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ฎԊ˘Ѻˬ˩̣ѐࡔ߿هજ
Actividades Comemorativas do 135º Aniversário dos CTT

ࠎᇉৡјϲ˘Ѻˬ˩̣ѐĂฎԊ͟˘͡ˬٺдฎ߆ᓁԊᓝ
ҖĶ፫ܝฎ˘Ѻˬ˩̣ѐķฎைࢵ൴ăĮฎԊᓁొ̂ሁ .
።ΫăޙăΑਕįາ३൴Җၱणᜓฟ၌۞ᆇёĂϤྻᏮ̍ચΦ
ᘲϲ͛ΦܜăฎԊᆒځԊܜĂ̶֭Ҿᔛኛזฎைనࢍरࡶ
ᐷ̼̈́͛Ԋ᎗ڟڟԊܜВТᖃĄ
ĮฎԊᓁొ̂ሁ.።ΫăޙăΑਕįᓾฎԊᓁొ̂ሁ۞።
ΫᄃޙĂΏ൳˞̂ณଂϏ̳ฟ࿅۞ͯĂ̙ҭणன̂ሁ̫ټត
̼Ăᔘ̬д̂ሁ̰Ϥ࿅ΝҌனдٙ೩ֻ۞ڇચેҖ۞̍үĄ

A

ssinalando o 135º Aniversário dos Correios e
Telecomunicações de Macau, no dia 1 de Março tiveram
lugar na Estação Central as cerimónias de lançamento
da emissão filatélica “135º Aniversário dos Correios e
Telecomunicações de Macau” e de inauguração da exposição
e lançamento do livro “Edifício-Sede dos CTT – História,
Arquitectura, Funcionalidade”, presididas pelo Secretário
para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do
Rosário, e Directora dos CTT, Lau Wai Meng, juntamente com,
respectivamente, o designer da emissão, Carlos Marreiros, e
Presidente do Instituto Cultural, Mok Ian Ian.
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઼ᅫܫᓑ༖৪३ֽܜ፫ణય
Visita do Secretário-Geral da UIT a Macau
ੵ൴Җ३ᚱγĂฎԊ͟˘͡ˬٺҌˬ˩˘͟ᓝҖဦͯणᜓĂ
३̚2:512:61ѐ۞ొ̶ࠡෳͯणனдฎ߆ᓁԊ̂ૅĂ
ឰξϔމྼણ៍Ą
ĮฎԊᓁొ̂ሁ.።ΫăޙăΑਕį˘३ҋˬ͡˘͟дฎ
߆ᓁԊะฎથظăͪӫԍăപ፫ቅᐝă፫઼ܝᅫ፟ಞฎ߆̶Ԋ̈́
఼ੈ౾ۏᐡѣĂᆊࠎ561፫̮ܝĄ

O livro “Edifício-Sede dos CTT – História, Arquitectura,
Funcionalidade” apresenta a história e arquitectura do edifício
dos CTT de Macau, bem como uma considerável colecção
de fotografias, muitas inéditas, que ilustram o edifício e
o trabalho aí desenvolvido, no passado e no presente. A
exposição com o mesmo nome, patente ao público no átrio
da Estação Central dos Correios de 1 e 31 de Março, deu a ver
a cidadãos locais e turistas uma selecção de imagens dos anos
1940-1950 que constam no livro.
O livro “Edifício-Sede dos CTT – História, Arquitectura e
Funcionalidade” encontra-se à venda na Loja de Filatelia da
Estação Central, nas Estações da Rua do Campo, do Terminal
Marítimo e do Aeroporto, e no Museu das Comunicações, ao
preço de 450 patacas.

઼

ᅫܫᓑ༖৪३ܜᅀݓអ4͡32͟
ֽ፫ణયĂᄃྻᏮ̍ચΦΦܜᘲϲ

͛ăฎԊԊܜᆒځซҖົࢬĄᗕ͞
ಶ઼ᅫܫຽ̈́6H۞າ൴णଐڶซҖϹ
߹ĂТॡϺಶ፫ܝүࠎ઼̚ᄃཬᄬ઼छ
Ъү۞πέ֎ҒĂଣ፫ܝᄃ઼ᅫܫ
ᓑ༖Ăͽ̈́ཬᄬ઼छјࣶ̝ม۞Ъү۩
มĂͽ·Њ൴೭፫ܝሇ۞үϡĄᘲϲ͛
Φܑܜϯ˘тߊ઼͚ـᅫܫᓑ༖۞
߿જĂ֭ົΐૻᗕ̝͞ม۞఼ЪүĄ

ฎ

Ԋٺ312:ѐ3͡2:͟д఼ੈ౾ۏ
ᐡ۞ႊᓾះĂಶĮܫშඛ̈́ڇચ

๗߹ޘטį۞ᏙྙᓝᏱಞᏙྙᓾྋົ̈́
˘ಞາჷ٢ົޞĂѣᙯ۞ޘטຽࠧᏙྙࠎ

O

Secretário-Geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT), Zhao
Houlin, deslocou-se a Macau, no dia 21 de Março, para um encontro com o
Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, e a
Directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações, Lau Wai Meng. Durante
este encontro houve lugar a troca de impressões sobre os últimos desenvolvimentos
dos sectores de telecomunicações internacionais e de 5G, bem como sobre o papel
de Macau como plataforma de cooperação entre a China e os países de língua
portuguesa. Foi ainda analisado o espaço de cooperação entre Macau e a União
Internacional de Telecomunicações, incluindo os seus membros lusófonos, a fim de
Macau desempenhar plenamente o seu papel enquanto “ponte”. O Secretário para
os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, manifestou que vai
continuar a apoiar as actividades da UIT e a reforçar a comunicação e cooperação
entre as duas partes.

