂణયဥϺ
ణ˞઼̚ฎ߆ฎை౾ۏᐡĂᄃ࠹ᙯᅳጱಶϏֽฎைᓑЪඉणඈְآϹೱຍ֍Ą
дܫቑಛ͞ࢬĂణયဥᒔ̍ຽܫि̼ొౘჹฯઘొܜତ֍Ăᗕ͞ಶܫგநă6H൴
णఢထăགപ፫̂៉ડܫშඛޙన̈́̂ᇴፂ൴णඈᅳાซҖ˞ຍ֍ϹೱĄ
д̚В̚δშඛщБܫि̼؎ࣶົᏱ̳ވ0઼छ̢ᓑშܫिᏱ઼̳ވᅫЪүԊ̈ۦआԊ
ܜତ֍ణયဥഇมĂᗕ͞ಶଯજშඛщБგநăംᇊݱξ̈́ώ፫̢ᓑშ൴णඈᅳાซҖ
ᗕ̢Ϲ߹Ą
ߏѨణય߿જΐૻ˞ฎԊᄃ̰гಶ̈́ܫฎ߆ᅳા̝߆ඉăఢထͽҌຽચ൴णඈ͞ࢬ
۞఼ᄃЪүĂѣӄώ፫ѣड़੨Ъགപ፫̂៉ડ۞൴णඉரĂుՎᏉˢ઼छ൴ण̂ԊĄ

A

Directora dos CTT, Lau Wai Meng,
liderou uma delegação oficial destes
Serviços, que se deslocou a Beijing, entre
os dias 7 e 12 de Maio de 2018, para
visitar a Federação Filatélica Nacional
da China, os Correios Nacionais, o
Grupo dos Correios da China, o Museu
Nacional de Correio e Filatelia da China,
o Ministério da Indústria e Tecnologia de
Informações e o Gabinete da Comissão
Central dos Assuntos de Ciberespaço/
Administração do Ciberespaço da China.

No mesmo dia, a delegação dos CTT
foi ainda recebida pela Direcção dos
Correios Nacionais, liderada por Ma
Junsheng. Neste encontro, a delegação
de Macau fez uma apresentação sobre
os novos CTT, sobre o projecto de
uma emissão filatélica conjunta com o
Interior da China e sobre a preparação
da “35.ª Exposição Internacional
Asiática de Filatelia, Macau (2018)”.
Os CTT e os Correios Nacionais
concordaram continuar a reforçar
o intercâmbio e a comunicação,
a impulsionar a reforma e o
desenvolvimento do sector postal, e a
estreitar a cooperação em actividades e
negócios.
No dia seguinte, no encontro com
o Grupo dos Correios da China,
designadamente com o presidente,
Li Guohua, e restantes membros
da administração, foram tratados,
com profundidade, assuntos como o
desenvolvimento e cooperação em
actividades filatélicas, o novo serviço
eEMS e acompanhamento e localização
de objectos postais. O Grupo manifestou
o seu apoio aos CTT na organização da
“35.ª Exposição Internacional Asiática
de Filatelia, Macau (2018)”.
Além deste encontro, a delegação dos
CTT visitou ainda o Museu Nacional de
Correio e Filatelia da China, onde trocou
opiniões com a respectiva direcção sobre
futuras curadorias conjuntas na área da
filatelia.

Na área das telecomunicações, a delegação foi recebida por Chen Zhaoxiong, ViceMinistro do Ministério da Indústria e Tecnologia de Informações. Neste encontro
foram trocadas impressões sobre regulação do sector das telecomunicações,
planeamento para desenvolvimento de 5G, projectos de construção de redes de
telecomunicações na área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e, ainda,
sobre desenvolvimento de “big data”.
Na reunião com Qi Xiaoxia, directora-geral dos Serviços de Cooperação Internacional
do Gabinete da Comissão Central dos Assuntos de Ciberespaço/Administração do
Ciberespaço da China, foram abordados temas como a promoção de cibersegurança,
o projecto “Cidade Inteligente” e o desenvolvimento da internet em Macau.
Através destas visitas, foram reforçados o intercâmbio e a cooperação entre os CTT e
o Interior da China, em termos de orientação, planeamento e desenvolvimento de
actividades nas áreas de correios e de telecomunicações, que ajudarão Macau na definição
de melhores políticas para participação no desenvolvimento da Grande Baía GuangdongHong Kong-Macau e na integração gradual de Macau no desenvolvimento Nacional.
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ຒਝ൯ᐲ൯ܧᏪଉԑผܬտผᘪ
ਝໍႍԾผ  αɣผʥ  ։ໍႍሃኋ
Assembleia-Geral de 2018 e XXVI Fórum da AICEP das Comunicações Lusófonas

