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Interpelação Escrita 

 

Exortar a rever as novas directrizes para a Direcção de Informação e 

Programas Portugueses da TDM 

 

Segundo as notícias divulgadas pelos media locais, no princípio do passado mês 

de Março, a TDM – Teledifusão de Macau, empresa responsável pela prestação do 

serviço público de radiodifusão, de capital 100 por cento detido pelo Governo da 

RAEM, transmitiu, repentinamente, à Direcção de Informação e Programas 

Portugueses, nove directrizes, pondo em causa a liberdade de imprensa, o que 

originou a demissão de profissionais por descontentamento, e resultou em que as 

associações internacionais de jornalistas e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de 

Portugal tenham questionado se a liberdade de imprensa na RAEM não está posta 

em causa. No dia 23 de Março, o Chefe do Executivo disse, em resposta a uma 

consulta dos media, que não tinha dado essas directrizes. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo tem o dever de garantir a liberdade de imprensa no serviço público 

de radiodifusão, para salvaguardar os direitos e liberdades fundamentais dos 

residentes, e evitar que a imagem da RAEM e do País na comunidade internacional 

seja afectada. O Governo reconhece isto? 

2. Será verdade que, no princípio de Março, a Comissão Executiva da TDM 
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transmitiu exclusivamente à Direcção de Informação e Programas Portugueses nove 

directrizes, pondo em causa a liberdade de imprensa, o que originou a demissão de 

profissionais e resultou em dúvidas das associações internacionais de jornalistas e do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal?  

3. O Governo deve exigir à TDM a revisão imediata dessas directrizes 

controversas (retirá-las ou alterá-las), e tentar, com boa vontade, restabelecer a 

relação laboral com os trabalhadores que se demitiram em defesa da liberdade de 

imprensa. Isto já está a ser feito? 

 

29 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ng Kuok Cheong 


