
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 denominar-se 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 o princípio de 

“Prestar serviços postais de elevada qualidade, seguros e diversificados, para servir a 

população e todos os sectores de Macau” e de “Dotar Macau de um serviço de 

telecomunicações que siga padrões internacionais, para dar resposta aos desafios futuros do 

desenvolvimento do território”. 

  

A partir de 1 de Janeiro de 2017, a regulação das telecomunicações voltou a ser atribuição 

da Direcção dos Serviços de Correios, que passou a denominar-se Direcção dos Serviços de 

Correios e Telecomunicações, tendo como principais funções prestar 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 assumir a função de instituição de 

crédito. 

Após a referida integração, as actividades dos CTT abrangem os tradicionais serviços 

postais, a Caixa Económica Postal, a regulação das telecomunicações, diversos serviços 

electrónicos e o Museu das Comunicações. 

 

Os CTT, ao longo da sua história, enfrentaram dificuldades e testemunharam as mudanças 

de Macau, mas sempre empenhados a avançar, mesmo perante situações adversas, e a encarar e 

assumir diferentes desafios. 

Em nome do Conselho de Administração dos CTT, agradeço aqui o esforço empenhado 

dos anteriores dirigentes e trabalhadores, que dedicaram parte da sua vida à construção e 

desenvolvimento dos CTT. 

 

Acreditamos que no futuro, tal como no presente, todos os trabalhadores dos CTT, se 

possível ainda mais unidos, continuarão a servir os cidadãos e empresas com grande 

profissionalismo e dedicação.  

Nesta data em que se celebra o 135º Aniversário dos CTT, os nossos votos são de 

prosperidade e de óptimos resultados para as actividades que desenvolvemos em prol da 

Região Administrativa Especial de Macau. 
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