Reunião da Primavera do Conselho de Operações Postais da UPU

ᑕ

઼छฎ߆ԊᔛኛĂฎԊٺ5͡؎ࠁ઼ᅫְચăଠטၱఢ
ထཌந৺གྷநౘᇇฯ̈́ࢵयᜪય৺ԫఙࣶगӖࠎ

ܑĂᄃ઼̚ฎ߆ะဥ̳Φ̈́ࢶപฎ߆ВТј઼ܑ̚ဥĂ݈ـ
༄̀ұႬκણΐ༱઼ฎᓑฎ߆གྷᒉநְົߋົ؞ᛉĄົᛉഇมĂ
Ч؎ࣶົᛳ˭̍ү๗ಡҋΝѐ21͡Њฎ߆གྷᒉநְົѐົͽֽ
۞̍үᓁඕಡӘĂ֭ࠎЧี̍үࢎؠลّ߱ϫᇾĂ೩၆ĶבІ
ఢౢķొ̶ેҖޙࢎ࣒۞ᛉĂޢགྷϤЧ؎ࣶົܑՙĄ
ົᛉ̚ώԊ઼פᅫฎІր(IPS)ٺБ۞ᑕϡᄃ̝̈́ޘ

າ൴णڶېăЧгડ۞পԣᅍྻүड़த̈́ξಞฟ൴͞ޘ
ࢬ۞ࢍྤफ़ă༱઼ฎᓑĶፋЪயࢍݡထķ̈́ĶАซ̄ᇴፂ
Ϲೱķඈࢦᕇࢍထ۞າଐڶĄώԊϺၷᒔϤ༱઼ฎᓑ۞
Ķ3128পԣᅍڇ͗މચ͕̚ķᜪڇމચܑனረĄ

A

઼

ᅫཬᄬ఼ੈົם3129ѐ̂ົ̈́ௐ37ཬبᄬ఼ੈኢጪٺ5͡

఼ੈຽચ۞னڶᔌ๕ĄฎԊᆒځԊٺܜኢጪฟ၌ᆇёᙜॡ

34Ҍ35͟ٺ፫ܝᓝҖĂჸะ˞ֽҋ˝࣎ཬᄬ઼छгડ۞

ܑϯۤົ͟ৈᇴቅ̼Ă఼ੈҖຽٺԫఙԔ˯ᅮࢋઇр౯Ă

ܫăฎ߆ăෛᇃᇫҖຽ۞ᅳఞႾგ፟ၹܑĄฎԊү

࿅ᇴቅᖼݭ೩ҋ֗۞ᚮ˧ۋĄฎԊүࠎฎ߆གྷᒉ۰̈́ܫႾგ

ࠎ઼ᅫཬᄬ఼ੈࣶົົםĂצᔛણᄃົᛉ̈́ኢጪĄ

۰Ă᎕ໂૈࣶ̍ĂՀາૄᖂన߉̈́ଳϡາԫఙĂֹฎԊ۞
ڇચਕዋᑕາԛ๕Ą

ߏѨኢጪᗟࠎĶ̂ᇴፂఱ။ᇴф̼Ĉᇴቅ̼ᖼ۞ֽݭາથ
፟ķĄኢጪჸ൏ᇴቅ൴णă̂ᇴፂ۞ᆊࣃᙥă̂ᇴፂᒖဩ၆็ᇫಫ

5͡35͟ฎԊႽг̝ኖనज٢˘ޞிᄃົˠࣶ̈́လᄼĂৡෲ

វᚮ۞˧ۋᇆᜩăಫវ఼̈́ੈᇴፂдംᇊݱξ̚۞ड़ৈཬᄬгડ

ߏѨ̂ົ̈́ኢጪԆ႕ඕՁĄ

A

Na cerimónia de abertura do Fórum, a Directora dos CTT
de Macau, Lau Wai Meng, referiu que, em resposta a
uma sociedade cada vez mais digital, é importante que as
entidades do sector das comunicações se adaptem em termos
tecnológicos e processuais, acrescentando que a transformação
digital é um factor de aumento de competitividade. Concluiu,
dizendo que os CTT de Macau, enquanto operador postal
e regulador das telecomunicações, apostam fortemente na
formação do pessoal, na actualização das infra-estruturas e na
adopção de novas tecnologias, para adaptar os serviços que
presta a esta nova realidade.

Assembleia-Geral de 2018 da Associação Internacional
das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP)
e o XXVI Fórum da AICEP das Comunicações Lusófonas
tiveram lugar em Macau nos dias 23 e 24 de Abril último.
Estiveram presentes altos dirigentes de operadores postais,
telecomunicações e conteúdos televisivos, bem como de
reguladores dos referidos sectores, oriundos de nove países
e regiões de língua portuguesa. A Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações (CTT), como membro da AICEP,
marcou presença na Assembleia-Geral e no Fórum.
O tema do Fórum - “Big Data e Monetização de Dados: a
Nova Oportunidade de Negócio resultante da Transformação
Digital” - e os principais tópicos em debate debruçaramse sobre o desenvolvimento digital, a cadeia de valor dos
dados, os dados como um novo factor de competitividade nas
comunicações e media, dados de comunicações e media na
criação de valor nas cidades inteligentes e estudo e tendências
das comunicações lusófonas.

