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R
emonta a 1884 o estabelecimento dos Correios de 

Macau. Nas primeiras décadas do séc. XX, a então 

Repartição do Correio de Macau assumiu também 

os serviços de telégrafos e telefones, passando a 

denominar-se Correios, Telégrafos e Telefones (CTT). Foram 

várias as competências que, ao longo da sua já longa história, os 

CTT foram assumindo ou deixaram de estar sob a sua alçada. 

A partir de 1 de Janeiro de 2017, o Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau (RAEM) integrou as 

atribuições e competências da antiga Direcção dos Serviços de 

Regulação de Telecomunicações na Direcção dos Serviços de 

Correios e Telecomunicações. 

Hoje, somos um serviço dotado de personalidade jurídica e com 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Prestamos 

o serviço público de correios e de regulação, fiscalização, 

promoção e coordenação de todas as actividades relacionadas 

com o sector de telecomunicações na RAEM, e assumimos a 

função de instituição de crédito. Para corresponder às expec-

tativas dos nossos clientes, neste novo milénio iniciámos um 

profundo processo de modernização, criando novos serviços e 

oferecendo novas valências a quem nos procura.

澳門郵政的歷史可追溯至1884年。在二十世紀初期，當

時的「書信館」開始承擔電報與電話服務，之後改名為

郵電司。在其悠久的歷史中，局方一直與時並進，並肩

負不同使命和職權。自2017年1月1日起，澳門特別行政

區政府為配合其發展理念，將原電信管理局的職責與職

權併入郵政局，合併後名為郵電局，局方具有法律人

格，並享有行政、財政及財產自主權，旨在為澳門特別

行政區提供郵政公共服務，以及規管、監察、促進、協

調與電信業的運作及發展，並承擔信用機構的職能。而

為滿足客戶需求，郵電局經已展開更深入的現代化進

程，創造新服務，為客戶提供新價值。

LAU WAI MENG (DERBY)
DIRETORA DA DIRECÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE CORREIOS E 
TELECOMUNICAÇÕES DE MACAU

A DIRECÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES DE MACAU
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VISÃO
TELECOMUNICAÇÕES: dotar Macau de um serviço de telecomu-

nicações que siga padrões internacionais, para dar resposta aos 

desafios futuros do desenvolvimento do território;

CORREIOS: prestar serviços postais de elevada qualidade, seguros 

e diversificados, para servir a população e todos os sectores de 

Macau.

MISSÃO
Promover a competitividade do mercado de telecomunicações e 

a prestação de serviços de excelente qualidade pelos operadores; 

incentivar a inovação e o investimento, criando um bom ambiente 

de operação comercial para a actividade de telecomunicações; 

diversificar serviços e aperfeiçoar continuamente a rede existente; 

promover o espírito de equipa e a consideração mútua, bem como 

fazer com que todos os trabalhadores se sintam valorizados.

VALORES
Imparcialidade – executar todas as tarefas nos termos da lei, 

com neutralidade e transparência; profissionalismo – valorização 

contínua, conduta ética irrepreensível, entrega e dedicação; servir 

a população – tratar o público com urbanidade, privilegiar a comu-

nicação e uma boa interacção.

抱負

電信：使澳門擁有與國際接軌的通訊服務，以迎
接未來發展的挑戰；
郵政：提供安全、優質和多元的郵政服務，以服
務澳門各大行業和市民為己任。

使命

致力促進通訊市場的競爭及推動營運商提供優質
和最佳之服務；鼓勵創新和投資，為通訊業務創
造良好營商環境；拓展多元化業務，持續完善服
務網絡；發揮將心比己和高度團隊精神，使員工
成為一支受重視的工作隊伍。 使命
致力促進通訊市場的競爭及推動營運商提供優質
和最佳之服務；鼓勵創新和投資，為通訊業務創
造良好營商環境；拓展多元化業務，持續完善服
務網絡；發揮將心比己和高度團隊精神，使員工
成為一支受重視的工作隊伍。

信念

公正無私 － 保持中立、忠誠守法、開明處事；
專業導向 － 與時並進、高尚操守、竭盡所能；
以人為本 － 關懷有愛、注重溝通、互動增效。

Visita do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
Raimundo Arrais do Rosário, em Macau 2018 
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LINHAS ESTRATÉGICAS
CORREIOS: Expandir a rede de infra-estruturas e instalações postais; asse-

gurar as operações relativas ao tráfego postal; estabelecer relações postais com 

outras instituições postais internacionais; explorar, de forma contínua, serviços 

electrónicos postais seguros, de excelência e de fácil acesso; optimizar os 

serviços de Certificação Electrónica, explorando o serviço e SignCloud; e emitir 

e promover a comercialização de selos e de outros produtos filatélicos.

