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3.a Conferência Especial da União Postal Universal 2019
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A

3.ª Conferência Especial da União Postal Universal (UPU) realizou-se entre os dias
23 e 26 de Setembro de 2019 em Genebra, Suíça. A Delegação Chinesa, composta
pelos representantes dos Correios Nacionais da China, Grupo de Correios da China,
Missão Chinesa em Genebra, Correios de Hong Kong, e da Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações (CTT) de Macau, e chefiada pelo presidente da delegação
Ma Jun Sheng, Director dos Correios Nacionais e pela vice-presidente Lau Wai Meng,
Directora dos CTT de Macau, participou na conferência.

౼ԊܜፉЇဥܜĂాТઘဥܜώԊ
Ԋܜᆒ˘ځТણΐĄ
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ᓑ༖Ą

A conferência especial teve como objectivo principal analisar soluções para a reforma
de encargos terminais da União Postal Universal e convocar a Reunião Especial
do Conselho de Operações Postais. Os encargos terminais visam compensar os
custos decorrentes do tratamento, transporte e distribuição de correspondência
transfronteiriça por parte dos operadores postais, tendo os estados-membros
discutido sobre várias soluções para a reforma e votado na conferência. A Assembleia
Geral aprovou a autorização para os operadores postais, que satisfazem determinadas
condições, fixarem encargos terminais próprios a partir de 1 de Julho de 2020, tendo
estabelecido um mecanismo de protecção para estados-membros com menor volume
de correspondência de entrada, para não serem afectados pela fixação de encargos
terminais por parte de outros operadores postais. Com a aprovação e concretização
dessa solução para a reforma de encargos terminais, os Correios dos Estados Unidos
decidiram permanecer na UPU.
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Reunião Anual do Conselho Executivo da União Postal da Região Ásia-Pacíﬁco (APPU) 2019
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Fórum de Cibersegurança
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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 dos seus representantes, Sun Kuan Ieong,
Chefe do Departamento de Operações Postais, e Wong Ka Ian,
Divisão de Contabilidade Internacional e Relações Externas,
participaram na Reunião Anual do Conselho Executivo da
União Postal da Região Ásia-Pacífico (APPU) de 2019, que teve
lugar em Tóquio, Japão, entre os dias 2 e 6 de Setembro do
corrente ano.
Na reunião, o presidente do Conselho Executivo da APPU e
os grupos de trabalho relataram o progresso dos respectivos

trabalhos e projectos desde a última reunião do ano passado
bem como os resultados obtidos. Os países membros da
APPU também fizeram aprofundadas discussões e analises
sobre diversos temas importantes, nomeadamente os serviços
físicos e comércio electrónico, serviços financeiros postais,
desenvolvimento de mercado e comércio electrónico,
integração de cadeias de fornecimento, e reformas na APPU e
na União Postal Universal. Durante o evento, não só tiveram
lugar um fórum “Inovação da Rede Postal” e uma apresentação
detalhada da mais recente proposta sobre as taxas terminais
de pequenos pacotes, como também foi anunciado que o local
escolhido para a próxima Reunião Anual de 2020 é Makati, nas
Filipinas.

T

endo em consideração a entrada em vigor da Lei da
Cibersegurança no dia 22 de Dezembro do corrente ano,
a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
(CTT), a Polícia Judiciária e a Direcção dos Serviços de
Administração e Função Pública (SAFP) realizaram, em
conjunto, o Fórum de Cibersegurança no auditório do
Centro de Formação para os Trabalhadores dos Serviços
Públicos dos SAFP entre 13 e 14 de Agosto, tendo sido feita
uma apresentação aos operadores de infra-estruturas críticas

relativamente à Lei da Cibersegurança e às respectivas
exigências pormenorizadas. O Fórum contou com a
presença da Directora dos CTT, Lau Wai Meng, da Chefe
do Departamento de Desenvolvimento das Tecnologias
da Informação e Gestão de Recursos, Ip Chong Wa bem
como do Chefe da Divisão de Desenvolvimento das
Tecnologias da Informação, Lei Kuong Leong. Além disso,
foram convidados vários especialistas para proceder a um
intercâmbio no âmbito dos temas da cibersegurança.