Os CTT de Macau ofereceram um jantar no dia 24 de Abril aos
convidados e participantes da Assembleia-Geral e do Fórum,
para se celebrar a conclusão, com excelentes resultados, dos
dois eventos.

convite dos Correios Nacionais, o Gerente Superior, Substituto,
da Área de Assuntos Internacionais, Controlo e Planeamento,
Chan Tak Hong, e o Técnico Superior Assessor Principal, Sun Kuan
Ieong, representantes dos CTT de Macau, juntamente com os
representantes dos Correios Nacionais, do Grupo dos Correios da
China e dos Correios de Hong Kong, constituíram a Delegação da
China na Reunião do Conselho de Operações Postais da UPU, que
teve lugar em Berna, Suíça, em Abril passado.
Na reunião, os grupos de trabalho das diferentes comissões
apresentaram os relatórios dos trabalhos desenvolvidos após
a Reunião Anual do Conselho de Operações Postais, realizada
em Outubro de 2017, e estabeleceram novos objectivos e
calendários. Também foram apresentadas propostas de alteração

ao “Regulamento de Correspondências Postais”, levadas
posteriormente a votação nas respectivas comissões.
Nesta reunião, os CTT também tiveram a oportunidade de obter
as informações mais actualizadas sobre importantes projectos
da UPU, nomeadamente o nível de aplicação do “Sistema Postal
Internacional”, dados estatísticos sobre a eficácia operacional e a
evolução do mercado do serviço de correio rápido EMS em diversas
áreas geográficas, e sobre o desenvolvimento do “Plano de Produtos
Integrados” e da “Troca de Dados Electrónicos Avançados”.
Na ocasião, os CTT receberam da UPU o prémio “Centro
de Atendimento EMS do Ano 2017”, pelo seu excelente
desempenho na prestação do serviço ao público.

൯ཋѫɁࡗᜮਝࡼΪͲઠөࢄ
Visita à Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional

ࠎ

ֹࣶ̍ᆧૻ઼छщБຍᙊĂฎ
Ԋٺ5͡37͟ဥણ៍Ϥ፫ܝপҾ

Җ߆ડ߆عᄃ̚δˠϔ߆عዸ፫ܝপҾ
Җ߆ડᓑඛᏱ̳ވᓑЪᏱ۞ņ઼छщ
БିֈणŇĄ
ฎԊᆒځԊܜதᅳԊ̰˘Җ̣˩кЩ
ᅳጱ̈́გ݈ـаᕩෲᖃౘЕᐡણ៍Ăഇ
มפጱካࣶྎᓾྋ࠻៍ᇆͯĂΐஎ
၆઼छᝋăщБ൴ण۞˞ྋĄ

P

ara sensibilização dos trabalhadores
sobre a segurança nacional, no dia 26
de Abril, uma delegação da Direcção dos
Serviços de Correios e Telecomunicações
(CTT) visitou a Exposição de Educação
sobre a Segurança Nacional, organizada
conjuntamente pelo Governo da Região

Administrativa Especial de Macau e o Gabinete de Ligação do Governo Central na Região
Administrativa Especial de Macau.
A delegação, de mais de 50 elementos, incluindo dirigentes e chefias, liderada pela
Directora dos CTT, Dra. Lau Wai Meng, fez uma visita guiada ao Museu das Ofertas
sobre a Transferência de Soberania de Macau, tendo assistido a apresentações e
vídeos, para melhor conhecimento sobre a soberania, segurança e desenvolvimento
do país.
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ਝ൯৻רܧফᇾೡ
Curso de Formação “Serviços Postais Internacionais”

ฎ

Ԋᔛኛֲ͉ฎ߆ጯੰٺ6͡
39͟Ҍ7͡2͟ഇมдώ፫ᓝᏱ

Ķ઼ᅫฎ߆ڇચķ(International Postal

Services) ૈኝĂߏѨૈϤጯੰኝ

ᓁႾ Amitabh Singh ᏐҋିĂВѣ

ૈ̰टஉᄏᒖฎ߆ຽ۞யݡᄃڇચໄ
ă༱઼ฎ߆ᓑ༖ಶ઼ᅫבІ͔ٙซ۞
າ୧ּă઼ᅫฎІˢ˾நፆү߹ă
̄ᇴፂ̢ೱੈि (Electronic Data Interchange Messages)ăฎІბᄃᖼ˾