TELECOMUNICAÇÕES: Estão a ser feitos esforços para promover o progresso 

do Regime de Convergência de Redes e Serviços de Telecomunicações, de forma 

a acompanhar o desenvolvimento de cidade inteligente. Impulsiona-se a diversi-

ficação de tarifas, incentivando-se o desenvolvimento do comércio electrónico 

bem como a cooperação e intercâmbio comercial na Grande Baía. Fiscaliza-se o 

desempenho de rede, aumentando-se a qualidade dos serviços de telecomuni-

cações. Permite-se que consumidores conheçam melhor os serviços de teleco-

municações através das actividades de divulgação. Instam-se as operadoras a 

elevar a sua capacidade de prevenção e recuperação de desastres. Aperfeiçoa-se 

o Regime das Actividades de Radiocomunicações, incentivando-se a adesão das 

instituições locais à iniciativa “FreeWiFi.MO”, alargando-se a cobertura deste 

serviço, melhorando a qualidade de serviço, entre outros.

策略方針

郵政
致力拓展郵政基建網絡與設施；確保郵政運輸之相關
營運；緊密聯繫國際郵政機構；持續開發優質簡便的
安全電子郵政服務；優化電子認證服務，開拓電子認
證「雲簽」服務，以及發行與推廣澳門郵票及集郵品
等。

電信
致力推進匯流制度，配合智慧城市的發展；推動收費
多元化，促進電子商貿發展及大灣區的商貿合作交
流；監察網絡表現，提升電信服務的質量，同時透過
宣傳，讓消費者對電信服務有更好的掌握；監督營運
商提升災害防救方面的能力；完善規範無線電通訊活
動的制度，以及推動本澳機構加入「FreeWiFi.MO」計
劃，擴充覆蓋範圍，優化服務質素等。

>  M U N D O  D A S  C O M U N I C A Ç Õ E S

www.aicep.com

Baía de Macau
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CORREIOS: CORRESPONDÊNCIA

Os serviços de utilidade pública, bancos e serviços públicos são os prin-

cipais clientes de correio em quantidade. Os CTT deram continuidade 

à prestação de serviços de entrega de correspondência do Governo da 

RAEM. Em 2019, o volume de correspondência local registou uma descida 

de 8%. Quanto à correspondência com o exterior por via superfície e via 

aérea, registou-se uma descida de 2% e uma subida de 29%, respecti-

vamente, em relação ao ano transacto. O volume de correspondência 

recebida do exterior por via superfície e via aérea registou uma ligeira 

subida de 3% e descida de 18%. 

Os principais destinos da correspondência expedida foram a China 

Continental, Portugal, Estados Unidos da América, Reino Unido, França, 

Singapura, Austrália, Canadá, Alemanha, Malásia, Japão, Taiwan (China), 

e Hong Kong (China). As principais origens do correio recebido foram a 

China Continental, Portugal, Estados Unidos da América, Reino Unido, 

Japão, Singapura, Suécia, Bélgica, Taiwan (China) e Hong Kong (China).

CORREIO REGISTADO

Em 2019, na correspondência registada local verificou-se uma descida 

de 14% relativamente ao ano anterior. O volume de correio registado 

expedido via superfície subiu 5%, e por via aérea registou uma subida de 

1%. Na correspondência registada recebida por via superfície registou 

uma descida de 25%; a Correspondência Registada recebida por via aérea 

registou uma subida significativa de 149%, graças à necessidade do envio 

de comunicações sobre uma eleição estrangeira por correio registado, 

em relação ao ano transacto. Quanto ao aperfeiçoamento dos serviços, 

para elevar a eficiência do “Acompanhamento e Localização” de correio 

registado expedido, os CTT juntaram-se, em Maio de 2019, à plataforma 

do serviço PRIME, a qual pode elevar muito a respectiva eficiência.  