Įܫშඛ̈́ڇચ๗߹ޘטįᏙྙົ
Sessões de Esclarecimento sobre o Regime de Convergência
de Redes e Serviços de Telecomunicações

ഇˬ˩͇ĂϤ312:ѐ3͡2͟Ҍ4͡5͟Ąߏ
ѨᏙྙົϤฎԊᆒځԊ࠹̈́ܜᙯˠࣶ
Ăϫ۞ࠎซ˘Վᄃצᔛ۞࠹ᙯҖຽဥ
វăຽࠧ̈́็ಫಶᏙྙ̰टү఼Ϲ߹Ă
ะޥᇃৈăᇃৼຽຍ֍Ăଂ҃Ԇචፋ࣎
๗߹ޘט॰ߛ̈́࠹ᙯޠڱਨ९Ăࠎ͔ˢ๗
߹ڇચ౹న୧ІĂࢎטՀӀрܫξಞ
ᜈ̈́ઉ൴ण۞߆ඉĂឰξϔΞͽֳצՀ
к̮̼̈́Հᐹኳ۞ڇܫચĂࠎຽֽࠧ
Հк۞൴ण፟࿃Ą

D

ecorreu entre 1 de Fevereiro e
4 de Março de 2019 (30 dias)
o período de consulta do Regime de
Convergência de Redes e Serviços de
Telecomunicações. Neste sentido, a
Direcção dos Serviços de Correios e
Telecomunicações (CTT) realizou, no
dia 19 de Fevereiro, duas sessões de
esclarecimento e uma conferência
de imprensa no Auditório do Museu
das Comunicações. As sessões de
esclarecimento, presididas pela Directora

dos CTT, Lau Wai Meng, visaram proporcionar uma explicação mais aprofundada
do conteúdo do documento em consulta às associações sectoriais convidadas, ao
sector de telecomunicações e aos meios de comunicação social. Nestas sessões de
esclarecimento, provenientes de diferentes entidades foram recolhidas opiniões que
irão permitir melhorar o quadro do regime de convergência bem como a respectiva
proposta de lei.
Este novo regime vem criar condições para a prestação de serviços em convergência
e políticas mais favoráveis ao desenvolvimento sustentável e saudável do mercado
de telecomunicações, permitindo, assim, aos cidadãos a utilização de serviços
de telecomunicações mais diversificados e de melhor qualidade, trazendo mais
oportunidades de desenvolvimento para o sector em causa.

「 接 觸 」第 九 十 七 期

"Em Contacto" número 97

312: ѐֲ͉ฎ߆̄ฎΒጱ؎ࣶົົᛉ
312: ѐ͵ࠧொજ఼ੈ̂ົ
Congresso Mundial de Tecnologia Móvel de 2019

Reunião do Comité Directivo do ePacket da APP 2019

፫

ܝฎԊүࠎֲ͉ฎ߆јࣶ̝˘Ă
᎕ໂᄃડ̰Чฎ߆፟ᙯВТଯજ

д

Бொજ఼ੈր( ົםGSMA)̝
ᔛኛ˭ĂᆒځԊ̈́ܜώԊܑણ

ΐ˞GSMAٺ312:ѐ3͡36͟Ҍ3͡39͟Ă

дҘͰ͐ษोᓝҖ۞312:ѐ͵ࠧொજ
఼ੈ̂ົĄ
̫ѐ̂ົ۞ᗟߏĶംᓑ༱ۏķĂ֭ಛᖒ
6Hொજ఼ੈԫఙăˠ̍ംਕăۏᓑშă̂
ᇴፂඈ͞ࢬซҖणϯኢĄົಞੵण
Бາ۞఼ੈࡊԫயڇ̈́ݡચγĂ̂ົ
Ωనѣ̙Тᗟ۞ႊᓾăपົ̈́Ϲ߹ࡁ
ົĂВТଣ఼ੈຽࢬᓜ۞߄ጼ፟࿃Ă
ͽ̈́າ൴णᔌ๕ĄણΐߏѨ۞߿જĂѣ
ӄฎԊซ˘Վᒢྋனॡ6H۞ԫఙᑕϡ͞
९̈́൴णଐڶĂਕࠎ͟ޢώ፫͔ˢ6Hڇચ
۞ొཌүՀр۞౯Ą

A

convite da Associação do Sistema Global para a Comunicação Móvel (Global
System Mobile Association, GSMA), uma delegação dos Serviços de Correios
e Telecomunicações (CTT), liderada pela Directora, Lau Wai Meng, participou
no Congresso Mundial de Tecnologia Móvel de 2019, realizado pela GSMA em
Barcelona, Espanha, entre 25 e 28 de Fevereiro último.
Durante o Congresso, este ano subordinado ao tema “Conectividade Inteligente”,
foram realizadas exposições e houve lugar a discussões sobre a tecnologia de
comunicações móveis 5G, inteligência artificial, Internet das Coisas, Megadados,
entre outros assuntos. As exposições apresentaram os mais recentes produtos e
serviços de tecnologias das comunicações , enquanto as palestras, cimeiras e sessões
de intercâmbio se debruçaram sobre diferentes tópicos, de modo a abordar os desafios
e as oportunidades enfrentadas pelo sector das comunicações, bem como sobre as
tendências mais recentes do desenvolvimento das tecnologias. A participação neste
Congresso contribuiu para aprofundar os conhecimentos dos trabalhadores dos CTT
relativamente aos actuais planos de aplicação e ao desenvolvimento da tecnologia
5G, o que permite uma melhor preparação para a prestação deste serviço em Macau
no futuro.

ฎԊᄃࢶപ఼ੈְચგநԊᏱ̳ވᓝҖᗕᙝົᛉ
Reunião Bilateral entre a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações de Macau e o
Gabinete da Autoridade das Comunicações de Hong Kong

ֲ͉ฎ߆̄ฎΒ (APP ePacket) ีϫ۞൴
णĂ312:ѐ4͡2:͟Ҍ31͟ഇมĂώԊ؎
ࠁ઼ᅫົࢍ̈́၆γᙯܼୖະኰ̈́ܜ
เလܑࠎڟĂણΐдහޠᄼκٛᓝҖ
۞Ķ312:ѐֲ͉ฎ߆̄ฎΒጱ؎ࣶົ
ચ۞ Pay for Performance ࢍထ۞Ϗֽ൴ण͞੫ă3131ѐྻ۞ޢүјड़྿ᇾதăќ

ົᛉķĄ

ඈࢦᕇᛉᗟү˞எˢଣĄ
ົ˯Бࢬᑭෛ˞ֲ͉ฎ߆̄ฎΒڇચд
3129ѐ۞ፋវᒉྻଐڶĂ๗ಡņڇચ઼छ

҃ࠎᜈᐹ̼ΐૻய۞ݡξಞᚮ˧ۋĂߏѨົᛉ˯ЧјࣶϺТຍಶֲ͉ฎ߆̄ฎ

ݑŇีϫ۞າ̍үซޘćТॡಶྍڇ

Β۞ڇચኳณăξಞଯᇃăົࢍඕზᒉྻፆүቑᘞјα࣎ᖚ̍ү̈Ą

A

Nesta reunião, foi feita uma revisão geral da situação global da execução do ePacket
APP em 2018, e um relato do progresso do projecto “APP Packet Country Guide”.
Foram também discutidas outras questões fundamentais, como a orientação para o
desenvolvimento do Plano de Pagamento por Desempenho (Pay for Performance) do
ePacket, os objectivos a atingir com eficácia operacional depois de 2020, bem como
critérios de cobrança.