߉ăྭဩ̄થ൴णજၗă̄ಡᙯᄃฎІщБඈኝᗟĄኝͽ̢જିጯԛёซ

۞ඕზ͞ёă઼ᅫΒᄤᒉྻ̈́ඕზረܛ

ҖĂጯࣶ࿅࣎ˠቚ௫ă̈ኢ҂८ĂึӀԆјፋีૈĄ

ր (Accounting and Bonus System)ă
࿅˘ా̣͇۞ૈĂጯࣶౌܑϯՀ·̶˞ྋன̫Ϗֽฎ߆ຽ۞൴ण፟࿃ᄃ߄ጼĂ

(Pay for Performance)ăฎ߆གྷᒉᐹ̼ନ

ૻ̼ຽۢᙊ೩˞ဥฤםүჟৠĂѣӄ೩̿ፋវڇચኳ৵Ą

A

saída de objectos postais internacionais, troca de dados por mensagens electrónicas
(Electronic Data Interchange Messages), métodos de liquidação de encargos terminais
e de reexpedição de objectos postais, sistema de bónus e contabilidade (Accounting
and Bonus System) de encomendas internacionais, operações e plano de pagamento
por desempenho (Pay for Performance) do Serviço de Correio Rápido EMS, medidas
para aperfeiçoamento das operações postais, últimos desenvolvimentos do comércio
electrónico transfronteiriço, apresentação por via electrónica de declaração aduaneira
e segurança postal. O curso decorreu de forma participada, e terminou após os
formandos terem completado os exercícios previstos, terem efectuado apresentações
individuais e em grupo e realizado o exame final.
Com este curso de cinco dias, os formandos tomaram melhor conhecimento das
oportunidades e desafios do desenvolvimento do sector postal no presente e no
futuro, reforçaram a sua capacidade profissional e fortaleceram o espírito de trabalho
em equipa, o que permite elevar a qualidade de serviço.

ཋɥႏᖬ৻רՅ၉ᙷႏᖬᅟত :HE7UXVW6HDO
Serviços de Certiﬁcação eSignTrust obtiveram o Selo WebTrust



̄ᄮᙋڇચ (eSignTr ust)఼̏࿅Ϥ઼࡚ොΊົࢍर( ົםA ICPA)ăΐो̂ො

O “eSigntrust” empenha-se em prestar os seus serviços com
profissionalismo, qualidade e inovação. Utiliza tecnologias
avançadas de PKI (infra-estrutura de chave pública) e assegura
as melhores práticas do sector, disponibilizando serviços de
certificação fiáveis aos cidadãos, empresas comerciais e Serviços
do Governo.
Os CTT disponibilizam na sua página electrónica informação
sobre a obtenção do “WebTrust Seal”, acessível a qualquer
i n t e r e s s a d o a t r a v é s d e : h t t p s : / / w w w. c p a c a n a d a . c a /
webtrustseal?sealid=2466.

 αዌپਝذᎂˀ

఼

ᅫ౾ۏᐡ͟߿જĂώѐ6͡24͟д

ᒔפშᄮᙋᇾĂӈܑϯeSignTrust۞ᄮᙋүຽ̈́ᒉྻგநͪπ྿઼ᅫᇾĂѣ
ਕ˧̈́ྤॾ೩ֻΞܫᏥ۞̄ᄮᙋڇચĄeSignTrustٙᘪ൴۞̄ᙋ३౯઼ᅫ̳ᄮ
۞ܫЇૄᖂĂ႕֖֗ЊቁᄮăܫिԆፋă̙Ξӎᄮܫि፟ඈࢋՐĂ᎕ໂଯજ̄
߆ચ̈́̄થચ۞൴णĄ
eSignTrust˧రၔຽăᐹኳă౹າ۞ڇચ؟ўĂଳϡ઼ᅫۢЩ۞QLJАซԫఙĂӅ

˧ેҖຽָࠧүຽĂШξϔăથຽ፟ၹ̈́߆ܝొع೩ֻᘦԁ۞̄ᄮᙋڇચĄ
ѣ ᙯ e Sig nTr ust ۞ შ  ᄮ ᙋ ಡ Ә Ă ྎ ଐ ኛ ᕱ ᜓ ; ht t ps://w w w.c pac a nad a.c a/

Dia Internacional dos Museus 2018

氹ͿᐷᒖཬᙶᓝҖ۞፫઼ܝᅫ౾ۏᐡ͟
လѐරᓑᐡ߿જ̚నཉᝊҜĂ̬ӈ
ٺ:͡ЊᓝҖ̝Ķ፫ܝ3129ௐ46઼߷ֲب
ᅫะฎणᜓķĂ֭ᓝҖ̢જ#ZPฎΙŇ
̍үӪĂᄃ̂ă̈˘̓ڈᄦүņZPฎ
ΙŇĂТಞणᄃঔְ౾ۏᐡЪᏱ۞
Ķᐷᒖཬᙶy氹Ϳ߇ְķᛷᇆͧᔈᐹ౼ү
ݡĂረ۰Β߁;
ጯϠ

̳ฟ

݄ĈĶᐷᒖཬᙶ˭ႇᄅ۞˿Ϡཬˠķ

݄ĈĶ͑෪ķ.เᅱᏊ

౻̍̄ԙጯ७ėͳधය

ֲĈĶIlluminated Literacy@Wong Ieng Kuan Libraryķ.Lucus Lienau

ֲĈĶႝ̈ ݱ. ཬᙶࢲଐдလሀķ

؞ĈĶྐຍᐷᒖཬᙶࢲᄻķ.ᅀሒ

ૈϒ̚ጯėषمؼ
؞ĈĶ࡚ᚊᑼѯķ౻̍̄ԙጯ७ė

ΩγĂࠎᇉৡĶ઼ᅫ౾ۏᐡ͟ķĶ͵ࠧܫܫिۤົ͟ķĂ఼ੈ౾ۏᐡٺ6͡28

ࣝ̄জ

29͟ᔄҺٙѣણ៍۰۞ˢಞќĄ

A

“Casas da Taipa x História da Taipa”, co-organizado pelo Museu das Comunicações e
pelo Museu Marítimo. Os três primeiros prémios foram:

o longo dos anos, o Museu das
Comunicações tem participado
activamente nas actividades de
celebração do “Dia Internacional dos
Museus”.