CORREIO RÁPIDO E ENCOMENDAS

Para incentivar e louvar o serviço de Correio Rápido – EMS prestado 

pelas autoridades postais, a Cooperativa do Serviço de EMS da União 

Postal Universal organiza anualmente o “EMS Cooperative Performance 

Award”. Os CTT receberam da UPU o “Prémio de Prata” (Silver Level) e o 
prémio “Centro de Atendimento EMS do Ano 2018”.

VISÃO GERAL DOS SERVIÇOS POSTAIS

郵政服務概覽

「大量函件」客戶主要來自公用事業機構、銀行以及
政府部門。郵電局持續為特區政府提供「大量函件」
郵遞服務。本地函件的數量有呈下降趨勢，2019年錄
得8%的跌幅。國際函件方面，出口國際平郵錄得2%的
跌幅，出口國際空郵則錄得29%的升幅。而入口國際
平郵與空郵則分別錄得3%的輕微增幅和18%的跌幅。
國際函件方面，出口函件的主要國家及地區為中國內
地、葡萄牙、美國、英國、法國、新加坡、澳洲、加
拿大、德國、馬來西亞、日本、中國台灣和香港。入
口函件則以中國內地、葡萄牙、美國、英國、日本、
新加坡、瑞典、瑞士、中國台灣和香港為主。

掛號函件

2019年，本地掛號函件較去年下跌了14%，出口國際
平郵掛號函件亦錄得5%的跌幅，出口國際空郵掛號函
件則錄得1%的升幅；另入口國際掛號平郵錄得25%的
跌幅，惟入口國際空郵因有境外選舉項目需以掛號郵
件方式在本澳作出通知，因此錄得比2018年較大的
149%升幅。在改善服務方面，為提高出口掛號郵件
查詢效能，郵電局於2019年5月加入PRIME服務平台
的掛號服務，該平台對查詢掛號郵件的效率有很大
的幫助。

特快專遞和包裹

為鼓勵及表揚郵政機關提供優質特快專遞服務，萬國
郵政聯盟轄下的特快專遞服務合作社每年均頒發年度
表現獎項。郵電局分別獲頒授「2018特快專遞服務表
現獎 – 銀獎」和「2018特快專遞客戶服務中心」顧
客服務表現獎。

市埸競爭仍然激烈，截至2019年8月止特快專遞出口郵
件數量錄得約12%的跌幅，入口郵件數量則錄得約13%
的增幅。特快專遞郵件的主要目的地為美國、中國台
灣、日本、香港和中國內地；主要來源地則為中國內
地、日本、香港、韓國和荷蘭。目前，特快專遞服務
範圍涵蓋約200個國家和地區。

2019年本澳經濟有輕微緩和，截至本年8月止，包裹的
出口數量較去年同期減少約 3 %，而入口量則持平。
出口包裹的主要目的地是美國、中國台灣、英國、澳
洲和加拿大；入口包裹的主要來源地則是香港、德
國、美國、中國台灣和日本。

Até Agosto de 2019, com a forte competitividade do mercado, o 

volume de objectos EMS expedidos diminuiu 12%, mas o de objectos 

recebidos subiu 13%. Os principais destinos do Correio Rápido foram os 

Estados Unidos da América, Taiwan (China), Japão, Hong Kong (China), 

e China Continental. As principais origens do Correio Rápido foram a 

China Continental, Japão, Hong Kong (China), Correia do Sul e Holanda. 

No presente, o serviço de Correio Rápido (EMS) abrange cerca de 200 

países e regiões do mundo.

Em 2019, a economia de Macau registou uma ligeira diminuição, até 

Agosto do ano corrente, o volume de encomendas expedidas diminuiu 

cerca de 3%, enquanto o de encomendas recebidas mantém-se idêntico 

ao ano anterior. Os principais destinos das encomendas expedidas 

foram os Estados Unidos da América, Taiwan (China), Reino Unido, 

Austrália e Canadá. As principais origens das encomendas recebidas 

foram Hong Kong (China), Alemanha, Estados Unidos, Taiwan (China), 

e Japão.