Direcção dos Serviços de Correios e
Telecomunicações de Macau (CTT),
enquanto membro da Cooperativa de
Correios da Ásia-Pacífico (APP), tem
promovido de forma activa, juntamente
com outros operadores postais da região, o
projecto ePacket APP.
O Comité Directivo do ePacket APP reuniu
em Manila, Filipinas, dias 19 e 20 de Março
de 2019, tendo Leung Leng In, Chefe da
Divisão de Contabilidade Internacional
e Relações Externas (DCIRE), e Wong Ka
Ian, da DCIRE, representado os CTT nesse
encontro.

Para alcançar um aperfeiçoamento contínuo e reforçar a competitividade do ePacket
APP no mercado, os membros da Cooperativa concordaram em formar quatro grupos de
trabalho dedicados, respectivamente, à qualidade do serviço, marketing, contabilidade e
operação do ePacket APP.

ฎԊᓝᏱ̚ᆸგநˠࣶૈኝ

Curso de Formação em Gestão para Chefias de Nível Médio/Alto dos CTT

ࠎ

ᜈ೩̿ฎԊ̚ᆸˠࣶ۞გநۢᙊᄃԫμĂֹܳˠ
ࣶਕ౯֭൴೭ຽᅳጱҖ߆̖ਕćฎԊٺ312:

ѐ2͡39̈́3:͟ഇมপҾᔛኛ઼ᅫЋຽᜪયၱฎચछ Derek

Osbornֽ፫ĂᓝҖࠎഇ۞͇ຽૈĂВщଵ32Ҝֽҋ̙Т

ొ۞ܝგநˠࣶણᄃኝĄ
ߏѨૈᗟࠎĈଂޥჯ͞ёᖼតЋຽ̼͛Ăፋវ̰टనࢍߏ
ଂЋຽ̚ᆸგந۰۞៍ᕇ൴Ąࢦᕇஉᄏᐹኳڇ͗މચăၹ
ޙ։рЋຽ̼͛ăڇચԛ෪ࢦăᐹ̼ˠࣶგநඉரă᎕ໂ೩

ώ

ѐ2͡21͟ĂᆒځԊܜதᅳώԊ
ˠࣶ݈ࢶـപĂᄃࢶപ఼ੈְચ

გநԊᏱ̳ވซҖᗕᙝົᛉĂ֭ᒔࢶപ
఼ੈְચᓁႾͳ͇̟̃̀ତޞĄົ˯Ă
ᗕܑ͞ੵ၆പ፫гາ۞ܫξಞ
ଐ̈́ڶ൴णү̬γĂϺ੫၆6Hᐛᙉă
ૄܫᖂన߉ඈ˘րЕᛉᗟซҖ˞எˢ
۞Ϲ߹ኢĄ

̿ဥฤड़தă൴೭ຽᅳጱ̖ਕඈк࣎ᆸࢬĄኝૅͽ̢જ̍ү

N

o dia 10 de Janeiro de 2019, uma delegação da Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações (CTT), liderada pela sua Directora, Lau Wai
Meng, deslocou-se a Hong Kong para uma reunião com o Gabinete da Autoridade
das Comunicações de Hong Kong. A delegação foi recebida pela Directora-geral das
Comunicações de Hong Kong, Agnes Wong Tin-yu. Durante esta reunião bilateral
foram feitas apresentações sobre a situação e os desenvolvimentos mais recentes
dos mercados de telecomunicações de Hong Kong e de Macau, havendo lugar a
intercâmbio e discussão aprofundada de vários temas, como espectro 5G e infraestruturas de telecomunicações, entre outros.

ӪԛёซҖĂ࿅̈ኢă࣎९̶ژк֎۞ޘଣ৶ޥ҂Ă
Бࢬ೩̿ጯࣶ۞გநۢᙊĂᆧૻ఼םүჟৠĄ

O

s CTT, para elevar de forma contínua os conhecimentos e
aptidões técnicas da sua equipa de gestão de nível médio/
alto, e para que esta desenvolva capacidades de liderança
e de administração, convidou Derek Osborn, consultor e
especialista internacional em operações empresariais e postais,
para ministrar, em Macau, entre os dias 28 e 29 de Janeiro de
2019, um curso de formação profissional a 21 participantes de
diferentes departamentos e áreas dos CTT.
O curso, com o tema “Mudar mentalidades e pensar
diferentemente – transformar a cultura da organização”, foi

concebido a partir da perspectiva de administração de uma
organização. Os tópicos abordados debruçaram-se, entre outros,
sobre melhor atendimento ao cliente, construção de uma
boa cultura empresarial, reformulação da imagem do serviço,
optimização das estratégias de gestão do pessoal, elevação da
eficiência da equipa e técnicas de liderança profissional. As aulas
foram conduzidas em forma de workshop interactivo: discussão
em grupo, análise de casos e debate de ideias em diferentes
perspectivas. Esta forma de orientação do curso permitiu um
aumento de conhecimentos sobre gestão e reforçou o espírito de
comunicação e colaboração entre os participantes do curso.
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఼ੈ౾ۏᐡ 24 ฉѐ߿જ
Actividades do 13º Aniversário do Museu das Comunicações
312:ѐޘĮ఼ੈ౾ۏᐡ̄྅ཉᄦүͧᔈ.ซᑝ۞ԸϮጡķį
ώѐޘ̄྅ཉᄦүͧᔈ̰टࠎనࢍᄦౄ˘έਕૉͽᅌଠԛ
ёԸडݡۏҌপؠҜཉ۞྅ཉĂВѣ25มጯ७81̚ܐ58
̚ฤЁಡЩણΐĄෞҿဥϤ፫̂ܝጯࡊԫጯੰเϔᓐ౾̀ă
፫ܝ፟̈́̄̍रጯົዑᇇܫ౾̀ă፫ࡊܝԫ̂ጯྤੈࡊ
ԫጯੰҴઉᇇ౾̀ă፫̍ܝरጯົܜϘАϠăপᔛͧᔈᜪ
યࢮц౾̀ੈ఼౾ۏᐡܑјĂᏴЧᐹ౼үݡĄ

̚ܐ
݄Ĉາරጯ७ėܷڔăܷڒጏăң)ጱҁरĈڒ
ᐷăምᆍၷăң઼ර*
̚
݄Ĉૈϒ̚ጯ ė ౘӾăԏလࠃăᅈⷖ )ጱҁरĈ
ౘछჩ*
3129ѐޘĮ̈ጯϠࡊĆᘹ̂үጼį
Ϥ፫ܝϠۏᗁጯ̍ጯົयࢮц౾̀ă፫̂ܝጯିֈጯੰ
ׂऒӄநି఼̈́ੈ౾ۏᐡܑј۞ෞҿဥĂଂ24ٙጯ७
В248ฤણᔈ۰̚ෞᏴЧ۞ָүݡĄረඕڍኛ֍఼ੈ
౾ۏᐡშࢱ; http://www.cmm.gov.mo/chi/activities/2018/ScienceArts/result.html