Ίົࢍर( ົםCICA)۞ؠטщБᆶࢍᇾă࿅ϲ۞ൕેຽົࢍरે

Җᚑᖰͷ̳ϒ۞შᄮᙋᆶࢍĂјΑ઼צפᅫᄮΞ۞შᄮᙋᇾĄ

webtrustseal?sealid=2466

integridade, não repudiação e confidencialidade, o que
permite promover o desenvolvimento do Governo Electrónico
e do comércio electrónico.

ੈ౾ۏᐡкѐֽ᎕ໂᜩᑕ፫઼ܝ

পԣᅍᒉྻ̈́ڇચኳณଭ̺ಡ࿌ࢍထ

O programa do curso incluiu diversos
tópicos, como a apresentação geral
de produtos e serviços postais
internacionais, novos regulamentos
da União Postal Universal sobre
correspondências internacionais,
operações de tratamento de entrada e

pós realização de uma rigorosa e objectiva auditoria por uma
empresa auditora independente, os Serviços de Certificação
eSignTrust obtiveram o “WebTrust Seal”, selo internacionalmente
reconhecido que atesta a sua conformidade com os critérios
para auditoria de segurança estabelecidos conjuntamente pelo
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) e pelo
Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA).

A obtenção do “WebTrust Seal” significa que os serviços de
certificação e o nível de gestão operacional do “eSignTrust”
obedecem aos padrões internacionais e que estes têm a
capacidade e as qualificações requeridas para prestarem
serviços de certificação confiáveis. Significa, também, que a
fiabilidade dos certificados electrónicos emitidos pelos Serviços
de Certificação eSignTrust é internacionalmente reconhecida
e que os certificados obedecem aos requisitos de autenticação,

35ҜֽҋώԊ̙Тొ۞ܝᖚࣶણᄃĄ

pedido dos CTT, decorreu em Macau
o curso de formação “Ser viços
Postais Internacionais”, do Colégio
de Formação da União Postal da ÁsiaPacífico (APPC), entre 28 de Maio e
1 de Junho. O curso foi ministrado
por Amitabh Singh, Director deste
Colégio, a 24 trabalhadores de diferentes
departamentos e áreas dos CTT.

A

Este ano, o “Carnaval do Dia
Internacional dos Museus de Macau”,
acção conjunta dos museus de Macau,
teve lugar no dia 13 de Maio, nas Casas
da Taipa. Na ocasião, o Museu das
Comunicações, no seu stand, apresentou
a “35ª Exposição Internacional Asiática
de Filatelia, Macau 2018”, que se
realizará em Setembro de 2018. O
visitantes foram também convidados
a participar na criação de um “Cartão
Interactivo de YOYO”. No mesmo
evento, foram expostos os trabalhos
vencedores do concurso de fotografia

Categoria Estudantes
1.º Prémio: “Casas de Taipa – Dançarinos Macaenses” - Escola para Filhos e Irmãos
dos Operários – Wang Junjing;
2.º Prémio: “Cidade Romântica – Memórias a Vila da Taipa” - Escola Secundária Pui
Ching – Choi In Chong
3.º Prémio: “Belo Macau” - Escola para Filhos e Irmãos dos Operários – Leng Chi
Hou
Categoria Geral:
1.º Prémio: “Ilusões” - Wong Sio Hang
2.º Prémio: “Iluminada Literacia@Biblioteca de Wong Ieng Kuan” - Lucas Lienau
3.º Prémio: “Poesia das Casas da Taipa” - Chio Kit
Em celebração do “Dia Internacional dos Museus” e do “Dia Mundial das
Telecomunicações e da Sociedade da Informação”, os visitantes do Museu das
Comunicações desfrutaram de entrada gratuita nos dias 17 e 18 de Maio de 2018.