郵政服務概覽
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DIRECT MAIL

O serviço Direct Mail pretende dar resposta 
às necessidades de empresas, organizações e 
departamentos do Governo na promoção dos 
seus produtos e serviços. Estes apenas pre-
cisam indicar as zonas onde residem os seus 
potenciais clientes e uma equipa profissional 
dos CTT, a preços competitivos, faz a entrega do 
material promocional. Face à concorrência das 
várias plataformas de comunicação multimédia 
em actividades promocionais, até Agosto de 
2019, verificou-se uma descida de 28% no tráfe-
go local de Direct Mail, em relação ao período 
homólogo de 2018. 

Em resposta às necessidades dos clientes, 
aperfeiçoando os serviços existentes, foram 
adicionados dois serviços complementares: 
“Adicional à Taxa, para Relatório de Distribuição” 
e “Adicional à Taxa para Distribuição em Edifício 
Seleccionado”.

AJUSTE DE TAXAS POSTAIS

Com o rápido desenvolvimento económico 
de Macau, o ritmo das mudanças ocorridas 
na sociedade tem vindo a acelerar significati-
vamente. Tendo em conta que o último ajuste 
de taxas postais realizado pelos CTT foi em 
2014, e para acompanhar as novas exigências 
do mercado, os CTT procederam ao ajuste 
de algumas taxas de correspondências, com 
efeitos a partir de 30 de Maio de 2019.

FILATELIA

Os selos de Macau sempre abrangem temas 
diversificados como culturas chinesa e ocidental, 
costumes tradicionais locais, paisagens de 

Macau, eventos locais e internacionais, entre 
outros. Foram lançadas 19 emissões em 2019, 
entre as quais, duas etiquetas postais: “Ano Lunar 
do Porco” e “Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau”. As etiquetas postais impressas, 
de modo tradicional, são populares entre colec-
cionadores internacionais. As etiquetas postais 
do tema “Ano Lunar do Porco”, com a tiragem de 
um milhão, foram esgotadas no prazo de 12 dias. 

 

No design do bloco filatélico foi adoptada, 
pela primeira vez, a técnica de impressão a 
“talhe-doce” para destacar, com um toque 
elegante e textura desigual, as linhas finas do 
desenho do Edifício dos CTT, com a tiragem 
apenas de 50,000 blocos.

As carteiras de blocos da emissão “70.º 
Aniversário da Implantação da República 
Popular da China”, lançadas conjuntamente 
pelos Correios da China, Correios de Hong Kong 
e dos Correios e Telecomunicações de Macau, 
foram vendidas apenas em dois dias após o 
seu lançamento. A emissão “20.º Aniversário 
do Retorno de Macau à Pátria” foi uma das 
emissões em destaque no plano de emissões 
desse ano.

Para expandir o mercado de prendas filatélicas, 
foi lançada uma caixa especial de oferta 

contendo um bule e selos da última emissão 
“Ano Lunar do Porco” do terceiro ciclo da série 
“Ano Lunar”, como também caixa especial 
contendo uma pintura em porcelana e produtos 
filatélicos sobre o tema “Festividades – Festa 
de Kun Iam”. Estas prendas não servem apenas 
para uso pessoal ou colecção, mas também uma 
das opções para ofertas.

Quanto às vendas de produtos filatélicos, os 
mercados filatélicos do Interior da China e de 
Macau estiveram relativamente calmos. As 
vendas filatélicas deste ano mantiveram-se 
estabilizadas, tendo registado uma descida 
temporária de cerca de 12%, com comparação 
com o mesmo período (até Outubro) do ano 
passado. 

推廣易

「推廣易」旨在滿足企業、機構和政府部門推廣其產品和服務的需求。
客戶只需提供其目標消費群所在區域，郵電局的專業團隊便可提供性價
比高的派遞服務。面對多媒體推廣平台市場的競爭，截至2019年8月推廣
易派遞的本地郵件數量較2018年同期下降了28%。另外，為回應客戶的實
際需求以及進一步完善現有之服務，就推廣易無地址派遞服務新增了兩
項附加服務，分別是「派遞報告服務」和「指定大廈派遞服務」。

郵費調整

隨著本澳經濟高速發展，社會步伐也不斷的加快，回顧郵電局最近一次
調整郵資已是2014年。為配合市場需求，郵電局於2019年5月30日起調整
部份函件服務的郵費。

集郵

澳門郵票一向以涵蓋中西文化、本土傳統習俗、澳門景色、本地及國際
盛事等多元化題材為主。2019年共發行19套新郵品，當中包括以生肖「
豬年」及「粵港澳大灣區」為題材的郵資標籤。此類傳統式打印的郵資
標籤一向大受各地的集郵人士喜愛，「豬年」郵資標籤發行量一百萬
枚，僅在12天之內已售罄。