఼ੈ౾ۏᐡ24ฉѐপҾणᜓĈᒖฎ͵ࠧė#ฎைͳ઼ŇЀ͚൳

д4͡2͟۞णᜓฟ၌ᆇёϤฎԊᆒځԊܜᄃЀ͚൳઼
छ౾ۏᐡၱЀ͚൳ฎ߆ֲ͉ડᓁܑᆅՂШၷ̃̀ᖃĄ

ߏ఼ੈ౾ۏᐡĶᒖฎ͵ࠧķणᜓրЕ̚Ăࢵีͽฎை൴Җ

Ѐ͚൳઼छ౾ۏᐡᐡܜᏚաᇝႬ౾̀Ϻٺ4͡5͟ᄃણ

г . Ѐ͚൳ࠎᗟ۞ฎைणᜓĄϤЀ͚൳઼छ౾ۏᐡ

៍۞ጯϠ၆ኘฎைЪهĄ

Actividade de Ciência e Arte para Estudantes
do Ensino Básico, 2018

Exposição Especial comemorativa do 13º Aniversário do Museu das Comunicações – "Selos do
Mundo – Liechtenstein, Reino dos Selos"

O júri desta actividade, constituído
pelo Professor Doutor Vai Mang I,
Presidente da Sociedade de Engenharia
Biomédica de Macau, Doutora Emily
Oon, representante da Universidade de
Macau e um representante do Museu
das Comunicações, avaliou trabalhos
d e 137 e qu i pa s d e 13 e sco la s qu e
participaram na actividade.
A lista de vencedores está disponível
na página electrónica do Museu das
Comunicações:

Esta foi a primeira de uma série de exposições que o Museu das Comunicações
irá apresentar sobre selos emitidos por um determinado país ou região. O Museu
Nacional do Liechtenstein e a Filatelia do Liechtenstein disponibilizaram as suas
preciosas colecções, dividindo a mostra em 5 áreas: “Tesouros do Principado”, “Signos
do Zodíaco Chinês”, “Tecnologia e Vida”, “Belo Liechtenstein” e “Colecção de
Carros Clássicos”.

http://www.cmm.gov.mo/chi/
activities/2018/ScienceArts/result.html

A cerimónia de abertura da exposição, que teve lugar no dia 1 de Março de 2019, foi
presidida pela Directora dos CTT, Lau Wai Meng, e pela Representante Geral na ÁsiaPacífico do Museu Nacional do Liechtenstein e dos Correios do Liechtenstein, Cindy
Li. No dia 4 de Março, o Director do Museu Nacional do Liechtenstein, Prof. Doutor
Rainner Vollkommer, visitou o espaço da exposição para uma apresentação dos
selos do museu aí expostos, tendo tirado fotografias com estudantes que estiveram
presentes.
Durante a exposição, o Museu de Comunicações disponibilizou diferentes
workshops, dirigidos a escolas com marcação de visitas guiadas e de acordo com o
nível dos alunos: “Divirta-se no Liechtenstein”, “Castelo do Rei” e “Dia e Noite no
Liechtenstein”. O objectivo foi proporcionar um maior grau de interactividade e
divertimento aos jovens visitantes.

Ѐ͚൳ะฎ̳ΦࣄࠡෳᐡᖟĂणડͽĶͳވᚗᖟķă
Ķ઼̚ϠւķăĶࡊԫᄃϠ߿ķăĶ࡚ᚊ۞Ѐ͚൳ķ

णᜓഇมĂ఼ੈ౾ۏᐡপҾࠎࡗጱᜓ۞ጯ७೩ֻ̙Т۞ޘ

ĶЩ֘ќᖟķ6࣎ᗟӔனග៍ிĄ

̍үӪĶەᖼЀ͚൳ķăĶ઼ͳ۞ݱಢķ̈́ĶЀ͚൳

ฎԊࠁࣶણΐĶௐֲ̣͉بᐛᙉგநѐົķ

۞͟ᄃ؆ķĂᆧጯϠણ៍णᜓ۞̢જקĄ

Concurso de Construção de Dispositivos Electrónicos do Museu das
Comunicações 2019 – Lançamento Poderoso

O desafio do concurso de construção de dispositivos
electrónicos de 2019 foi a concepção, design e construção
de um dispositivo capaz de lançar objectos para uma área
determinada, através de comando à distância. A actividade
acolheu a participação de 70 equipas do ensino básico e de 47
equipas do ensino secundário, originárias de 14 escolas.
O painel de jurados foi constituído pelo Professor Doutor
Wong Man Chong, representante da Universidade de Macau,
Professor Doutor Cheang Tak Son, representante do Instituto
dos Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos de Macau,
Professor Doutor U Kin Tak, representante da Universidade
de Ciência e Tecnologia de Macau, Senhor Tom Kao, da

Associação dos Engenheiros de Macau, Professor Doutor Vai
Mang I, Consultor do Concurso, e ainda por um representante
do Museu das Comunicações.

Participação dos CTT na “5ª Conferência Anual de Gestão
do Espectro da Ásia-Pacífico”

ௐ

ֲ̣͉بᐛᙉგநѐົٺ312:ѐ4͡23͟Ҍ25͟дֽҘֲРษᓝҖĂฎ
Ԋ؎ࠁྤܫგநౘഢઉयĄߏѨົᛉᔛኛ˞кҜछ̈́߆ඉؠט

Trabalho Vencedor – Grupo Ensino Básico

۰೩ֻႊᓾĂ̰टஉᄏ6Hڇચ۞ଯă߹જڇܫચᐛᙉ۞ѣड़ֹϡᐛᙉ੨۞

1º Prémio: Escola Xinhua – Iao Chon Kit, Lin Junru, Ho Cheng
Ieong. Supervisores: Lam Tai Long, Pun Kim Weng, Ho Kuok
Wa.

͞ёඈĄણΐྍົᛉѣӄᒢྋᐛᙉგந̝າଐ̈́ڶ൴णᔌ๕Ą

Trabalho Vencedor – Grupo Ensino Secundário

1º Prémio: Escola Secundária Pui Ching – Chan Cheok U, Sam
Ka Lok, Ieong Un San. Supervisor: Chan Ka Kong.