չշ搂箁ꨶ鸒鎝ⵖ䏞ո涸镪鑉պ闍鍑剚
Sessão de Esclarecimento sobre a Consulta do “Regime das Radiocomunicações”
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Participação dos trabalhadores dos CTT na Exposição das Telecomunicações do Mundo 2019
da União Internacional de Telecomunicações (ITU Telecom World 2019)
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A

Exposição das Telecomunicações do Mundo 2019 da
União Internacional de Telecomunicações (ITU Telecom
World 2019) teve lugar em Budapeste, Hungria, entre 9 e 12
de Setembro. Os trabalhadores dos CTT, chefe da Divisão de
Gestão de Recursos de Telecomunicações, Ip Chi Kan Billy e
Choi Fan, da Divisão de Assuntos de Regulação, assistiram
a este evento. Sob o tema “Inovar juntos: a conectividade
que importa” (Innovating together: connectivity that matters),
a ITU Telecom World 2019 explorou o poder da tecnologia
para acelerar o desenvolvimento mundial, tendo ainda

A

como objectivo assegurar que as tecnologias digitais podem
transformar, de forma positiva, a vida da população mundial.
A exposição e os respectivos fóruns contribuíram para criar
uma plataforma global dedicada aos governos, corporações e
pequenas e médias empresas de diferentes países, acelerando
a inovação das tecnologias da informação e comunicação
bem como alcançando o aumento económico e o bem-estar
populacional.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) realizou
uma Sessão de Esclarecimento sobre a Consulta pública do “Regime das
Radiocomunicações”, no dia 31 de Julho de 2019, no auditório do Museu das
Comunicações. A referida Consulta pública, com um prazo de 30 dias, decorreu
entre os dias 18 de Julho e 16 de Agosto de 2019.
Estiveram presentes, a Directora dos CTT, Lau Wai Meng, a Chefe do Departamento
de Desenvolvimento das Tecnologia da Informação e Gestão de Recursos, Ip
Chong Wa, o Chefe da Divisão de Gestão de Recursos de Telecomunicações, Ip
Chi Kan, e outros representantes dos CTT, a apresentar o conteúdo do documento
de consulta do “Regime das Radiocomunicações” aos representantes no sector
das radiocomunicações e entidades públicas, incluindo o melhoramento
dos procedimentos administrativos das actividades de radiocomunicações, a
simplificação do processo de inspecção dos equipamentos, a expansão das áreas
dispensadas do pedido de licença, entre outros.

ޘטĂଯજҖຽ൴णĄ
Houve participação activa dos
presentes no decorrer da sessão de
esclarecimento. Os CTT, através desta
consulta, pretenderam recolher opiniões
de diferentes partes, pelo que, todas
as opiniões e sugestões recolhidas
serão devidamente consideradas,
procurando, de forma dinâmica,
melhorar os diplomas legais no âmbito
das actividades de radiocomunicações, a
fim de promover o desenvolvimento do
sector.

「 接 觸 」第 九 十 九 期

"Em Contacto" número 99

 ⚥㕜䊨噠✽耢笪㣐剚冸礡度慍㣐抓⼦侸㶶竤憘㣐剚
Conferência de Internet Industrial e Conferência da Economia Digital da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau 2019
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A

convite da Direcção dos Serviços de Economia, a Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações, representados por Chão Pek Kei e Hoi Chong Tou,
ambos da Divisão de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação, participou na
“Conferência de Internet Industrial e Conferência da Economia Digital da Grande
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 2019”, que teve lugar em Cantão, nos dias 26 e
27 de Agosto de 2019.
A conferência foi orientada pelo Ministério da Indústria e Tecnologias da Informação
da China e pelo Governo Popular da Província Guangdong, e organizada
conjuntamente pelo Departamento da Indústria e Tecnologias da Informação
da Província de Guangdong, Administração da Comunicação da Província de
Guangdong, Instituto de Inovação e Tecnologia de Hong Kong, Direcção dos
Serviços de Economia, Southern Newspaper Media Group, Academia de Ciências Sociais
da Província de Guangdong (Instituto de Estudos para a Grande Baía GuangdongHong Kong-Macau) e Aliança da Internet Industrial (Allience of Industrial Internet).

నѣᇴಞᗟኢጪ̈́̍ຽ̢ᓑშᑕϡಞഀ
۞পҒणϯĄ
Os principais temas do evento incluíram,
entre outros, o aprofundamento da
cooperação na Grande Baía GuangdongHong Kong-Macau em matéria da
economia digital e da internet industrial,
e a promoção de inovação e aplicação
da Internet Industrial. Também foram
realizadas várias actividades, tais como
fóruns temáticos e Demonstração de
Características dos Cenários da Aplicação
da Internet Industrial.

 䎃⚆歲搂箁ꨶ鸒⥌㣐剚❏㣖ꨶ⥌穉籽痧❀妄硁⪔剚
“5.ª Reunião do Grupo de Preparação da Conferência Mundial das Radiocomunicações 2019
da Telecomunidade da Ásia-Pacíﬁco”
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Reunião de Preparação do Grupo de Trabalho de Reconhecimento Mútuo dos Certiﬁcados de
Assinaturas Electrónicas Emitidos na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau
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A

“Reunião de Preparação do Grupo
de Trabalho do Reconhecimento
Mútuo dos Certificados de Assinaturas
Electrónicas Emitidos na Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau” teve
lugar em Guangzhou, no passado dia 19
de Julho.
A convite do organizador, a Chefe do
Departamento de Serviços Electrónicos,
Chiang Chao Meng, e dois colegas da
Divisão de Serviços de Certificação
Electrónica, representaram a Direcção dos
Serviços de Correios e Telecomunicações
na reunião.

