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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

Segundo alguns cidadãos, o Governo afirmou que a defesa da segurança 

nacional é uma responsabilidade constitucional da RAEM (…), que os trabalhos de 

segurança nacional devem ser feitos de forma permanente, sendo necessários os 

esforços conjuntos do Governo, de todos os sectores da sociedade e de toda a 

população. Estamos absolutamente de acordo! 

No entanto, os dados referentes à educação sobre a segurança nacional são 

agrupados da seguinte forma: 

Situação da educação sobre a segurança nacional em países e regiões 
 

Países e regiões Interior da China RAEM 
 

Singapura[1] 

Conceito de segurança 
nacional 

Conceito geral de segurança nacional (2014)[2] Defesa total 
(1984) 

Dia da Educação sobre 
a Segurança Nacional 

2016[3] Adesão a partir 
de 2017 

Dia da Defesa 
Total 
1984 

Quadro da organização 
curricular do ensino 

regular 

Quadro de orientações para a 
educação sobre a segurança 
nacional nas escolas primárias e 
secundárias e nos estabelecimentos 
do ensino superior(2020)[4] 

não existe não existe 

 Aulas públicas - Rede de educação 
da segurança nacional [5] 

 8 horas – ensino primário 
 10 horas – ensino secundário 

Actividades 
extracurriculares e 

disciplinas obrigatórias 

Instrução militar[6] 1. Visitas de 
estudo 
destinadas aos 
jovens sobre a 
situação da 
Pátria [7] 
2. 
Acampamento 
militar de Verão 
para jovens 
estudantes de 
Macau [8]  
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3. Exposição  
acerca da 
educação sobre 
a segurança 
nacional [9] 

Recursos educativos Livros acerca da “Educação sobre a 
segurança nacional para os ensinos 

primário e secundário”[10] 

não existe 1. Jogos de 
mesa 
2. Folhas de 
papel para 
colorir 
Sítio oficial sobre 
a defesa total e 
canal das redes 
sociais 

Centro de educação e 
Base de educação 

Centro de educação: Centro de 
educação da segurança nacional de 
Xangai[11]; Centro de educação da 
segurança nacional de Jiangsu[12]; 
Base de educação de 
segurança[13]: Escola Secundária 
de Rudong, Jiansu; Escola 
Secundária de Bencha; Escola 
Secundária n.°1 de Qionglai, 
Sichuan; Praça Memorial dos 
Mártires Revolucionários de Hudi; 
Escola Secundária de Shishi, 
Chengdu; Escola Secundária n.°1 de 
Gaoxin, Xian; Escola Secundária 
n.°8 de Pequim; Escola Secundária 
n.°9 de Pequim; Escola Secundária 
n.°1 de Dongying; Peasant 
Movement Training Institute de 
Cantão; Xibaipo, Hubei; Base de 
educação da segurança nacional de 
Wuhan; Escola prática para 
estudantes de Wenzhou; Escola 
Secundária n.°1 de Yingtan; Escola 
Secundária de Yanan; Antiga 
residência de Zhufeng, etc. 

Base de 
educação 

patriótica para 
jovens 

Exposição 
temática – 
Singapore 
Discovery 

Centre 

Nota: Em Macau, só alguns alunos é que participam nas actividades extracurriculares.  

Alguns residentes entendem que, segundo um velho ditado, “as sociedades que 

negligenciam a guerra, mesmo as estáveis, são ameaçadas”. O Governo tem-se 

empenhado na organização de diversas acções de sensibilização sobre a segurança 

nacional, por exemplo, a construção de uma base de educação patriótica para jovens, 

etc. No entanto, os dados acima referidos demonstram que, em comparação com o 
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Interior da China, na RAEM ainda há margem de aperfeiçoamento da educação 

sobre a segurança nacional, e além disso, o ambiente externo a Macau está 

constantemente a mudar. Assim sendo, gostaria de questionar o Governo sobre o 

seguinte: o Interior da China tem vindo a reforçar, gradualmente, a implementação de 

várias medidas de educação sobre a segurança nacional, e em Singapura, para onde 

o Governo da RAEM tem enviado funcionários públicos para aprender, já implementa, 

há vários anos, a educação sobre a segurança nacional (defesa total). O Governo 

deve aprender e partilhar as experiências de Singapura, para acelerar a promoção da 

educação sobre segurança nacional em Macau. Vai fazê-lo? Alguns cidadãos 

sugerem o seguinte: o Governo deve tomar como referência as medidas adoptadas 

no Interior da China no âmbito da educação sobre a segurança nacional, por exemplo, 

criar materiais didácticos sobre o assunto para as escolas primárias e secundárias; 

deve ainda organizar, anualmente, cursos para conhecimento da situação da Pátria, 

visitas de estudo para jovens, actividades de intercâmbio e de aprendizagem para 

jovens estudantes a locais com valor histórico relacionados com a área da defesa 

nacional, por exemplo, à Ilha Zhenbao e ao Monte Faka, na fronteira entre a China e 

o Vietname, permitindo que os jovens fiquem a perceber melhor a importância da 

segurança nacional, alcançando assim o objectivo da educação sobre a segurança 

nacional. O Governo vai fazê-lo? 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Segundo alguns cidadãos, o Governo afirmou que a defesa da segurança 

nacional é uma responsabilidade constitucional da RAEM (…), que os trabalhos 
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de segurança nacional devem ser feitos de forma permanente, sendo 

necessários os esforços conjuntos do Governo, de todos os sectores da 

sociedade e de toda a população. Estamos absolutamente de acordo! Segundo 

um velho ditado, “as sociedades que negligenciam a guerra, mesmo as estáveis, 

são ameaçadas”. O Governo tem-se empenhado na organização de diversas 

acções de sensibilização sobre a segurança nacional, por exemplo, a 

construção de uma base de educação patriótica para jovens, etc. No entanto, os 

dados acima referidos demonstram que, em comparação com o Interior da 

China, na RAEM ainda há margem de aperfeiçoamento da educação sobre a 

segurança nacional, e além disso, o ambiente externo a Macau está 

constantemente a mudar. Assim sendo, gostaria de questionar o Governo sobre 

o seguinte: o Interior da China tem vindo a reforçar, gradualmente, a 

implementação de várias medidas de educação sobre a segurança nacional, e 

em Singapura, para onde o Governo da RAEM tem enviado funcionários 

públicos para aprender, já implementa, há vários anos, a educação sobre a 

segurança nacional (defesa total). O Governo deve aprender e partilhar as 

experiências de Singapura, para acelerar a promoção da educação sobre 

segurança nacional em Macau. Vai fazê-lo? Alguns cidadãos sugerem o 

seguinte: o Governo deve tomar como referência as medidas adoptadas no 

Interior da China no âmbito da educação sobre a segurança nacional, por 

exemplo, criar materiais didácticos sobre o assunto para as escolas primárias e 

secundárias; deve ainda organizar, anualmente, cursos para conhecimento da 

situação da Pátria, visitas de estudo para jovens, actividades de intercâmbio e 
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de aprendizagem para jovens estudantes a locais com valor histórico 

relacionados com a área da defesa nacional, por exemplo, à Ilha Zhenbao e ao 

Monte Faka, na fronteira entre a China e o Vietname, permitindo que os jovens 

fiquem a perceber melhor a importância da segurança nacional, alcançando 

assim o objectivo da educação sobre a segurança nacional. O Governo vai 

fazê-lo? Qual é a opinião do Governo sobre isto? 

24 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Mak Soi Kun 
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