藉今年135週年之際，郵電局於3月1日以「澳門郵電一百三十五周年」為
題發行首次以雕刻版技術加燙金印刷的小型張，以建築式繪畫方式展示
郵電局總部大樓，整體設計典雅高貴，發行量只有5萬枚。

郵電局與中國郵政及香港郵政三地聯合發行的「中華人民共和國成立七
十周年」小型張本票大受集郵者追捧，在發行後兩天之內迅速售罄。而
即將於本年12月20日發行的「澳門回歸祖國二十周年」題材郵品為本年
度發行計劃的重點項目之一，當中還包含了與中國郵政聯合發行的小全
張郵摺。

為繼續拓展集郵禮品市場，今年推出了第三輪生肖系列最後一套的「豬
年」郵票茶壺禮盒及「節日–觀音誕」瓷板畫郵品禮盒，客戶購買此類
集郵禮品不僅作為自用或收藏，同時亦發展成為送禮之選擇。

在集郵銷售方面，國內及本地集郵市場整體偏向平靜。本年度集郵銷售
平穩，截至10月份與去年同期比較，暫時錄得大約12%的跌幅。但本年
度仍有4套新郵品在11月及12月份發行，預計2019年的集郵總收入將與
去年相若。

Para assinalar os 135 anos dos 
CTT, a Direcção dos Serviços de 

Correios e Telecomunicações 
lançou no dia 1 de Março de 

2019, a emissão filatélica “135.º 
Aniversário dos Correios e 

Telecomunicações de Macau”.

www.aicep.com

Sede dos CTT
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ÁREA DAS TELECOMUNICAÇÕES

O 20.º Aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial 
de Macau (RAEM) no ano de 2019 marca o registo de um grande desen-
volvimento social e económico deste território nos últimos 20 anos. No 
dia 18 de Fevereiro do ano passado, a China publicou as “Linhas Gerais do 
Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau”. Assim, Macau, enquanto uma das quatro cidades centrais 
da Grande Baía forma, em conjunto com Hong Kong, Guangzhou e 
Shenzhen, um motor nuclear para o desenvolvimento regional. Em 
simultâneo, Macau também se assume como o principal alicerce do 
corredor de inovação tecnológica “Cantão-Shenzhen-Hong Kong-Macau”. 
Face ao exposto, Macau responsabiliza-se pelo desempenho de um papel 
importante no apoio ao país para a construção de uma baía com peso 

internacional bem como para a construção de um centro internacional de 
inovação tecnológica.

Nos últimos anos, tem-se verificado uma evolução significativa das tecno-
logias de comunicação, as quais, não só servem para a interacção entre 
as pessoas, como também contribuem para aumentar a produtividade, 
promovendo o crescimento económico, criando empregos e melhorando 
a vida das pessoas. As tecnologias de comunicação tornaram-se num dos 
principais motores para o desenvolvimento socioeconómico do mundo. 
Os CTT, sendo a entidade reguladora do sector das telecomunicações de 
Macau, assume a responsabilidade de assegurar que Macau disponha dos 
serviços de comunicação internacionais para enfrentar os desafios do 
desenvolvimento futuro.

流動電信服務

目前澳門共有四家流動網絡營運商提供各式各樣的公共流動電信服務。在
2019年8月，流動電信服務用戶數目為2,084,712，人口滲透率約為310%，
屬全球最高比率之一。在這些用戶當中，超過95%為LTE（俗稱4G）流動電
信服務的用戶。隨著LTE技術的引入以及智能手機的普及，流動數據服務的
使用量亦呈持續增長的發展態勢，在2019年1至8月，本澳流動電話用戶的
數據總使用量為22,647TB，已達2018年全年用量的80%。

互聯網服務

截至2019年8月，共有20家公司獲發互聯網服務牌照。互聯網寬頻用戶數目
已達19萬6千，當中約有85%的用戶是使用光纖寬頻服務，另外的15%則使用
傳統的ADSL（非對稱數碼用戶線路）技術接駁，而固網寬頻服務的最高速
度達到1Gbps。同時，營運商也積極鋪設Wi-Fi網絡，在2019年8月，本澳共
有3,065個商業Wi-Fi熱點供市民享用。