Dando devido acompanhamento às “Linhas Gerais do Planeamento para o
Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, e para avançar
com os trabalhos de forma progressiva no âmbito do reconhecimento mútuo
de assinaturas electrónicas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, foi
acordado, por unanimidade, pelos presentes na reunião, a criação de um grupo de
trabalho, cuja composição inclui, a Divisão de Tecnologia de Informação e Serviços
de Software do Ministério da Indústria e Tecnologia de Informação da China, o
Departamento da Indústria e Tecnologia de Informação da Província de Guangdong,
o Gabinete do Director de Informação do Governo de Hong Kong e a Direcção dos
Serviços de Correios e Telecomunicações de Macau, para a elaboração de lista dos
membros do grupo, lista de membros do respectivo secretariado, o mecanismo de
trabalho e o programa de trabalho, entre outros.
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Participação dos CTT nos trabalhos de protecção civil face ao ciclone tropical “Wipha”
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“5.ª Reunião do Grupo de Preparação da Conferência
Mundial das Radiocomunicações 2019 da Telecomunidade
da Ásia-Pacífico” (APG19-5) teve lugar em Tóquio, Japão, entre
os dias 31 de Julho e 6 de Agosto de 2019.
A reunião serviu como uma plataforma de intercâmbio para
os países e regiões da Ásia-Pacífico discutirem e procurarem
chegar a opiniões concertadas e definir propostas comuns
para os temas da próxima Conferência Mundial das
Radiocomunicações 2019, que será organizada pela União
Internacional das Telecomunicações e que terá lugar no
último quadrimestre deste ano.
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Sendo a Região Administrativa Especial de Macau um
membro associado da Telecomunidade da Ásia-Pacífico, os
CTT designaram Chan Iam Kin da Divisão de Gestão de
Recursos de Telecomunicações, a assistir esta reunião em
representação da RAEM, para uma melhor preparação da
RAEM na Conferência Mundial das Radiocomunicações
2019.

ྻથ̈́࠹ᙯቑᘞ̍үˠࣶ۞Ӆ˧˭Ăώ
፫ܫშඛ̈́ڇચдĶࢮسķ፫ഇม
ፋវྻүϒ૱Ą

D

urante a passagem do ciclone tropical “Wipha” a 31 de Julho do corrente
ano, a Directora dos Serviços de Correios de Telecomunicações, Lau Wai
Meng e os chefes das subunidades relacionadas desta Direcção de Serviços
deslocaram-se ao Centro de Operações de Protecção Civil para executar os trabalhos
preparatórios quanto ao impacto nos serviços das comunicações de Macau, tendo
sido as operadoras instadas a pôr em prática as diferentes medidas de prevenção,
incluindo a suspensão das obras de rede desnecessárias, a colocação de um número
suficiente dos trabalhadores em serviço, no sentido de fortalecer a monitorização
do funcionamento das redes, entre outros. Por outro lado, os trabalhadores em
serviço do Departamento de Gestão de Telecomunicações mantiveram-se firmes
e determinados nos seus postos, de modo a acompanhar, de perto, a evolução do
“Wipha” bem como preparar-se para tratar de eventual situação de emergência.
Devido aos esforços das operadoras e dos respectivos trabalhadores, verificou-se,
em geral, um funcionamento normal das redes e serviços de telecomunicações de
Macau durante a passagem do “Wipha”.
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 ⚥㕜莅匌湅荈歋顬僒⼦呥卺♴鿟佟騗㞯噠涮㾝
莅ざ⡲㛆鎯铭玑
Curso de Formação “Cooperação e Desenvolvimento de Negócios Postais Transfronteiriços entre a
China e a ASEAN no quadro da Zona de Comércio Livre”

C

ࠎ

᎕ໂણᄃ઼छ˘˘ྮ̝࣍ᛉĂฎԊٺ9͡5͟Ҍ9͡

om o objectivo de participar activamente na iniciativa
nacional “Uma Faixa, Uma Rota”, o coordenador da
Área dos Serviços de Direct Mail e Formação Postal dos
CTT, Wong Ka Pou, em representação da Direcção dos
Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), deslocou-se
a Shijiazhuang, Província de Hebei, para participar no curso
de formação “Cooperação e Desenvolvimento de Negócios
Postais Transfronteiriços entre a China e a ASEAN no quadro
da Zona de Comércio Livre”, organizado pelos Correios
Nacionais e pelo Grupo de Correios da China, entre os dias 4
e 9 de Agosto, no Instituto Técnico-Profissional de Correios e
Telecomunicações (Centro de Formação do Grupo de Correios
da China). A acção de formação contou com 28 participantes,
oriundos de 13 países e regiões diferentes da Ásia-pacífico.

