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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Serviços 5G 

Há dias, o Governo divulgou a emissão de licenças para a rede 5G à CTM e à 

China Telecom Macau, com prazo de oito anos, e foram rapidamente lançados vários 

serviços. Muitos residentes aplaudiram a chegada da rede 5G, pois é mais rápida e 

estável, e vai promover a transformação de Macau numa cidade inteligente, no 

entanto, estão atentos às tarifas, e esperam que estas sejam razoáveis e que haja 

planos com descontos, destinados aos diferentes grupos de clientes. 

Neste momento, há quatro operadoras da rede móvel de telecomunicações, mas 

só duas conseguiram licenças. É compreensível que o Governo queira restringir o 

número de licenças, para evitar o excesso de estações de base, mas, assim, as 

outras duas operadoras só podem lançar serviços 5G em cooperação com as 

operadoras que têm licença, mediante o pagamento de taxas, portanto, teme-se que 

estes custos acabem transferidos para os consumidores. Mais, com apenas duas 

operadoras de 5G, há menos concorrência, e é possível que surjam situações de 

cartel ou monopólio. Neste sentido, o Governo deve acompanhar a evolução do 

mercado, e apoiar, sempre que possível, as duas operadoras sem licença na 

prestação de serviços 5G, para os residentes poderem ter mais escolhas. 

A 5G acabou de começar em Macau, as infra-estruturas e serviços 

complementares estão em processo de aperfeiçoamento, e podem ser ainda 

melhorados, para se baixar as tarifas. As duas operadoras titulares da licença 5G, 

com prazo de oito anos, a CTM e a China Telecom Macau, têm de construir, por 

iniciativa própria, um sistema capaz de atingir a cobertura, com boa qualidade, de 
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50% do território da RAEM, no prazo de um ano a contar da data de emissão da 

licença. Isto vai implicar, inevitavelmente, avultados custos na construção de muitas 

estações de base, que são um factor importante para a formação das tarifas. Se for 

possível melhorar os trabalhos nesta fase, permitir-se-á economizar alguns custos de 

construção, criando-se assim condições para baixar as tarifas, e minimizar o impacto 

da construção para a vida da população. 

Assim, para a população ter serviços de 5G de qualidade e comportáveis, 

interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Para garantir a cobertura, as duas operadoras têm de construir, em 

separado, um número muito elevado de estações de base, o que implica elevados 

custos de exploração, que acabarão por ser recuperados através das tarifas. 

Acredita-se que a construção conjunta e a partilha das estações podem alcançar 

resultados benéficos para todos e, para isso, espera-se que o Governo preste a 

devida atenção e o apoio adequado. Aliás, pode aprender com as experiências das 

operadoras do Interior da China na construção conjunta e partilha de 5G e até mesmo 

de 4G. O Governo vai considerar aprender com as experiências do Interior da China 

ou de outros locais? 

2. Nos termos do Despacho do Chefe do Executivo n.º 197/2022, o titular deve 

submeter à aprovação do Governo a tabela de preços e modalidades de cobrança 

dos serviços, bem como quaisquer alterações sobre estas matérias; os preços devem 

ser fixados em níveis tão próximos quanto possível do custo dos serviços, tendo em 

consideração a necessidade de um rendimento comercial sobre o investimento do 

titular; e caso os preços sejam considerados susceptíveis de falsear as condições de 

concorrência, ou irrazoáveis quando comparados com os praticados por operadores 
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semelhantes desta região, pode o Governo, em decisão fundamentada, determinar a 

sua alteração, designadamente fixando valores máximos. Aplaudimos esta atitude do 

Governo quanto à monitorização das tarifas, mas sem critérios concretos, estas 

regras são difíceis de implementar. Por exemplo, “os preços devem ser fixados em 

níveis tão próximos quanto possível do custo dos serviços”, mas sem critérios, é 

impossível avaliar se esta exigência é cumprida. O Governo vai então considerar a 

definição de critérios ou mecanismos para garantir o cumprimento das exigências por 

parte das operadoras? Quando os preços forem muito diferentes das expectativas da 

sociedade, a vontade de adesão à 5G e o respectivo desenvolvimento vão ser 

afectados. De que medidas é que o Governo dispõe para garantir o respectivo 

equilíbrio? Vai ter em consideração as opiniões da sociedade, aquando da aprovação 

da tabela de preços? 

3. As regiões vizinhas têm dado atenção à promoção da generalização da 5G, 

adoptando diferentes medidas para incentivar a população a comprar telemóveis 5G. 

No Interior da China, por exemplo, há subvenção e benefícios, por parte das 

operadoras, para a troca de telemóveis. Em Hong Kong, em Maio de 2020, foi 

lançado, no âmbito do Anti-epidemic Fund, o Subsidy Scheme for Encouraging Early 

Deployment of 5G, que foi bem-recebido e contribuiu para atingir a maior cobertura 

de 5G do mundo, isto é, mais de 90%, e para a extensão da tecnologia 5G. O 

Governo vai considerar, em articulação com a realidade de Macau, aprender com 

estas medidas, para acelerar o desenvolvimento da 5G? 

25 de Novembro de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