固定公共電信服務

截至2019 年8月，澳門的固網電話線約有11萬8千多條，當中住宅電話線數
為61,109條，商業電話線數為57,259條。而透過廣泛的環球網絡覆蓋，本
澳市民可直撥長途電話至全球二百多個國家及地區享受通訊服務。

澳門特區政府於2011 年年底制定《設置及經營固定公共電信網路制度》（
第41/2011 號行政法規），並於2013 年6 月，分別向兩間公司發出設置及
經營固定公共電信網絡牌照，標示著澳門固網電信市場正式進入新的發展
階段。

電信範疇

2019年是澳門特別行政區成立20週年，過去的20年間，澳門的社會及經濟得到巨大的發展。而在去年2月18日，國家正式頒布《粵港澳大灣區發展規劃綱
要》，在粵港澳大灣區的發展中，澳門是四個中心城市之一，與香港、廣州、深圳並列成為區域發展的核心引擎。同時也是“廣州─深圳─香港─澳門”科
技創新走廊的其中一個重要支撐點，由此可見，澳門擔當著助力國家建設國際一流灣區、建設國際科技創新中心的重責。

近年來，科技領域中的通訊技術得到了巨大的發展，令通訊技術不單單只服務於人與人之間的溝通，它更發揮著提高生產力、促進經濟增長、創造就業機會
和改善生活的功能，成為帶動全球社會及經濟發展的其中一個重要引擎。郵電局作為監管澳門電信業的機構，肩負的就是使澳門擁有與國際接軌的通訊服
務，以迎接未來發展的挑戰的責任。

SITUAÇÃO GERAL DO MERCADO DE TELECOMUNICAÇÕES DE MACAU
澳門電信市場概覽

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS.

Actualmente, existem quatro operadoras de redes móveis em Macau 
que prestam vários serviços de telecomunicações móveis públicos. 
Em Agosto de 2019, o número de utilizadores dos serviços de teleco-
municações móveis totalizavam 2 084 712, verificando-se uma taxa de 
penetração de 310% que se classifica no nível mais alto no mundo. Entre 
esses utilizadores, mais de 95% são utentes do serviço LTE (designado 
vulgarmente por 4G). Em conjunto com a introdução da tecnologia LTE e 
a popularização de telemóveis inteligentes, verificou-se uma tendência 
de aumento contínuo no volume de utilização dos serviços de dados 
móveis. Entre Janeiro e Agosto de 2019, o volume total de utilização de 
dados por parte dos utilizadores de telemóveis por subscrição de Macau 
foi de 22 647TB, equivalendo a 80% do volume total do ano de 2018.

SERVIÇOS INTERNET

Até Agosto de 2019, verificou-se a existência de um total de 20 
empresas titulares da licença para a prestação de serviços Internet; 
o número de utilizadores do serviço de banda larga superou os 196 
mil, dos quais, 85% utilizam o serviço de banda larga em fibra óptica 
e os restantes 15% utilizam a ligação de tecnologia tradicional de 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), podendo a velocidade 
do serviço de banda larga de rede fixa atingir, um máximo de 1Gbps. 
Simultaneamente, as operadoras têm instalado, de forma activa, redes 
de Wi-Fi. Até Agosto de 2019, verificou-se a existência, em Macau, de 3 
065 pontos comerciais de acesso a Wi-Fi ao dispor dos cidadãos.

SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXAS

Até Agosto de 2019, verificou-se a existência, em Macau, de mais de 118 
mil linhas telefónicas fixas, das quais 61 109 são linhas telefónicas resi-
denciais e 57 259 são linhas comerciais. Em conjunto com a cobertura 
ampla de rede global, os cidadãos de Macau podem efectuar, directa-
mente, chamadas IDD para mais de 200 países e regiões, usufruindo 
assim do serviço de comunicações.

