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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Exorto a empresa de canais de televisão a evoluir com os tempos, para 

continuar a prestar serviços de transmissão dos canais de televisão básicos 

aos cidadãos   

 

Durante o debate das LAG em Dezembro deste ano, a pedido dos residentes de 

Macau, levantei uma questão sobre o seguinte: com o fim da televisão analógica na 

região vizinha em 1 de Dezembro, já não podemos aceder ao canal RTHK TV 31 (um 

canal que alguns residentes costumam ver) através do canal de alta definição no 

espectro de frequências fornecido pela empresa de canais de televisão, que até é 

uma empresa de capitais públicos. Segundo a resposta dada nessa altura pelos 

dirigentes do Governo, desde que o televisor consiga receber o sinal de televisão em 

alta definição, os residentes vão continuar a poder ver o referido canal depois de 

procederem à sintonização dos canais, e caso tenham algumas dúvidas, podem 

contactar o fornecedor do serviço de antenas públicas. No entanto, depois duma 

investigação por parte de residentes atentos ao assunto, estes verificaram que o que 

os dirigentes do Governo alegaram não corresponde à verdade, e consideram que 

estes só estavam a oferecer desculpas para não dizer a verdade. A meu ver, para a 

referida empresa de capitais públicos poder continuar a prestar serviços básicos, o 

Governo tem a responsabilidade de a exortar a acompanhar a evolução dos tempos, 

tendo em conta que a mesma já tomou, há algum tempo, conhecimento das 

mudanças de transmissão do sinal televisivo, (o referido caso do residente é um 

exemplo concreto de que é preciso fazer isto), em vez de arranjar desculpas para não 

dizer a verdade.  
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Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte:  

1. A Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A., criada com erário público, só 

transmitia o canal RTHK TV 31 através do canal analógico, não tendo 

preparado, atempadamente e tendo em conta a mudança anunciada há muito 

tempo, a criação de um canal de alta definição para a respectiva transmissão. 

Assim, a partir de 1 de Dezembro, os espectadores de Macau não vão poder, 

para já, ver este canal na versão digital de alta definição através das antenas 

públicas. O Governo admite isto? 

2. Com o fim da televisão analógica, os residentes que têm televisores de alta 

definição em casa já não podem aceder ao canal RTHK TV 31, que alguns 

deles costumam ver, através do canal de alta definição, e este problema não 

pode ser resolvido através da compra de televisores de alta definição, da 

sintonização dos canais ou da entrada em contacto com o fornecedor do 

serviço de antenas publicas, tal como referiram os dirigentes do Governo. O 

Governo admite isto? 

3. No seio do Governo, há algum serviço competente que possa exortar, de 

imediato, a referida empresa de capitais públicos a evoluir com os tempos, no 

sentido de continuar a prestar serviços básicos aos cidadãos?             
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Ng Kuok Cheong 