A

5ª Conferência Anual de Gestão do Espectro da Ásia-Pacífico (The 5th Annual
Asia-Pacific Spectrum Management Conference) realizou-se em Kuala Lumpur,
Malásia, entre 12 e 14 de Março de 2019. Chan Iam Kin, da Divisão de Gestão
de Recursos de Telecomunicações, representou os CTT nesta conferência, a qual
contou com a presença de vários especialistas e responsáveis pela definição de
políticas nesta área. As palestras proferidas por estes especialistas abrangeram temas
como o lançamento do serviço 5G, a utilização eficaz do espectro dos serviços de
telecomunicações móveis e a modalidade de designação do espectro, entre outros. A
participação neste evento contribuiu para conhecer a situação mais recente da gestão
do espectro bem como a tendência de desenvolvimento desta área.
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ኩѐࢵ൴ᆇёၱనࢍरᘪЩົ

̄ᄮᙋĶำᘪķڇચፋЪ߆߹عજᑕϡё

Cerimónia de lançamento e sessão de autógrafos do designer da emissão filatélica
“Ano Lunar do Porco”

Serviço "eSignCloud" do eSignTrust integrado na aplicação móvel do Governo

ࠎ

Ķኩ

੨Ъপડ߆عଯજംᇊݱξ൴णĂ೩̿̄ڇચϦኛ۞
ܮӀّĂҋ312:ѐ2͡Ă፫اܝϔΞ߹ع߆ٺજᑕϡ

ѐķฎைࢵ൴ᆇёၱనࢍरᘪЩົٺ312:ѐ2͡6͟
˯̾дฎ߆ᓁԊᓝҖĂ༊͟ϤฎԊᆒځԊ̈́ܜ

ฎைనࢍर̄ڒा˘Тࢵ൴ᆇёĂ֭Ϥฎைనࢍर̄ڒा

ёٕშ৭̰ĂֹϡฎԊ۞࣎ˠĶำᘪķڇચࠎᅮࢋᘪཌ۞

ࠎξϔ̈́ะฎˠ̀д࠹ᙯฎ˯ݡᘪЩهĄ

̄͛ІซҖѣޠڱड़˧۞̄ᘪཌĂ੨ЪeSignTrustҺ೩ֻ
۞߹જᑕϡёEMOTPயϠ۞˘ѨّቅĂ྿ᗕࢦᄮᙋĄ

A

cerimónia de lançamento e sessão de autógrafos do
designer da emissão filatélica “Ano Lunar do Porco”
teve lugar na manhã de dia 5 de Janeiro de 2019, na Estação
Central dos CTT. A Directora dos CTT, Lau Wai Meng, e o
designer da emissão, Lam Chi Ian, presidiram à cerimónia de
lançamento, após a qual Lam Chi Ian autografou produtos
filatélicos a coleccionadores e compradores presentes na
sessão.

ѩγĂҋ̫ѐĂฎԊࠎ౻ְ̍ચԊăڼщᛋ၅Ԋ۞Ķछચ
̍үγгဌࣶϦኛڇચķ̈́ξ߆ཌ۞Ķࢴ̈́फ़ಞٙൕڇ
ચķ೩ֻ̄ᄮᙋĶำᘪķڇચĄξϔΞ࿅፟͘ёඕЪĶ
ำᘪķ̝͗̄ᙋ३೩Ϲܢѣ̄ᘪЩ۞γгछไདϡ੨ᗝ
ϦኛăఽధΞϦኛăఽధΞᜈഇϦኛ̈́ࢴ̈́फ़ಞٙൕ
ϦኛᄃϦኛՀԼಞٙన߉ඈĄ

P

ara acompanhar a acção do Governo da RAEM na
promoção de Macau como cidade inteligente e para
facilitar o requerimento de serviços electrónicos, desde 1 de
Janeiro de 2019, através da aplicação móvel ou do website
do Governo, os cidadãos passaram a poder efectuar uma
assinatura electrónica usando o serviço "eSignCloud" dos
CTT. Esta assinatura electrónica tem efeitos legais sobre
os documentos electrónicos necessários para o serviço
requerido e, conjugada com a senha gerada pela aplicação
móvel "eMOTP", fornecida pelo serviço eSignTrust dos CTT, é
também realizada uma dupla autenticação.

GsffXjGj/NP
FreeWiFi.MO

Os CTT, desde o início de 2019, prestam o serviço "eSignCloud"
a cidadãos que pretendam efectuar pedidos de serviço de
contratação de trabalhadores não residentes domésticos à
Direcção dos Serviços de Assuntos Laborais e à Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau, bem como pedidos
de serviço de licenciamento de estabelecimentos de comidas e
bebidas ao Instituto para os Assuntos Municipais. Os cidadãos
podem assinar electronicamente os pedidos de contratação
de trabalhadores não residentes domésticos, os pedidos de
autorização de permanência, os pedidos de renovação de
autorização de permanência e os pedidos de licenciamento ou
de alteração de instalações de estabelecimentos de comidas
e bebidas através da aplicação móvel e dos certificados
electrónicos associados à conta do serviço eSignCloud.

ะฎາ൏ᕇ
Focos de Filatelia
ЩჍ
Nome

͟ഇ
Data

ฎைᇴϫ
N° de Selos

ܛᗝ)፫ܝ။*
Taxas
(MOP)

05/01/2019

5ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.50 + 12.00

300,000इ conjuntos
300,000 ښunidades

10/01/2019

4ฎྤᇾច etiquetas postais

13.00

1,000,000 ښunidades

01/03/2019

2ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

7.50 + 50.00

250,000इ conjuntos
50,000 ښunidades

25/03/2019

2ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

7.50 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

ኩѐ

Ano Lunar do Porco

൴Җᇴณ
Tiragem

ኩѐ)ฎྤᇾច*

Ano Lunar do Porco
(Etiqueta Postal)
፫ܝฎ˘Ѻˬ˩̣ѐ

135º Aniversário dos Correios e
Telecomunicações de Macau

༼͟.៍ࢰኚ

Festividades – Festa de Kun Iam

Ķኩѐķ
ฎԊ൴Җ۞ௐˬᏭϠւրЕฎை۞ௐ˩˟इĶኩѐķߏଳϡ
͇̒ზڱଯზ̣ҖᛳّĂ̫ѐኩ۞̣Җᛳّࠎ˿Ăٙͽ̣ښฎ
ை̚Ķ˿ኩķߏ̫Ѩ۞֎Ą
Ano Lunar do Porco

Tendo em conta que o elemento deste Ano Lunar do Porco
é Terra, correspondendo a um ano “Porco de Terra”, foi este
elemento o foco principal da emissão dos novos cinco selos.
Nesta décima segunda emissão do terceiro ciclo da série Ano
Lunar, lançada pelos Correios e Telecomunicações de Macau,
foi utilizada a fórmula “Hastes Celestes” para calcular os
atributos dos “Cinco Elementos”.
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నࢍ0Design:
̄ڒा Wilson Chi Ian Lam
ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autores:
ᆒፔ̈́Ղцሇ Lao Wah e Lawrence Lei

