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Análise estatística dos titulares da carta de rádio operador – Amador 

(2014 -2016)  

 

1. Situação geral: 

   Em Macau, de acordo com o Decreto-lei n.º 29/94/M, todos os indivíduos que 

tencionam trabalhar com equipamentos de radiocomunicação devem possuir a 

“Carta de rádio operador- Amador” válida, cuja emissão é da responsabilidade da 

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações da RAEM. A carta divide-se 

nas seguintes três categorias: A, B e C, sendo a mais elevada, a categoria A, cujo 

âmbito de aplicação é mais amplo e tem menos limitações. Além disso, os 

equipamentos utilizados devem ser aprovados pelos Serviços de Correios e 

Telecomunicações.  

 

2. Dados sobre titulares da carta de rádio operador – Amador válida: 

    De acordo com os dados publicados, pela então Direcção dos Serviços de 

Regulação de Telecomunicações (actual Direcção dos Serviços de Correios e 

Telecomunicações), até 31 de Dezembro de 2014, existiam 157 titulares da carta de 

rádio operador- Amador, 146 têm a carta da categoria C, 10 da categoria B e 1 da 

categoria A. Até 31 de Dezembro de 2015, houve um de quatro de titulares, passando 

o total a ser de 161, sendo estes quatro da categoria C, tendo o número de titulares das 

categorias A e B permanecido inalterado. Até 31 de Dezembro de 2016, o número de 

titulares das categorias A, B e C não foi alterado, mantendo-se o número total em 161 

titulares. 
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Dos titulares, apenas o único da categoria A e dois da categoria B possuem a 

respectiva qualidade, emitida no exterior e aprovada pela Direcção dos Serviços de 

Correios e Telecomunicação, tendo-lhes sido concedido um certificado de 

equivalência, obtendo desta forma uma carta válida em Macau. 

 

3. Requisitos para a obtenção da carta: 

    Os interessados em obter a carta de rádio operador –Amador, emitida pelos 

Serviços de Correios e Telecomunicação podem adquiri-la através dos seguintes 

meios: (1) Participar nas provas organizadas pelos Serviços de Correios e 

Telecomunicação; 

    (2) Ter obtido a respectiva qualificação no exterior e, posteriormente, ser aprovado 

pelos Serviços de Correios e Telecomunicação após apreciação. 

    Se estiver interessado nas provas da categoria B, organizadas pelos Serviços de 

Correios e Telecomunicação, deve possuir a carta da categoria C. Para participar nas 

provas da categoria A, deve ter a carta da categoria B. 

 

4. Distribuição etária dos titulares da carta: 

    Em três anos, entre 2014 e 2016, o número de titulares das categorias A e B era, 

respectivamente, de 1 e 10 e na categoria C eram 146 a 150 titulares. Na faixa etária 

dos 35 aos 44 anos há 98 a 106 titulares, enquanto que a faixa etária dos 45 aos 54 

anos, representa 2/3 do número total de titulares. 
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Titulares da carta de rádio operador - Amador da categoria C 

(dados reportados até 31 de Dezembro do ano) 

 
25 anos ou 

menos 
25-34 anos  35-44 anos  45-54 anos 55-64 anos 

Superior 

ou igual a 

64 anos 

2014 1 20 60 38 20 7 

2015 0 18 58 46 20 8 

2016 0 14 55 51 22 8 

 