:͟؎ࠁฎચះۡዚבІڇચ̈́ฎચૈቑಛםአࣶเ

छᚗĂ݈ګـΔϮछఄฎᖚຽԫఙጯੰ)઼̚ฎ߆ะဥ̳Φ
ૈ͕̚*Ăણΐ312:઼̚ڌ༖ҋડ॰ߛ˭઼ֲݑڌछฎ߆
ྭဩຽચ൴णᄃЪүࡁĄኝϤ઼छฎ߆Ԋ઼̈́̚ฎ߆ะ
ဥ̳ΦᏱĂВѣ39Щֽҋֲ͉гડ24̙࣎Т઼छгડ̝
ጯࣶણΐĄ
ߏѨૈኝ̰टבᄏϫ݈ฎ߆ҖຽາଐڶĈБ˘វ̼ٙ
ֽ۞ᚮۋᄃ፟࿃ăฎ߆ຽચ۞Լࢭ̈́ᜈ൴णăྭဩ̄થચ۞
ன̈́ڶϏֽЪү۞൴णᔌ๕ĄТॡଣ۞ྮ˘˘ٺ൴ण˭Ă̚
઼ฎ߆ᄃЧ࠹ᙯ઼छгડ۞ฎ߆ЪүࢍထĂ̬֭ฎ߆ԣᅍۏ
߹۞ҋજ̼న౯Ąኝщଵጯࣶણ៍Ϯछఄ̚δฎԊăܜщฎ

זЧгડฎ߆፟ᙯ۞ྻүሀёĂՀஎˢ˞ྋ઼̚זᄃڌ༖Ч઼ٺ
ҋϤٽડд˘˘ྮ॰ߛ˭۞ฎ߆ྭဩຽચ൴ण̈́ЪүଐڶĄ

rganizado pela Direcção dos Serviços de Correios e
Telecomunicações com a colaboração do Centro de
Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau,
Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L., China
Telecom (Macau) Limitada, Hutchison — Telefone (Macau),
Limitada bem como Smartone - Comunicações Móveis, S.A.,
o Plano de Formação das Tecnologias de Aplicações Móveis
2019 contou com a presença de 20 formandos e decorreu com
sucesso, nas tardes de sábado, entre 15 de Junho e 3 de Agosto
do corrente ano.

O Plano deste ano continuou a ter como tema as “Tecnologias
de desenvolvimento do pagamento electrónico móvel”.
O conteúdo abordado incluiu as tendências actuais de
desenvolvimento do mercado de pagamento electrónico,
as novas formas populares para pagamento, a aplicação da
tecnologia de blockchain, entre outros.

鸒鎝⽈暟긭冖劍崞⹛
Actividades de Verão do Museu das Comunicações 2019

3

12:ѐޘഁĂੵણᄃିܦԊᏱ۞ഁഇ߿જĂࠎ41Ҝ͌ܦѐ

O curso inclui temas como a situação actual do sector postal,
a concorrência e as oportunidades trazidas pela globalização,
a reforma e o desenvolvimento contínuo da actividade
postal, a análise da situação actual do comércio electrónico
transfronteiriço e a tendência do desenvolvimento de
cooperação futura. Foi abordado ainda o plano de cooperação
postal entre os Correios da China e os países e regiões
relevantes no âmbito do desenvolvimento da “Uma Faixa,
Uma Rota”, bem como o equipamento automatizado para a
distribuição de correio rápido. O programa incluiu ainda uma
visita à Estação Central de Shijiazhuang, Estação Postal de
Changon, Centro Postal, Nova Zona “Xiongan” de Hebei e ao
Centro de Serviços ao Público.

