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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Optimização do desenvolvimento do sector das telecomunicações 

 

Nos últimos anos, têm-se realizado sucessivas consultas públicas sobre o regime 

de licença de convergência e a revisão da lei das telecomunicações, a fim de 

estabelecer as bases do desenvolvimento de todo o planeamento da rede 5G. No 

entanto, segundo afirmações recentes do Governo, como não está ainda concluída a 

legislação sobre a nova lei das telecomunicações, o projecto de emissão da licença 

5G vai seguir o mecanismo de licenciamento independente do passado. Isto significa 

que, se as operadoras de telecomunicações entrarem no mercado de Macau, têm de 

assumir os trabalhos de construção das redes e das estações de base, o que vai, sem 

dúvida, aumentar os custos operacionais. Com o aumento dos custos dos circuitos 

alugados da rede 5G, os residentes vão continuar a ser obrigados a pagar tarifas 

elevadas. O Governo da RAEM deve desempenhar o seu papel predominante e 

orientador nesta matéria, tomando a iniciativa de reformular e regulamentar o sector 

das telecomunicações, com vista a beneficiar toda a população e a dinamizar o 

desenvolvimento do mercado. 

No futuro, a 5G vai ser dez vezes mais rápida do que a 4G, os serviços de banda 

larga dos circuitos alugados utilizados pelos operadores vão aumentar, e a procura de 

dados por parte dos cidadãos vai ser ainda maior.  

De acordo com algumas informações, estima-se que serão necessárias 2500 a 

4000 estações de base para cobrir toda a região de Macau, e existem apenas 230 

estações de base disponíveis, o que irá sem dúvida aumentar os custos operacionais, 
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ora, no caso dos pequenos operadores de telecomunicações, vai ser difícil 

conseguirem investir enormes recursos financeiros, por isso, o desenvolvimento do 

mercado vai comprimir ainda mais. Para além disso, o Governo adiou a data para a 

emissão das licenças, continuando com a exploração da actividade com licença 

independente, ora, isto vai levar a ambiguidades e atrasos no desenvolvimento da 

indústria das telecomunicações, e vai ainda afectar a qualidade dos serviços. O 

Governo da RAEM deve lançar um plano global para o sector das telecomunicações, 

criando condições reais para a liberalização do mercado, com vista a garantir que os 

residentes gozem de melhores serviços de telecomunicações. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O Governo referiu que os futuros operadores de telecomunicações licenciados têm 

de criar a rede 5G de acordo com os diplomas legais relativos ao licenciamento. O 

Governo ainda não emitiu licenças 5G, mas há empresas de telecomunicações 

que já investiram, antecipadamente, enormes recursos na construção das 

respectivas estações de base, o que leva a sociedade a suspeitar da possibilidade 

de “falsas partidas para ocupar recursos”, e a preocupar-se com o facto de ainda 

não ter sido emitida a licença, o que causa confusão no mercado. O Governo 

procedeu a algum acompanhamento pormenorizado da situação? 

2. Segundo o Governo, as licenças 5G só serão atribuídas após a “clarificação da 

pertença dos activos da concessão”. Os activos da concessão são património 

público, portanto, o Governo deve recuperá-los o mais rapidamente possível, não 

devendo deixar que sejam geridos por outras empresas. O Governo deve ponderar 

sobre a recuperação e posterior gestão dos activos da concessão ou sobre a 
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criação de uma empresa para a gestão destes activos, com vista a criar um 

ambiente de negócios justo e aberto. Vai fazê-lo? 

3. A cidade inteligente é um dos principais objectivos do futuro desenvolvimento de 

Macau, e o desenvolvimento do sector das telecomunicações é factor 

determinante para o desenvolvimento da cidade inteligente. O Governo tem 

promovido, ao longo dos anos, o licenciamento da convergência e a nova lei das 

telecomunicações, mas, de repente, tudo parou, e a sociedade perdeu ainda mais 

confiança no sector das telecomunicações. Assim, deve haver um planeamento 

global e uma maior participação do sector e dos respectivos profissionais na 

supervisão e promoção do desenvolvimento global do sector das 

telecomunicações de Macau. O Governo deve ponderar sobre a criação de um 

grupo especializado para o desenvolvimento das telecomunicações, com vista a 

definir, de forma global, as respectivas políticas e a rever as respectivas leis e 

regulamentos. Vai fazê-lo? 

12 de Novembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 

 