༼͟ė៍ࢰኚ
Ңିໄࢰ͵៍۞̚هඳᖠ )ᄬĈअवलोकितेशव् र, Avalokiteśvara*Ă
Щཱིຍࠎ៍၅͵มࢰᓏᛇुѣଐĂ˫ᛌࠎ៍ҋдඳᖠăЍ͵ࢰ
ඳᖠĂᄃ̂๕ҌඳᖠࠎܠᑓܟҢ۞νăΠַඳᖠĂ֭ჍņҘ
͞ˬཐŇĄ̏གྷјҢĂ̂ͽݒຎೌ͕ĂࠎޘிϠࢦˢ͵มϯ
னඳᖠԛ෪Ą

Ķኩѐķ) ฎྤᇾច *
ኩࠎ̱হ̝ࢵĂ˩˟Ϡւᛳ࠹̚Ăኩࠎᑅੱ̝ۏĄᅈҌາϮጡ

Festividades – Festa de Kun Iam

ॡഇĂኩಶߏࢦࢋ۞छহᄃݡۥĄछॡĂౘ֒ވٺĂᗏछ

No budismo, o nome “Kun Iam” (sânscrito:अवलोकितेश्वर, ou
“Avalokiteśvara”) significa “Aquele que divisa os clamores do
mundo”.

҃Ă߇ņछŇߏᚗᄏ˭ѣ࣎ņ֒ŇфĂ˵ϒߏņछŇф۞
ϤֽĄ
Ano Lunar do Porco (Etiqueta Postal)

O porco, sendo o principal dos seis animais domésticos (cavalo,
boi, cabra, galo, cão e porco), é também, entre os doze animais
do zodíaco, o que protege as pessoas de todos os males. A
sua importância na tradição de cultos domésticos, onde é
sacrificado dentro de casa, remonta ao Período Neolítico.
Assim, o carácter chinês “lar” é composto pelos elementos
“porco” e “telhado”.

నࢍ0Design:
ᚗ Fung Pou Chu

ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
ࣣ Gong Gang

Ao lado do Buda Amida está, à esquerda, Avalokiteśvara, que
representa grande compaixão, e à direita “Mahāsthāmaprāpta”,
que representa o poder da sabedoria. Juntos, são chamados de “Três
Santos do Oeste”. Sendo ele próprio um buda, Avalokiteśvara, deus
da compaixão e do perdão, manifesta-se com diferentes formas,
incluindo a feminina, amplamente conhecida no budismo e pelo
povo chinês como “Kun Iam” (ou “Guan Yin” em mandarim), a
que liberta os seres de perturbações e do sofrimento.
నࢍ0Design:
ᛂڱᏉࣧү)ฎԊ࣒ࢎ*

፫ܝฎ˘Ѻˬ˩̣ѐ

ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
ᅀว Staci, Chio Ieong

Sou Farong (Adapt. CTT)

፫ܝฎд312:ѐֽܓ246ѐĄฎ߆ڇચ۞።ΫΞ໖Ҍ2995
ѐĂд˟˩͵ࡔܐഇĂ༊ॡ۞Ķ३ܫᐡķฟؕٚፉಡᄃྖڇ
ચĂ̝ޢԼЩࠎฎΦĄдѩഇมĂ˵јϲ˞ฎ߆ᐼܛԊĄдฎ
Ԋଊ˳۞።Ϋ̚Ă˘ۡᄃॡ֭ซĂ֭۷̙ТֹᖚᝋĄฎ
Ԋ˘ۡͽֽۧᐹኳڇચ۞؟ў.ĺ೩ֻщБăᐹኳк̮۞
ฎ߆ڇચĂͽڇચ፫ܝЧ̂Җຽξϔࠎ̎ЇĻăĺֹ፫ܝጾѣ
ᄃ઼ᅫତ۞఼ੈڇચĂͽܓତϏֽ൴ण۞߄ጼĻĄ
135º Aniversário dos Correios e Telecomunicações de Macau

Os Correios e Telecomunicações de Macau celebram, em 2019,
o seu 135º Aniversário. Remonta a 1884 o estabelecimento dos
Serviços de Correios em Macau. Nas primeiras décadas do séc.
XX, a então Repartição do Correio de Macau assumiu também
os serviços de telégrafos e telefones, passando a denominarse Correios, Telégrafos e Telefones (CTT). Data também desse
período a constituição da Caixa Económica Postal. Foram várias as
competências que, ao longo da sua já longa história, os CTT foram
assumindo ou deixaram de estar sob a sua alçada.
Os CTT, para assegurar a prestação de serviços de qualidade,
seguem os princípios: “Prestar serviços postais de elevada
qualidade, seguros e diversificados, para servir a população e
todos os sectores de Macau” e “Dotar Macau de um serviço de
telecomunicações que siga padrões internacionais, para dar
resposta aos desafios futuros do desenvolvimento do território”.
నࢍ0Design:
ࡶᐷ Carlos Marreiros
ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
ᆒ ځLau Wai Meng

າะฎݡӘ
Focos de Filatelia – Próximo Lançamento
ЩჍ
Nome

͟ഇ
Data

ฎைᇴϫ
N° de Selos

ܛᗝ)፫ܝ။*
Taxas
(MOP)

03/05/2019

4ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

15/05/2019

4ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

15.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

03/06/2019

3ฎை selos + 1̈ ૺݭbloco

10.50 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

ௐˬ˩ب፫ܝᘹఙ༼

30º Festival de Artes de Macau

፫̥ܝຎૅαѺ̣˩ѐ

450º Aniversário da Santa Casa da
Misericórdia de Macau
፫ܝఈ܅

Lótus de Macau

൴Җᇴณ
Tiragem
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Ӏົົੈ
Notícias do Clube

ᑕ

፫̳ܝચˠࣶវֈົ̈́Җ߆̳ᖚԊ̳ᖚӀᔛኛĂ
ฎᖚ̍Ӏົᚰฤд3͡Њણΐ˞312:Įኩѐෲ໐ړ

̈́ෲ໐ჄįᚰᔛኛᔈĄ
4͡21͟ĂӀົ̶Ҿᄃੑ߆Ԋវົăξ߆ཌˠࣶ͛Ӏ
ົ઼̈́̚ᅙҖ፫̶ܝҖ؎ົᓑЪᓝᏱĶ312:ѐҀͨα֎
ᔛኛᔈķĂώົٺᔈְ̚˞פဥវᔈ໒Ą
ฎᖚ̍Ӏົ఼ົࣶ̂ົٺ4͡3:͟ΡฟĂົᛉϤົࣶ̂ົ
यᆒځԊܜĄົᛉಶநְົٙ೩Ϲ۞˟˘ˣѐኮϫ
̍үಡӘซҖᆶᛉĂႾ၅ົ˵၆ಡӘ೩ຍ֍ޙᛉĂޢ
˟˘ˣѐ۞ኮϫ̍үಡӚ́˟˘˝ѐ۞̍үࢍထӮᒔБ
វᄃົົࣶ˘఼࿅Ą

A

convite da Associação Desportiva dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau e da Divisão de Apoio
Social à Função Pública dos SAFP, em Fevereiro último a
equipa de basquetebol do Clube de Pessoal dos CTT participou
no “Torneio de Basquetebol – Taça da Celebração do Ano
Novo Lunar 2019”.
No dia 10 de Março, o Clube dos CTT, o Grupo Desportivo
e Recreativo das Finanças de Macau e o Centro Social e
Recreativo do Pessoal do Instituto para os Assuntos Municipais
organizaram conjuntamente o Torneio de Badmington 2019,
tendo a equipa do Clube atingido a 4a posição.