No final de 2011, o Governo da RAEM elaborou o «Regime de instalação 
e operação de redes públicas de telecomunicações fixas» (Regulamento 
Administrativo n.° 41/2011), tendo sido atribuídas, em Junho de 2013, 
as licenças de instalação e operação de redes públicas de telecomuni-
cações fixas a duas empresas, o que simbolizou o início oficial de uma 
nova fase de desenvolvimento do mercado das telecomunicações de 
rede fixa de Macau.
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Ao longo de vinte anos após o regresso de Macau à sua pátria, o mercado 
de telecomunicações de Macau saiu do regime de exclusividade, tendo 
passado da fase da concorrência parcial para um novo quadro de desen-
volvimento onde se verifica a livre concorrência. Considerando o rápido 
desenvolvimento das tecnologias de comunicação e a variação das suas 
formas de aplicação, o Governo da RAEM considera necessário elaborar 
uma legislação moderna, através de um regime específico sobre teleco-
municações, com o intuito de optimizar a estrutura do mercado, acom-
panhando o desenvolvimento de novas tecnologias e satisfazendo as 
necessidades da sociedade em termos dos serviços de telecomunicações.

Durante um período de tempo, os CTT procederam ao intercâmbio 
com diferentes entidades, auscultando as opiniões e sugestões dos difer-
entes sectores relativamente ao novo regime. Após organização e análise 
sistemática das opiniões recolhidas, foi concluída a minuta sobre o novo 
regime das telecomunicações, tendo sido efectuados, de forma activa, os 
respectivos trabalhos legislativos, a fim de permitir que as operadoras de 
telecomunicações reforcem o investimento e aproveitem as oportunidades 
de desenvolvimento após a entrada em vigor do novo regime de telecomu-
nicações, o que irá contribuir para que o público, em geral tenha acesso a 
serviços de telecomunicações mais diversificados e inovadores.

TRABALHOS PREPARATÓRIOS PARA O 5G

Devido à popularização de telemóveis inteligentes e à ampla utilização 
do serviço 4G, verificou-se um aumento contínuo em termos do volume de 
utilização dos serviços de dados móveis de Macau, o que evidencia os graus 
de aceitação e aplicação dos serviços de comunicações avançadas por 
parte dos cidadãos. Sem dúvida que este fenómeno serve como uma base 
firme para a introdução dos serviços de comunicações mais avançadas em 
Macau.

Os CTT iniciaram o planeamento do espectro radioeléctrico para 5G no 
ano de 2018, tendo os trabalhos sido concluídos em Dezembro do mesmo 
ano. No mês de Abril de 2019, o Governo da RAEM finalizou as alterações às 
licenças relativas aos serviços de telecomunicações móveis. Relativamente 
à instalação e operação da rede e serviço de 2G, as operadoras de teleco-
municações estão autorizadas a cessar a operação da rede e serviço de 2G 
em conformidade com as suas condições operacionais. Considerando a 
eliminação gradual da tecnologia de comunicação desactualizada, os CTT 
poderão retirar as respectivas faixas de frequência no sentido de elaborar 
um novo planeamento sobre a utilização das mesmas para a rede 5G, 

elevando a eficiência de utilização do espectro geral.

Actualmente, os CTT estão a envidar todos os esforços para coordenar 
os testes da tecnologia de rede 5G, realizados, de forma ordenada, pelas 
operadoras de telecomunicações móveis de Macau, para que a tecno-
logia 5G possa entrar com sucesso em funcionamento. No decorrer da 
construção da rede 5G por parte das operadoras, esta Direcção de Serviços 
desempenha um papel de coordenação, ajudando as operadoras a instalar 
as estações base em locais apropriados com o objectivo de aperfeiçoar 
a cobertura da rede 5G, trazendo uma boa experiência de serviço aos 
cidadãos.

APOIO NA CONSTRUÇÃO DE CIDADE INTELIGENTE

Tendo em conta a rápida evolução das tecnologias de nova geração, as 
tecnologias da informação e comunicação têm incentivado a criação de 
uma sociedade inteligente em Macau. O Governo da RAEM publicou, no ano 
de 2016, o «Plano Quinquenal de Desenvolvimento da Região Administrativa 
Especial de Macau (2016-2020)», onde se indicam as exigências claras em 
termos da construção de cidade inteligente em Macau. Actualmente, o 
serviço de dados está intimamente ligado à vida dos residentes de Macau, 
podendo os utilizadores, através de um toque no telemóvel, saber as horas 
de chegada dos autocarros às paragens, pedir o serviço de transportes na 
Internet, fazer compras, encomendar comida, entre outros. A computação 
em nuvem, os Megadados, a Internet das Coisas, a inteligência artificial, em 
franco desenvolvimento estão a alterar o modo de produção da economia 
social, promovendo a diversificação, inovação e progresso ao nível 
económico.