Ԋăฎ߆͕̚ăګΔฯщາડ̈́ξϔڇચ͕̚Ą
ࠎഇα͇۞ૈኝࠎЧጯࣶ೩ֻ˞ᚗෳ۞ጯ௫፟ົĂ่̙ᄮᙊ

O

೩ֻĶྮ̈́ஙତˢܝķኝγĂ఼ੈ౾ۏᐡϺଯ4࣎Ꮠ̄

̍үӪĂӀϡଡ৽ᄦүĶᜠጨ˯۞̙̈ᕇķ̬Ⴣᜠ۞ѣྤ
ੈ<Ķ౹ຍ෭кᚗķĶ౹ຍ෭̈MFE፶ķߏͽኅΟ͐প͞
ёە෭۞̍үӪ<ᗟጱᜓĶᒖฎ͵ࠧ.ฎைͳ઼Ѐ͚൳ķ
ឰ̂̈̓ڈฟ͕ԣҋछ͘үаछĄ
Ϥ፫ܝϠۏᗁጯ̍ጯົĂ፟̈́̄̍रጯົ.ࢶപ፫ܝ
Ϡۏᗁጯ̍ᓑЪ̶ົ఼̈́ੈ౾ۏᐡᏱ۞ĺࡊጯిᅍůϠۏ
ᗁጯ̍ฟՎ֕Ļआ΄ᒉ̏ٺ9͡ܐᓝҖĄણΐ۰ࢵ͇д఼ੈ
౾ۏᐡซҖ̍үӪĂזޢణࢶപ̂ጯࢶപந̍̂ጯ۞Ϡۏ
ᗁጯ̍ጯրĂഇมણ៍७ă၁រވă̂ጯ౾ۏᐡన
߉Ă֭ٺ፫̂ܝጯણΐᓾळăણ៍၁រވϯቑĂΐஎ၆Ϡۏ

A formação, com a duração de quatro dias, proporcionou
aos formandos oportunidades valiosas de aprendizagem,
dando a conhecer o modelo de funcionamento das diferentes
administrações postais, bem como o desenvolvimento e
cooperação de negócios postais transfronteiriços entre a
China e os países da ASEAN no quadro da zona de comércio
livre e no âmbito da “Uma Faixa, Uma Rota”.

崩⹛䥰欽鮿⟝䪮遯㛆鎯鎙ⷔ 
Plano de Formação das Tecnologias de Aplicações Móveis (2019)

Ϥ

ฎԊᏱĂ፫ܝϠய˧ၱࡊԫᖼொ͕̚ă፫ܝੈѣ
ࢨ̳Φă઼̚ܫĞ፫ܝğѣࢨ̳ΦăྖĞ፫ܝğ

ѣࢨ̳Φ̈́ᇴቅ఼߹જ఼ੈĞ፫ܝğ۵Њѣࢨ̳ΦםᏱ۞Ķ߹
જ ᑕ ϡ హ І ԫ ఙ ૈ  ࢍ ထ 312:ķĂ ̏  ٺώ ѐ 7 ͡ 26 ͟ Ҍ 9
͡ 4 ͟В 9 ࣎ฉ̱˭̾јΑᓝᏱĂВѣ 31 ЩጯࣶણᄃĄ

ώѐ۞ኝᚶᜈͽņ߹જ͚̄;ฟ൴ԫఙŇࠎᗟĂ̰ट
Β߁னॡ͚̄;ξಞ۞൴णᔌ๕߹Җ۞າ͚;͞ёĂͽ
̈́ડᙥԫఙ۞ᑕϡඈĄ

ᗁጯ̍۞ᄮᙊĄ

N

as actividades de verão de 2019, o Museu das
Comunicações, para além de participar no curso
“Introdução a Circuitos e Soldagem”, organizado pela
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), com
30 participantes, também organizou e realizou três sessões
de formação e actividades recreativas com Pais/Crianças,
nomeadamente, a “Diversão com Ímans”, dando a conhecer
o íman, de uma forma lúdica e interessante, com um papel
enrolado; a “Arte Criativa de Colagem com Luzes LED” e a “Arte
Criativa de Colagem Baú de Tesouro”, ambas para aprender
a decorar com a técnica de “decoupage”; e ainda, uma visita
guiada à exposição especial “Selos do Mundo – Liechtenstein,
Reino dos Selos”, em que, os participantes, formando grupos
de uma criança e um adulto, experimentaram e levaram para
casa os seus trabalhos manuais feitos no local.
No início de Agosto de 2019, teve lugar igualmente, “O Campo
de Ciência Expresso - Um Pontapé de Saída para a Engenharia
Biomédica”, organizado conjuntamente pelo Museu das
Comunicações, Sociedade de Engenharia Biomédica Macau, e
IEEE-EMB Hong Kong - Macau.

No primeiro dia os visitantes participaram nas sessões e
actividades do Museu, e depois, foram visitar laboratórios,
museus e outras instalações da Universidade de Hong Kong
e da Universidade Politécnica de Hong Kong, bem como
demonstração científica e sessões de trabalho na Universidade
de Macau, por forma a lhes incutir maior entendimento da
engenharia biomédica.
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չꖏ嵳娝䋕㕬✳պ鏤鎙䌌砞そ剚
Sessão de Autógrafos com o Designer da Emissão Filatélica
“Macau: Volta às Raízes Comuns II”

倞⸈㗗  痧  㾂❏崎㕜ꥹ꧌鿟㾝錒
36.ª Exposição Internacional Asiática de Filatelia, SINGPEX 2019