A Assembleia Geral Ordinária do Clube de Pessoal dos
CTT, presidida pela Directora dos Serviços, Dra. Lau Wai
Meng, teve lugar no dia 29 de Março. Na ocasião, foi feita a
apreciação do relatório anual e contas respeitantes ao ano
2018 apresentados pela Direcção, tendo o Conselho Fiscal
apresentado sugestões e o seu parecer sobre o relatório. Por
fim, os membros presentes aprovaram por unanimidade as
contas e o relatório de trabalho relativos ao ano de 2018,
bem como o plano de actividades para 2019.

 ǖ  ٲѼ ࣋ ȡ ၅ ˀ

гӬ END.:፫  ܝᛉ ְ  ݈ ܩг Largo do Senado, Macau
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郵電局服務質量指標履行情況 2016 - 2018

2016

截至2018年，郵電局獲公共服務評審委員會頒發認可資格的

在2016年至2018年間，屬郵政範圍的服務質量指標的預設

按照工作計劃，2018年已完成為「安全電子郵箱」設立服務

服務項目總數為28項，共43項服務質量指標。屬郵政範圍的

達標率均維持在93%-100%之間，而16項屬電信範圍的服務

承諾；而在2019年將為「地面數字電視廣播解碼器∕一體化

服務項目有15項，而屬電信範圍的則有13項；分別涉及27個

質量指標的預設達標率則維持在90% - 95%之間。2018年所

電視測試服務」正式推行服務承諾。

和16個的服務質量指標。

有服務質量指標之實際達標率均符合其預設達標率，大部份
維持在100% (沒有接受過任何服務申請的指標不包括在內)，

以下為43項獲認可的服務質量指標於2016年至2018年間的

整體履行情況良好。

實際達標情況趨勢對比詳情：

2016
服務項目
1

2

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。
• 最多五個工作日內初步回覆國際掛號郵件查詢。

預設達

2017

實際達

預設達

2018

實際達

預設達

服務項目

服務質量指標

2017

2018

預設達

實際達

預設達

實際達

預設達

標率

標率

標率

標率

標率

實際達
標率

14

繳費易
(代收水電費服務、代收
房屋局租金服務、代收交
通事務局車輛使用牌照稅
服務）

• 由櫃台收齊應繳款項起計於一分鐘內完成每一賬單交易。

-

-

100%

100%

100%

100%

15

安全電子郵箱

• 支援服務：在辦公時間內收到用戶的來電/書面查詢/用戶親身到本處查詢或問題報告，於下
個工作日內將以電話或電郵回覆用戶並跟進個案。

-

-

-

-

95%

100%

• 個人申請：郵電局電子商務處在收到申請者提供有效申請資料當日起計，於三個工作天內根
據登記手機號碼以短訊方式發出安全電子郵箱郵政帳戶啟動碼，或根據登記地址寄出印有安
全電子郵箱郵政帳戶啟動碼的啓動信。

-

-

-

-

95%

100%

• 商業實體、公共實體及團體/基金會申請：郵電局電子商務處在收到已填妥正確申請資料的
安全電子郵箱申請表及相關文件當日計起，於五個工作天內根據登記地址寄出印有安全電子
郵箱郵政帳戶啟動碼的啓動信。

-

-

-

-

95%

100%

95%

99.4%

95%

100%

實際達

標率

標率

標率

標率

標率

標率

96%

99.7%

96%

99.7%

96%

99.7%

97%

100%

97%

100%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

16

進口准照（無線電通訊設
備）

• 遞交完整文件後起計兩個工作日。

95%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

17

無線電通訊設備認可

• 流動電話：遞交完整文件及流動電話樣本後起計六個工作日。
• 其他無線電通訊設備：遞交完整文件及無線電通訊設備樣本後起計十五個工作日。

90%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

100%

免付回郵郵資公共服務
(RSF) / 國際免付回郵郵資
公共服務 (CCRI)

• 兩個工作日內審批申請/續期免付回郵郵資公共服務。
• 兩個工作日內審批申請/續期國際免付回郵郵資公共服務。

3

郵政包裹

• 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下一個工作天離境寄發往目的
地。

100%

4

特快專遞

100%

100%

100%

100%

100%

18

擁有准照（無線電通訊設
備）

• 遞交完整文件後起計四個工作日。

90%

100%

95%
***

100%

95%

100%

19

無線電操作員執照－業餘

• 首次申請及續期：遞交完整文件後起計四個工作日。

95%

100%

95%

100%

95%

100%

20

臨時許可（無線電通訊網
或站的設立）****

• 業餘 : 遞交完整文件後起計三個工作日。

95%

100%

95%

100%

95%

100%

21

無線電干擾調查

• 立案後起計五個工作日內電話回覆查處情況。

95%

100%

95%

100%

95%

100%

22

無線電通訊設備的加封或
拆封

• 遞交完整文件及需加封或拆封的無線電通訊設備後起計十個工作日。

90%

100%

90%

100%

90%

100%

• 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。**

93%

97%

93%

99%

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%

5

郵資機出售 / 租賃及使用
准照

• 兩個工作日內審批使用郵資機服務。

100%

100%

100%

-

100%

-

6

電子認證郵戳公共服務

• 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，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。

95%

100%

95%

100%

95%

-

• 八萬件以內之「推廣易」郵件於六個工作日內派妥。
• 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」服務
之申請。

96%

100%

96%

100%

96%

100%

96%

100%

97%

100%

97%

100%

23

無線電通訊站的運作

• 站准照首次發出及續期：可供本局檢驗的設備獲通過檢驗及交齊為檢驗的相關資料後起計十
五個工作日。

90%

100%

90%

100%

90%

100%

7

推廣易

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%

24

無線電技術負責人的註冊

• 遞交完整文件後起計六個工作日。

95%

100%

95%

100%

95%

100%

9

宣傳圖案文字或廣告之許
可(貼上標籤之許可)