Tudo isto depende das infra-estruturas de telecomunicações. Tendo como 
objectivo apoiar e acompanhar a construção da cidade inteligente proposta 
pelo Governo da RAEM, os CTT estimularão, constantemente, as opera-
doras a melhorar as redes e tecnologias no sentido de aumentar a qualidade 
de serviços, investindo recursos no desenvolvimento das infra-estruturas de 
rede. Além disso, esta Direcção de Serviços continuará a realizar as acções 
de formação e de intercâmbio no domínio das tecnologias da informação e 
comunicação, com o propósito de alargar os horizontes dos talentos locais 
desta área, disponibilizando-lhes uma mentalidade inovadora. Os CTT 
irão agarrar as oportunidades geradas pelo progresso tecnológico, prepa-
rando-se para a construção de uma sociedade da informação universal, 
ajudando Macau a encaminhar-se para ser uma cidade inteligente.

完善電信法例優化制度

MELHORAMENTO DOS DIPLOMAS LEGAIS DA ÁREA DAS TELECOMUNICAÇÕES

回歸二十年，澳門的電信市場已由專營，走向局部競爭，再邁入全面開放的新
發展格局，加上通信技術的急速進步，應用層面也日新月異，故此，澳門特區
政府認為有需要制訂一套現代化的電信法例和制度，從而優化市場結構，配合
新的科技發展及社會對電信服務的需求。

在過去的一段時間裡，郵電局持續地與不同的持分者進行交流，聆聽社會各界
對新制度發表的意見及建議，而經系統地整理及分析所收集的寶貴意見後，已
完成新電信法例的草擬，並積極地開展立法程序的工作，以期隨著新法例的推
出，讓電信營運商能在新制度下，加強投資力度，把握更多的發展機遇，社會
大眾能使用到更多元及新型的電信服務。

做好準備迎接5G

而在智能手機的普及和4G服務的廣泛應用的情況下，本澳流動數據服務使用量
呈現持續增長，反映市民對先進通訊技術的接受及應用程度，無疑為澳門引入
更先進的通訊服務奠下了良好的基礎。

郵電局在2018年啓動5G頻譜資源準備工作，於同年12月完成5G的無線電頻譜規
劃。2019年4月，特區政府完成關於流動電信服務相關牌照的修改，就建立及
營運2G網絡及服務上，允許電信營運商可因應其經營條件選擇停止2G網絡及服
務，而隨著早期通訊技術的逐步淘汰，郵電局將可收回相關頻段並重新規劃來
用於發展5G網絡，提高整體頻譜的使用效益。現時，郵電局正全力協調本澳流
動電信營運商陸續開展5G網絡技術的測試，以利5G日後能順利地投入商用。同
時，在營運商建設5G網絡的過程中，郵電局也會發揮協調角色，協助營運商在
合適的地點安裝基站來完善5G網絡覆蓋，為市民帶來良好的5G服務體驗。

助力建設智慧城市

新一代科技的進步，資訊和通訊技術的高速演進已推動澳門向智慧型社會前
進。特區政府於2016年發佈《澳門特別行政區五年發展規劃（2016 - 2020
年）》，對澳門建設智慧城市提出了明確要求。時至今天，數據服務已和澳門
居民的生活密不可分，透過手機，用戶就可享用到一按即知公交到站時刻、一
點即達網約出行、一鍵即付購物樂、一掃即叫外賣美食的便利……而發展蓬勃
的雲計算、大數據、物聯網、人工智能，正急速地改變著社會經濟的生產模
式，促進著經濟多元、創新和進步。

而承載這一切的，正是電信這一項重要的基礎建設，為支持及配合特區政府智
慧城市的建設，郵電局會持續推動電信營運商加強網絡、技術來優化服務質
量，鼓勵投放資源發展網絡基礎設施。此外，郵電局會持續舉辦資訊及通訊科
技領域的培訓及交流活動，開拓本澳資訊及通訊人才的視野，啓發創新思維。
郵電局務必把握科技進步帶來的機遇，做好構建全方位信息社會的準備，助力
澳門踏上智慧城市的美好前路。

www.aicep.com
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