અᘩȾɊ̒౨
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ณඑ൯ۂདй

Focos de Filatelia

Focos de Filatelia – Próximo Lançamento

Ķ઼̰̚гഀ៍˛ķ
֊Ꭹៃ̡ΟៃϣҜٺҘᖟҋڼડౌپ۞ొݑڌгડć߳ాໜ

名稱
Nome

ΔࣧĂߏΟॡਮΟଂำݑซˢᖟડ۞ࢦࢋយ৭ĄፂΫफ़

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas
(MOP)

發行數量
Tiragem

06/07/2018

4ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

27/07/2018

4ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

15/08/2018

4ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

21/09/2018

4 ฎྤᇾច etiquetas postais

13.00

1,500,000 ښunidades

23/09/2018

4 ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

ྶĂ࣫ഈॡഇ裏ಶฟؕខៃĂ̍͘ខៃ̍ᘹ̪ܲ̈́ڻ
႔͛͛३

ϡҌ̫Ąៃ̡Οៃϣ̶Ҷдᚡѯ۞ڌҘثĄ

Chapas Sínicas

Vistas Cénicas do Continente VII

As Salinas de Mangkang, na zona de Changdu, sudeste da
Região Autónoma do Tibete, adjacente ao planalto norte da
província de Yunnan, foram durante a Antiga Rota do Chá
e dos Cavalos (Cha Ma Gu Dao) um importante ponto de
paragem à entrada do Tibete.

઼̚Ο͛ጯछė഼ពয়

Mestres da Literatura Chinesa –
Tang Xianzu
నࢍ0Design:
ᎊᐅ࠳ Lou Kam Ieng

ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
ᎊᐅ࠳ Lou Kam Ieng

Ķགྷಲ֏߇ְķ
ಲ֏ߏ͵ࠧ˯Οҁ۞͛ጯវ̝˘ĂιͽϠજ෭̷۞ͧಔĂ೬ϯஎࣰ۞גநĂຐ
ညᖳಱăଐ༼ϠજĂਕૉගˠͽംᇊ۞啓࢚۞࡚ᖤĄѣֱආྖஉಲຍĂ˵జ

፫͟ܝಡ౹Ώ71ѐ

60° Aniversário do Jornal Ou Mun

፫ܝ3129ௐ46઼߷ֲبᅫะฎण
ᜓ)˟*)ฎྤᇾច*

35ª Exposição Internacional Asiática
de Filatelia, Macau 2018 (II) (Etiqueta Postal)

ෛࠎᇃཌྷ۞ಲ֏Ąಲ֏ߏࣃקݡăԁචܲх۞͵̼ࠧ͛யĄѣᝦٺѩĂฎ
Ԋপϡฎை۞͞ёĂొ̶Ҙ͞ಲ֏߇ְೡᘱֽĂͽྤຑр۰ݡᝦќᖟĄ

፫ܝ3129ௐ46઼߷ֲبᅫะฎणᜓ)ˬ*

Fábulas e Contos Clássicos

35ª Exposição Internacional Asiática de
Filatelia, Macau 2018 (III)

A fábula é um dos géneros literários mais antigos do mundo que, para dar maior
expressividade à moral que quer transmitir, adopta a personificação e interessantes
enredos, de imaginação sem limites, fazendo chegar ao leitor ensinamentos e
inspiração de beleza. Na cultura chinesa, alguns contos de fadas, de significação
subentendida, genericamente, também podem ser considerados “fábulas”.
Sendo as Fábulas e Contos Clássicos património cultural da humanidade, que
merece ser cuidadosamente apreciado e preservado, a Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações regista alguns deles em selos para serem admirados e
coleccionados pelos interessados.

൯உ߮યࡽ
Jantar com Designers de Selos 2018

నࢍ0Design:
Ё͛፷ Helena Man In, Ng
ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
̞ᇇࣣ Yin Degang

ಈॆ0ّ̼࣎ฎைėಈॆ
ĶಈॆķߏฎԊ൴ҖТᙷᗟՄ۞ௐαइࡔهฎைĂࢵˬइΒ߁3116ѐ۞Ķຑᄃৡ
ᙸķă3119ѐ۞Ķᇉෲķ̈́3126ѐ۞ĶಈᇉķĂੵͽֱᗟ൴ҖฎைγĂϺͽТ
ᗟ൴Җّ̼࣎ฎைĄ࿅̈̈۞̇͞۩มĂ˭ࣃࡔ۞هॡЍ൪ࢬć࿅ฎ
ை็ᅍ࡚раጸĂᄃр̓Ꮠ̶ֳڈԣॡגĄಈॆ۞̶ֳĂΞͽឰԣሄΐࢺणனĄ
నࢍ0Design:
ฎԊ Direcção dos

Serviços de Correios e
Telecomunicações
ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
ฎԊ Direcção dos Serviços de Correios e

Telecomunicações

Fábulas e Contos Clássicos

A emissão comemorativa e a emissão de selos personalizados “Alegria” constituem
o quarto conjunto de selos comemorativos, com temáticas semelhantes, lançados
pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, designadamente: “Amor
e Felicitações”, em 2005, “Celebração”, em 2008, e “Festividade”, em 2015. Os selos
personalizados permitem que datas importantes possam ser recordadas mais tarde,
sendo uma boa forma de partilhar com familiares e amigos a felicidade de boas
memórias e momentos de alegria.