• 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%

25

無線電操作員的考核－業
餘

• 報考書：遞交完整文件後起計三十個工作日。
• 合格證明書：遞交完整文件後起計四個工作日。
• 文憑：遞交完整文件後起計四個工作日。

95%
95%
95%

100%
100%
100%

95%
95%
95%

100%
100%
100%

95%
95%
95%

100%
100%
100%

10

通訊博物館預約參觀服務

• 兩個行政工作日內審批「預約參觀」服務。

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

銷售服務

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

26

無線電通訊設備的試驗及
臨時擁有

• 遞交完整文件後起計五個工作日。

95%

100%

95%

100%

95%

100%

12

貸款

• 由收齊貸款申請所需的文件起計，三個工作天內完成審批。

95%

100%

95%

100%

95%

100%

27

互聯網服務牌照

• 遞交完整文件後起計九十日。

95%

100%

95%

100%

95%

100%

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。
• 二十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）。
• 郵電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。
• 郵電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。

98%

100%

98%

100%

98%

100%

28

無線電操作員同等資格證
明書

• 遞交完整文件後起計三十個工作日。

95%

100%

95%

100%

95%

100%

98%

100%

98%

100%

98%

100%

95%

100%

95%

100%

95%

100%

98%

-

98%

-

98%

-

98%

100%

98%

100%

98%

100%

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。
*** 自2017年8月起該項目的預設達標率由90%提升至95%。
**** 自2018年2月起該項目調整服務項目名稱及服務質量指標。
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Boletim informativo da Direcção dos Ser viços de Correios e Telecomunicações

ྖ TEL:(853) 2857 4491

็ৌ FAX: (853)2833 6603

შӬ WEBSITE :www.ctt.gov.mo

Em Contacto
01-03/2019

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Situação do Cumprimento dos Indicadores de Qualidade de Serviços 2016 - 2018
Em 2018, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) teve 28 serviços
reconhecidos pela Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos, abrangendo 43 indicadores
de qualidade de serviços. Destes, 15 serviços e 27 indicadores pertencem à área dos Correios, e
outros 13 serviços e 16 indicadores pertencem à área das Telecomunicações.
No período de 2016 a 2018, as taxas de cumprimento previstas para os indicadores de qualidade
dos serviços de Correios mantiveram-se entre 93% e 100%, e as taxas de cumprimento previstas
para os 16 indicadores de qualidade dos serviços de Telecomunicações mantiveram-se entre 90%
e 95%. Em 2018, verificou-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).

1

2

Correspondências Postais

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

2017

Taxa de
cumprimento
efectivo

Taxa de
cumprimento
previsto

Taxa de
cumprimento
efectivo

Taxa de
cumprimento
previsto

Taxa de
cumprimento
efectivo

96%

99.7%

96%

99.7%

96%

99.7%

97%

100%

97%

100%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Encomenda

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Correio Rápido

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

93%

97%

93%

99%

93%

99%

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

98%

100%

98%

100%

98%

100%

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

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

100%

100%

100%

-

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%

-

7

Direct Mail

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

96%

100%

96%

100%

96%

100%

96%

100%

97%

100%

97%

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 da publicidade, propaganda ou anúncios dentro de 2
dias úteis.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Serviços de Marcação
de Visitas do Museu das
Comunicações

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

100%

Vendas

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

100%

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

95%

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

98%

100%

98%

100%

98%

100%

98%

100%

98%

100%

98%

100%

11

12

13

Empréstimos

Serviços de Certificação
Electrónica

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

Pagamento Fácil

15

SEPBox

95%

100%

95%

100%

95%

100%

98%

-

98%

-

98%

-

98%

100%

98%

100%

98%

100%

2018

Taxa de
cumprimento
previsto

Taxa de
cumprimento
efectivo

Taxa de
cumprimento
previsto

Taxa de
cumprimento
efectivo

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

-

-

100%

100%

100%

100%

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

-

-

-

-

95%

100%

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

-

-

-

-

95%

100%

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

-

-

-

-

95%

100%

Indicadores de Qualidade de Serviço

16

Licença de importação
(equipamentos de
radiocomunicações)

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

95%

100%

95%

99.4%

95%

100%

17

Homologação de
equipamentos de
radiocomunicações

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

90%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

100%

18

Licença de detenção
(equipamentos de
radiocomunicações)

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

90%

100%

95%
***

100%

95%

100%

19

Carta de rádio-operador amador

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

95%

100%

95%

100%

95%

100%

20

Autorização temporária
(estabelecimento de
rede ou estação de
radiocomunicações) ****

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

95%

100%

95%

100%

95%

100%

21

Averiguação de interferência
de rádio

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

95%

100%

95%

100%

95%

100%

22

Selagem / Desselagem
dos equipamentos de
radiocomunicaçoes

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

90%

100%

90%

100%

90%

100%

23

Funcionamento da estação de
radiocomunicações

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

90%

100%

90%

100%

90%

100%

24

Inscricão como responsável
• 6 dias úteis contados a partir da data de entrega da documentação completa.
técnico de radiocomunicações

95%

100%

95%

100%

95%

100%

25

Exame de rádio-operador amador

100%

100%

2017

Taxa de
cumprimento
efectivo

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

2018

Taxa de
cumprimento
previsto

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

10

14

Segue quadro com a situação de cumprimento dos 43 indicadores de qualidade de serviços entre
2016 e 2018:

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

5

Serviço / Âmbito

De acordo com o plano de trabalho previamente definido, em 2018 o serviço “Caixa Electrónica
Postal Segura” (SEPBox) foi incluído na Carta de Qualidade; em 2019, o serviço “Ensaio de
caixa descodificadora de radiodifusão televisiva digital terrestre/Televisão digital integral” será
incluído na Carta de Qualidade.

2016
Serviço / Âmbito

2016
Taxa de
cumprimento
previsto

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

95%

100%

95%

100%

95%

100%

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

95%

100%

95%

100%

95%

100%

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

95%

100%

95%

100%

95%

100%

26

Ensaio e detenção provisória
de equipamentos de radiocomunicações

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

95%

100%

95%

100%

95%

100%

27

Licença de serviços Internet

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

95%

100%

95%

100%

95%

100%

28

Certidão de equivalência de
rádio-operador

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

95%

100%

95%

100%

95%

100%

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.
*** Relativamente à taxa de cumprimento prevista para este serviço, verificou-se um aumentou de 90% para 95% desde Agosto de 2017.
**** A designação deste serviço bem como o seu indicador de qualidade foram alterados em Fevereiro de 2018.