ฎ

Ԋٺ312:ѐ8͡3:͟Ҍ9͡6͟ࠁࣶـາΐણΐϤາΐะฎछົםᏱĂҜ

ฎ

Ԋٺ8͡37͟າฎݡĶᙡঔᕩюဦ


ٺາ྿઼ݱᅫົᛉणᜓ͕̚ᓝҖ۞Ķາΐ312:ௐ47઼߷ֲبᅫะฎणᜓķĄ

˟ķ൴Җ༊͇পҾᔛኛྍइฎை

۞నࢍरౙٺฎ߆ᓁԊ̂ૅᓝҖᘪЩ

ߏѨฎणࠎഇ6͇Ăӛ͔˞͵ࠧк઼࣎छгડࡗ58࣎ฎ߆፟ၹăฎથ̈́ะฎ̳Φ

ົĂӛ͔࿈ѺЩξϔᏨણΐĂనࢍर

ણणĄणዚݡᙷᓄкĂฎะᚮᔈ͞ࢬВѣ2-311॰ણᔈĄ፫ܝฎை۞ᗟՄăО

ᄃξϔЪ̈́ٺฎ˯ݡᘪЩهĄ

הăనࢍౌஎצ༊гˠ̀ಈຑĂฎԊϺࠎѩฎण൴Җࡔ̈́ދه೩ֻΐᄏࡔهฎᕕ
ڇચĄ

A

Direcção dos Serviços de Correios
e Telecomunicações lançou, no
passado dia 26 de Julho, uma nova
emissão filatélica intitulada “Macau:
Volta às Raízes Comuns II ”.
No dia do lançamento, foi organizada
uma sessão de autógrafos com o
designer desta emissão, Lok Hei, no

ώѨણणўд೩፫ܝะฎݡд઼ᅫะฎξಞԛ෪Ă፫ܝฎைଯШ͵ࠧĂܳซЧ
઼࣎छгડะฎࠧϹ߹Ăጯ௫઼छгડТຽ۞གྷរĄ

átrio da Estação Central dos Correios, que acolheu a participação activa de uma
centena de pessoas aguardando para tirar fotografias e autografar nos respectivos
produtos filatélicos.

鿟牱鏤鎙䌌儻㹶 

A

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações participou na “36.ª
Exposição Internacional Asiática de Filatelia, SINGPEX 2019”, organizada pela
Associação de Filatelistas de Singapura, que teve lugar no Centro de Convenções e
Exibições Suntec, em Singapura, entre os dias 29 de Julho e 5 de Agosto de 2019.
No evento de 5 dias, estiveram presentes 47 administrações postais, empresas
e comerciantes filatélicos oriundos de diferentes partes do Mundo, com vários
produtos para exposição e vendas, bem como 1200 quadros expositores só na parte
de exposição competitiva. Os temas, as formas de impressão e os designs dos selos
de Macau são muito apreciados pelo público e coleccionadores de Singapura. No
local da exposição, os CTT lançaram envelopes comemorativos com serviço de
aposição de carimbo comemorativo.

Através desta participação, os CTT
pretenderam elevar a imagem de marca
dos produtos filatélicos de Macau no
mercado filatélico internacional, dando
maior visibilidade aos selos de Macau,
bem como promovendo o intercâmbio e
tomando conhecimento de experiências
dos profissionais do sector filatélico de
outros países e regiões.

Jantar com Designers de Selos 2019

꧌鿟倞搋럊
Focos de Filatelia
名稱
Nome
ᙡঔᕩюဦ˟

Macau: Volta às Raízes Comuns II

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas
(MOP)

26/07/2019

4ฎை Selos + 1̈ ૺݭBloco

15.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

30/08/2019

4ฎை Selos + 1̈ ૺݭBloco

17.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

13/09/2019

2ฎை Selos + 1̈ૺݭBloco

6.50 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

26/09/2019

4ฎை Selos + 1̈ ૺݭBloco

17.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

26/09/2019

4 ฎྤᇾច Etiquetas postais

17.00

--

ௐ41ب፫઼ܝᅫͧ܅ᔈ๗ႊ

30º Concurso Internacional de
Fogo-de-Artifício de Macau

፫

۞ܝฎைᇃצ៙Ăஎะฎ۰
ಈຑĂѣᏥЧฎைనࢍरү۞Ӆ

˧ᄃᚥĂጴᖣࣇࢨ۞౹ຍᄃᘹఙᛈ
ᛇĂಶ፫۞ܝˠ͛ăᘹఙă็г͞Ғ
૾నࢍЧপҒ۞ͪฎைĄ
ฎԊٺǳ͡ǭ͟నजഠޞฎைనࢍरĄ
ѩ˘ѐ˘۞ޘჸົĂੵຏᔁЧҜనࢍर
γĂयม̢࠹Ϲ߹ຍ֍Ăܳซ͟ޢ፫ܝฎ
ை۞൴णĄ

O

s selos de Macau têm vindo a ganhar popularidade e apreço junto dos
coleccionadores filatélicos, e isso só tem sido possível graças aos esforços
e contributos dos designers de selos, que com a sua sensibilidade artística
e criatividade infinita, têm permitido Macau criar selos de alta qualidade,
incorporando elementos da arte, da cultura, da tradição e das características locais.
No passado dia 2 de Agosto, os CTT realizaram um jantar com os designers de selos
de Macau. Este encontro anual, para além de ser uma forma de agradecimento
aos designers, também é aproveitado para trocar opiniões e sugestões, de modo a
promover o desenvolvimento da filatelia de Macau.