ฎ

ைనࢍरߏฎைᄦү۞ីᅿˠۏĂ
ࣇ۞౹ຍăᛈᛇၹޥᇃ̂۞

ะฎຑр۰ซฎை۞̇͞͵ࠧĂᅳரώ
፫۞ˠ͛ăᘹఙă็г͞Ғ૾Ă၆፫
۞ܝฎை൴णѣஎᅈ۞ᇆᜩĄ
ฎԊٺ7͡2͟నजഠޞฎைనࢍरĂ
࿅˘ѐ˘۞ޘჸົĂຏᔁనࢍरࣇү۞
Ӆ˧ᚥĂТॡШ˘ிฎைనࢍरӛৼ
ᚗෳ۞ຍ֍Ăഇ୕࿅̢࠹םүĂᚶᜈ็
፫ܝฎைĄ

O

s designers de selos são fundamentais no processo de produção das emissões
filatélicas. A sua criatividade, sensibilidade e inspiração transportam os
apreciadores para o mundo dos selos, permitindo o contacto com a cultura, a arte,
a tradição e as características locais, que os selos de Macau pretendem transmitir.
Desempenham, assim, um importante papel no desenvolvimento da filatelia de
Macau.
Os CTT, no passado dia 1 de Junho, realizaram o tradicional jantar que reuniu
os designers de selos locais, como forma de agradecimento pelo seu esforço e
contributo. Aproveitou, também, este encontro para ouvir as suas sugestões, de
modo a que, através desta cooperação, se continue a enriquecer a filatelia de Macau.

અᘩȾɊ̒౨
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Visita aos CTT da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau

Reunião Anual do Conselho Executivo da União Postal da Região Ásia-Pacíﬁco (APPU) 2018

ฎ

Ԋᑕ઼छฎ߆Ԋ̝ᔛኛٺ7͡؎ࠁ઼ᅫְચăଠטၱఢထቑಛୖ્Дܑώ
ԊĂᄃ઼̚ฎ߆ะဥ̳Φ̈́ࢶപฎ߆ВТј઼ܑ̚ဥĂ݈ـݑभപણΐ

3129ѐֲ͉ฎᓑેҖநְົѐົົᛉĄ
ֲ͉ฎ߆ᓑ༖ેҖநְົѐົߏ˘࣎ឰֲ͉ฎᓑјࣶՀາડા̰ξಞྤੈ̈́ଣϏֽฎ
߆ຽચ൴ण۞πέĄົᛉ˯఼࿅3129ѐֲ͉ฎᓑੑ߆ಡӚ́312:ѐϡზĂࢦᕇኢ
Integrated Product Plan(IPP)ĂࢋߏבІăΒᄤ̈́পԣᅍڇચტЪ൴णĂ֭дૄ

ᖂ˯൴णາ۞ந̈́ࠁᅍಡ࿌ࢍზ͞९Integrated Remuneration Plan(IRP)Ą
࿅ߏѨົᛉĂώԊΞஎˢ˞ྋϏֽயڇݡચ۞൴णଐڶĂࠎࠁᅍಡ࿌̝ࢍზү౯Ă
Чฎ߆፟ᙯ၆ၹ۞̚ޥயݡϺүஎˢ۞Ϲ߹̶ֳĂܑ྿၆Ϗֽயݡ൴ण۞ण୕Ą

፫

:͡Ăֲ͉ฎᓑٺऄֲܻͧᓝҖņฎᓑপҾ̂ົŇᚶᜈѣᙯኢĄ
࡚ܝఙܜົົםౙăநְܜӓિ̈́Ⴞְܜጌៀٺ

ົࢬ̚Ă፫࡚ܝఙົםຏᔁฎԊкѐֽခᐽώгᘹఙछણᄃฎݡ

7 ͡ 2 5 ͟ தဥזణฎԊĂಶົચଐڶăѐᅅᘹఙछ

౹үĂϺಶ፫ܝаᕩ˟˩ѐ൴Җ۞ࡔهฎݡ೩ֻޙᛉćᆒځ

൴णăϏֽฎݡనࢍ͞Шඈ͞ࢬᄃώԊणฟϹ߹Ă֭ࠎ:͡ᓝҖ

Ԋܜຏᔁྍົ၆ώԊ۞͚˳ܜĂഇ୕ϏֽѣՀкᘹఙछĂপҾߏ

ௐˬ˩઼̣߷ֲبᅫะฎणᜓᄃώԊ۞ЪүีϫซҖםથĄ

ѐᅅᘹఙछԸˢฎݡనࢍҖЕĂឰώгᘹఙ࿅ฎݡणϯ͵ࠧĄ

D

Na ocasião, a Associação agradeceu aos CTT o incentivo aos artistas
locais e à criatividade de produtos filatélicos, tendo apresentado
propostas para a emissão comemorativa do 20.o Aniversário
do Estabelecimento da RAEM. A Directora dos CTT, Dra. Lau
Wai Meng, também agradeceu o contínuo apoio da Associação,
expressando votos de que mais artistas, particularmente jovens
artistas, se juntem à equipa de designers de selos, para que o
mundo conheça as belas-artes de Macau através de produtos
filatélicos.

ia 14 de Junho uma delegação da Associação dos Artistas
de Belas-Artes de Macau, liderada pelo seu Presidente,
Lok Hei, Director, Ng Wai Kin, e Supervisor, Lai Ieng, visitou
os Serviços de Correios e Telecomunicações para troca de
impressões com a direcção dos CTT sobre a situação da
associação, o desenvolvimento de jovens artistas, as tendências
do design de selos, bem como sobre a cooperação com os CTT
na organização da “35.a Exposição Internacional Asiática de
Filatelia, Macau 2018”.

