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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo  

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Sun Iok 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Sun Iok, de 29 de Julho de 2022, 

enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 764/E582/VII/GPAL/2022, de 

9 de Agosto de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 10 de Agosto 

de 2022: 

1. Com o intuito de acelerar a introdução do serviço 5G e assegurar que os 

residentes possam utilizar os seus telemóveis que possuam compatibilidade 

reversa para aceder aos serviços 3G ou 4G prestados pelas actuais operadoras, 

enquanto a cobertura da rede 5G não se encontrar completa na fase inicial de 

construção, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) 

tomou a decisão de aceitar a participação no concurso público para o 

licenciamento 5G das empresas titulares das licenças de Macau de instalação e 

operação das redes públicas de telecomunicações móveis terrestres e prestação 

dos serviços de telecomunicações de uso público móveis terrestres. 

2. e 3. Em resposta a uma interpelação escrita com questões semelhantes, em 11 de 

Fevereiro de 2022, esta Direcção de Serviços salientou o seguinte: “Com vista 

a definir um rumo de desenvolvimento sustentável para o sector das 

telecomunicações de Macau, incluindo o tratamento dos activos da Concessão 

e a Lei das Telecomunicações, o Governo da RAEM adjudicou, no final de 

2021, os serviços de consultadoria a uma entidade independente, prevendo-se 

que os resultados do estudo global sejam conhecidos no primeiro semestre de 

2023. O Governo da RAEM irá proceder a uma análise detalhada com base 
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nestes resultados, servindo de referência para a elaboração das políticas de 

telecomunicações”. Actualmente as operadoras já estão a disponibilizar os 

planos promocionais de telecomunicações móveis para a utilização partilhada 

em Guangdong, Hong Kong e Macau, com o intuito de ser conveniente para 

os residentes de Macau que vivem ou trabalham no Interior da China. 

  A Directora dos Serviços, 

Lau Wai Meng 

19 de Agosto de 2022 

 


