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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 25 de Novembro de 

2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

1155/E887/VII/GPAL/2022, de 6 de Dezembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo, em 7 de Dezembro de 2022:  

1. De acordo com os requisitos da licença 5G, o titular deve construir um sistema 

capaz de atingir a cobertura, com boa qualidade, de 50% do território da RAEM 

no prazo de 12 meses a contar da data de emissão da licença, providenciando, 

nos 18 meses seguintes, a cobertura, com boa qualidade, da totalidade do 

território mediante a construção do sistema, por iniciativa própria, em conjunto 

com outras partes ou através de partilha, com o objectivo de que, pelo menos, 

metade da cobertura da rede dos operadores de telecomunicações licenciados 

seja construída por iniciativa própria, podendo a restante cobertura ser 

concretizada em conjunto com outras partes ou através de partilha, de acordo 

com a sua estratégia comercial.   

2. Conforme a legislação de telecomunicações em vigor, as tarifas devem ser 

fixadas em níveis tão próximos quanto possível do custo dos serviços, para 

além da consideração da necessidade de um rendimento comercial sobre o 

investimento dos operadores de telecomunicações, cumprindo as outras 

obrigações estipuladas na licença e respeitando as disposições da respectiva 

legislação de telecomunicações. Segundo os dados disponíveis, com base nos 
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planos locais de tarifa mensal de valor semelhante, os serviços 5G lançados no 

mercado,  mostram-se basicamente melhores do que os 4G. 

3. Actualmente, os operadores de telecomunicações têm vindo a lançar vários 

planos promocionais de 5G no mercado, colocando à venda equipamentos 5G 

a preços promocionais. Ao mesmo tempo, existem equipamentos de 5G a 

preços diferentes no mercado que podem ser adquiridos de acordo com as 

respectivas necessidades e capacidades económicas. 

  A Directora dos Serviços, 

Lau Wai Meng 

 16 de Dezembro de 2022 

 