൯ཋѫࡗݢ˱§&RQQHF7HFK$VLD6XPPLW¨
Representantes dos CTT na “ConnecTechAsia Summit 2018”
onnecTechAsia Summit 2018ٺ7͡37͟Ҍ39͟дາΐᓝҖĂฎԊ؎ࠁᇾ̈́

C

ԫఙᔨઉ͛̈́ྤੈࡊԫ൴णୖׂᆇܑयĄྍपົߏ˘࣎ࢬШྤੈ఼̈́ੈ

ࡊԫ̄ᇆࢰᇃᇫ̂யຽ۞Ϲ߹णᜓπέĂणϯЧᙷݭᙯᔣԫఙາ۞ࡊԫ
யݡĄ

A

convite dos Correios Nacionais da China e integrados na Delegação Nacional Chinesa
juntamente com os Correios da China e os Correios de Hong Kong, os CTT de Macau,
através do seu representante, Leong Un Peng, da Área dos Assuntos Internacionais,
Controlo e Planeamento (ACP), participaram na Reunião Anual do Conselho Executivo
da União Postal da Região Ásia-Pacífico (APPU) de 2018, que teve lugar em Da Nang,
Vietname, em Junho do corrente ano.
A Reunião Anual é uma excelente plataforma para os membros da APPU actualizarem
informações sobre o mercado e discutirem o futuro desenvolvimento de actividades do
sector postal. Neste encontro de 2018, foram aprovados o relatório financeiro de 2018 e o
orçamento das despesas de 2019 da APPU, e as discussões focaram-se principalmente no
“Plano de Produtos Integrados” (PPI), que visa fomentar o desenvolvimento integrado dos
serviços de correspondências, encomendas e correio rápido, e no “Plano de Remuneração
Integrado”, um novo programa de cálculo da remuneração do tratamento e distribuição
postal, relacionado com o PPI.

Na reunião, os CTT tomaram conhecimento
do desenvolvimento de novos produtos
e serviços do sector e do novo programa
de cálculo de remuneração do tratamento
e distribuição postal, o que permitirá a
sua melhor implementação. Os membros
presentes também trocaram opiniões
sobre os produtos em fase de criação,
manifestando expectativas quanto ao seu
desenvolvimento.
Os temas abordados nesta reunião da APPU
continuarão a ser discutidos no “Congresso
Extraordinário” da União Postal Universal
(UPU), a ter lugar na Etiópia, em Setembro
de 2018.
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Cimeira ConnecTechAsia 2018 decorreu em Singapura, entre 26 e 28 de Junho, tendo
os CTT designado Chong Kin Man, da Divisão de Normas e Técnicas, e Leong Pui
I, da Divisão de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação, para tomarem parte
deste evento. Esta Cimeira é uma plataforma de interacção e exposição para o sector
das tecnologias da informação e comunicação e para o sector de radiodifusão de som e
imagem electrónicos, servindo para expor, entre outros, as diferentes tecnologias-chave e
os produtos tecnológicos mais recentes.
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Durante a Cimeira, foram abordados vários temas na área das tecnologias da
informação e comunicação que estão na ordem do dia, como, por exemplo, a
tecnologia de nuvem, a aplicação da Internet das Coisas, o desenvolvimento da
tecnologia 5G, o desenvolvimento da economia digital, o sector dos Over-The-Top, a
aplicação dos Megadados, a aplicação e o desenvolvimento da inteligência artificial,
entre outros.
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O Clube de Pessoal dos CTT organizou mais um workshop de cozinha, que recebeu
os maiores elogios dos sócios. Nesta oficina, composta por uma parte teórica e outra
prática, os 16 participantes aprenderam a fazer pão de chocolate e pão de tomate,
tendo sido transmitidos, nomeadamente, conhecimentos de pastelaria e técnicas de
preparação de massa de qualidade.
Competições Desportivas

No presente trimestre, o Clube de Pessoal dos CTT participou no “Festival Desportivo
das Entidades Públicas em 2018”, nomeadamente nas modalidades de atletismo,
ténis e basquetebol. A sua equipa de basquetebol alcançou os quartos-de-final
da competição. Chan Tsz Chun, trabalhador da Área de Correio Rápido (EMS),
conquistou o primeiro lugar na modalidade de salto em comprimento.
Em Junho passado, o Clube participou no torneio de futebol organizado pela
Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Origem Chinesa (ATFPOC) em
celebração do seu aniversário.