̂ੰڱሁ

Edifícios dos Tribunais

གപ፫̂៉ડ

Grande Baía GuangdongHong Kong-Macau

發行數量
Tiragem

གപ፫̂៉ડĞฎྤᇾចğ

Grande Baía GuangdongHong Kong-Macau (Etiqueta Postal)
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Por ocasião do 20.º Aniversário do Regresso de Macau à Pátria,
é lançada uma emissão filatélica designada “Edifícios dos
Tribunais”, celebrando a eficaz execução do sistema judiciário
da RAEM sob o quadro da «Lei Básica da Região Administrativa
Especial de Macau» e a evolução dos tribunais de Macau,
na qualidade órgãos judiciais, neste período de 20 anos de
mudança social. A alteração dos edifícios dos tribunais revela o
desenvolvimento e a mudança dos tribunais da RAEM após o
retorno à Pátria.

ᙡঔᕩюဦ˟
ѺѼញჯඊסܜĮᙡঔᕩюဦį۞ү۰ౙ˧ࢦၹ፫ܝฟૂז
аזয়઼ᘃٱഇมࢦ̂።ΫְІ۞ͯᕝĄѩүݡႷߏࢦ።
ΫĂఢޠӔன۞ᘹఙ̼።ΫဦညĂߏаᑕॡ۞ኝᗟ̝˘Ą
Macau: Volta às Raízes Comuns II

Lok Hei, autor de “Macau: Volta às Raízes Comuns”, rolo
de cem metros com desenhos pintados a caneta, recupera
momentos históricos relevantes, ocorridos desde o
estabelecimento dos portugueses até ao retorno de Macau à
Pátria. Lok Hei, na sua obra “Macau: Volta às Raízes Comuns”,
demonstra responsabilidade e respeito pela veracidade
histórica na forma como contextualiza o território.

నࢍ0Design:
ౙ Lok Hei

ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
ౘᚶߋ Chan Kai Chon

నࢍ0Design:
ၐ͛ၰ Lio Man Cheong

ྤफ़ಏૺėү۰0Pagela – Autor:
፫ܝপҾҖ߆ડᆶܜੰੰڱᏱ̳ވ

Gabinete do Presidente do Tribunal de
Última Instância da RAEM

གപ፫̂៉ડ
312:ѐ઼छ̳Ҷ˞Įགപ፫̂៉ડ൴णఢထჩࢋįĂଂ҃ކϯ
˞གപ፫̂៉ડޙనϒёٛฟԔ၌Ąགപ፫̂៉ડг઼̚ڌ
ڻݑঔĂΒ߁ࢶപপҾҖ߆ડă፫ܝপҾҖ߆ડᇃ࠷ڌᇃэ
ξăஎвξăঔξăҢ̋ξăэξăڌξă̋̚ξăѯ
ܝξჹᇉξć3129ѐHEQᓁณ྿2/7༱ᆆ࡚̮Ą

ௐ 41 ب፫઼ܝᅫͧ܅ᔈ๗ႊ

Grande Baía Guangdong-Hong Kong- Macau

̫ѐņ፫઼ܝᅫͧ܅ᔈ๗ႊŇኼˢௐˬ˩࣎ѐᐝĂ̙ҭߏ፫

Em 2019, o Estado publicou as “Linhas Gerais do Planeamento
para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong
Kong-Macau” (“Linhas Gerais”), constituindo o início oficial
do projecto da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.
A Grande Baía, localizada na costa sudeste da China, inclui
a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região
Administrativa Especial de Macau e nove cidades da Província
de Guangdong: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan,
Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoxing, com
um produto interno bruto que atingiu 1,6 biliões de dólares
americanos em 2018.

઼ี˘̚ܝᅫְĂՀߏ͵ࠧ˯Тᙷͧݭᔈ๗ႊ̚ໂఢሀ
̈́гҜĄआϐ̝ࡌܐᅫĂዋెͧ܅ᔈ๗ႊд̚ࡌ༼઼ᇉഇ
มᓝҖĂඝᚊሮᒘ۞܅д፫۞ܝ؆۩რٸĂ่̙˞ܪ፫ܝ
۞؆۩Ă˵જˠࣇ͕۞غଐᘃĄ

30º Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau

Este ano, para assinalar o trigésimo aniversário deste evento, o
Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício é um dos eventos
internacionais de prestígio de Macau, também mundialmente
reconhecido como um certame de grande escala e importância.
Entre o final do Verão e o início do Outono, altura em que
se celebra o Festival do Bolo Lunar e o Dia de Implantação
da República Popular da China, o cintilante fogo-de-artifício
floresce no céu de Macau, iluminando a noite e animando o
coração das pessoas.
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઼छдņ˩˟̣Ňņ˩ˬ̣Ňఢထ̏೩˞፫ؠ۞ܝҜĂ
ӈ͵ࠧॠྼЃย઼͕̚̚ᄃཬᄬ઼छથЪүڇચπέĄ
Įགപ፫̂៉ડ൴णఢထჩࢋįซ˘Վᛚ˞ځ፫ܝүࠎņ˘࣎̚
͕ă˘࣎πέŇ۞̰टĂТॡᔘኬ̟˞፫ܝαีາ۞ЇચֹĄ
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (Etiqueta Postal)
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পડΦޘטڱдĮ፫ܝপҾҖ߆ડૄώڱį॰ߛ˭۞ѣड़၁
߉Ăͽ̈́ੰڱүࠎপડΦڱ፟ᙯĂд፫˩˟ܝѐۤົតዏ̚۞
൴ण።Ą࿅̂ੰڱሁ۞Հ࢜Ăԧࣇ࠻˞זপડੰڱаᕩͽ
ֽ˟˩ѐม۞൴णႊត࿅Ą
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Os 12.º e 13.º “Planos Quinquenais Nacionais” definiram o
posicionamento de Macau como “Centro Mundial de Turismo
e Lazer e Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. Já nas “Linhas
Gerais”, foi referido o papel de Macau como “Um Centro,
Uma Plataforma”, e com quatro novas missões.
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倞꧌鿟ㅷ갸デ
Focos de Filatelia – Próximos Lançamentos
名稱
Nome

日期
Data

郵票數目
N° de Selos

金額 (澳門幣)
Taxas
(MOP)

01/10/2019

4ฎை Selos + 1̈ ૺݭBloco

17.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
615,000 ښunidades

09/10/2019

4ฎை Selos + 1̈ ૺݭBloco

17.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

18/10/2019

3ฎை Selos + 1̈ ૺݭBloco

12.50 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

22/11/2019

8ฎைSelos

34.00

250,000 x 4 ښunidades
500,000 x 4 ښunidades

20/12/2019

4ฎைSelos + 1̈ ૺݭBloco

17.00 + 12.00

20/12/2019

6ฎைSelos + 1̈ૺݭBloco

22.00 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

2ฎைSelos + 1̈ૺݭBloco

6.50 + 12.00

250,000इ conjuntos
250,000 ښunidades

̚රˠϔВ઼јϲ˛˩ѐ

70º Aniversário da Implantação da
República Popular da China
য়઼̋ګů̋

Montanhas e Rios da Pátria - Taishan
ཐ̳ົĞ፫ܝğች̚ጯ౹७˘Ѻѐ

Centenário da Fundação da Sheng
Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)
፫ܝາˣഀĞ఼ϡฎைğ

Oito Novas Paisagens de Macau
(Série Básica*
፫ܝаᕩয়઼˟˩ѐ

20º Aniversário do Retorno de
Macau à Pátria

發行數量
Tiragem

300,000इ conjuntos
300,000 ښunidades

઼̚ˠϔྋٸዸ፫ొܝฤซዸ˟˩ѐ

20º Aniversário do Estacionamento
da Guarnição em Macau do Exército
de Libertação do Povo Chinês
፫ܝᅅů宖Ϳቢ఼֘

Entrada em Funcionamento da Linha da
Taipa – Metro Ligeiro de Macau
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͡9͟ฎᖚ̍ӀົᐷҐฤણΐϤ፫
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ᔈįᐷҐᔈְĄЧฤࣶБଐԸˢĂ֭ٺ
ᔈ݈᎕ໂቚ௫ĂБ˧ͽԆјߏѨᔈְĄ
дૻฤЕੱ˭ĂᔵϏਕᒔפረีĂҭٺ
ᔈְ࿅̚णன˞։р۞ဥฤЪү̈́౾
ჟৠĄ
Taça “Meio-Outono” de Mini-barcos de
Dragão 2019

N

o dia 8 de Setembro, a equipa de
barco-dragão do Clube de Pessoal
dos CTT participou na Taça “MeioOutono” de Mini-barcos de Dragão
2019, organizada pela Associação de
Barcos-Dragão de Macau. Todos os

membros envidaram esforços para competir na prova, tendo treinado activamente
antes da regata. Apesar de não ter conseguido ganhar nenhum prémio, os membros
demonstraram um bom espírito de equipa e de luta durante a competição.

