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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Formação de docentes com amor à Pátria e a Macau 

 

Na 6ª sessão plenária do 19º Comité Central do Partido Comunista Chinês, foi 

aprovada a ‘Resolução do Comité Central do Partido Comunista Chinês sobre os 

grandes êxitos obtidos pelo Partido ao longo de cem anos e a sua experiência 

histórica”. Para além de resumir as experiências de sucesso do Partido ao longo 

desses últimos cem anos, o referido documento define também as orientações para o 

desenvolvimento futuro de Macau, com referências à necessidade da firme 

implementação em Macau dos princípios de “governação baseada no primado da lei” 

e de “ governação por patriotas”. No Relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG) 

para o Ano Financeiro de 2022, o Chefe do Executivo referiu à necessidade de cultivar 

o pleno sentimento de amor pela Pátria e por Macau e reforçar a educação com base 

nesses valores. O relatório das LAG salientou também a necessidade de se 

aprofundar a cooperação interdepartamental, assim como de reforçar, através de 

formas diversificadas, os conhecimentos e o espírito da Constituição e da Lei Básica, 

bem como a importância da segurança nacional, junto dos professores, alunos e 

jovens. Por isso, é evidente a importância do ensino da Constituição e da Lei Básica, 

tendo em conta a sua relação estreita com os conceitos do “primado da lei” e do 

“patriotismo”. 

 

Na verdade, em 2018, o Governo já tinha começado a coordenar as diversos 

estabelecimentos de ensino superior para a implementação do ensino da Constituição 

e da Lei Básica (adiante designadas por “duas leis”) como disciplinas obrigatórias 

nesses estabelecimentos de ensino em Macau, tendo sido aprovado no final daquele 
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ano o “Programa-Piloto para o Ensino da Constituição e da Lei Básica nas Instituições 

do Ensino Superior de Macau (regime curricular não jurídico)”. Por outro lado, o Centro 

de Estudos sobre a Constituição e a Lei Básica da Universidade de Macau (adiante 

designado por Centro de Estudos das Duas Leis ") elaborou materiais pedagógicos 

sobre a Constituição e a Lei Básica para os professores do ensino primário e 

secundário de Macau e, no ano passado, foram também realizados estudos sobre a 

divulgação da Constituição e da Lei Básica. De acordo com as recomendações finais 

dos trabalhos realizados, tem-se a certeza de que o Centro de Estudos das Duas Leis 

assumirá uma maior relevância no apoio pedagógico ao sistema educativo de Macau 

(nas escolas onde não há formação sobre o Direito, e no ensino em língua inglesa das 

duas leis), nas acções de formação do sistema da função pública, nos trabalhos de 

divulgação e de generalização junto dos sistemas associativo e social, e na 

sistematização e generalização do ensino das duas leis. 

 

Quanto à concretização do ensino das duas leis nas instituições do ensino superior, 

segundo alguns docentes, verifica-se que as duas leis já se tornaram disciplinas 

obrigatórias nessas instituições de ensino, mas o número de docentes é insuficiente, 

e o quadro de docentes das duas leis continua a ser o mesmo de até 2019. Com o 

aumento da admissão de alunos nas instituições de ensino superior e do número de 

estudantes, a responsabilidade dos docentes no ensino das duas leis tornou-se maior, 

registando-se casos em que as horas lectivas ultrapassam muito o seu limite, o que 

afecta a qualidade de ensino. Por isso, espera-se que, a longo prazo, seja aumentado 

o número de docentes para o ensino exclusivo nas duas leis. 

 

Nesses termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

  

1 – Para reforçar a educação baseada no amor à Pátria e a Macau é necessário 
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proceder-se a uma reorganização dos recursos humanos que dominem o 

conhecimento das duas leis, através duma formação reforçada da equipa de docentes 

nessa área. Assim, qual é o número de professores das actuais equipas de docentes 

que se responsabilizam por esse ensino  nas instituições de ensino superior?  O 

Governo vai reforçar a formação e aumentar o número de docentes nessa área para 

dar resposta ao crescimento do número de alunos no ensino superior, assim como às 

respectivas necessidades pedagógicas e de investigação no futuro?    

 

2 – O relatório das LAG refere que serão produzidos materiais pedagógicos 

complementares para o ensino sobre a Constituição e Lei Básica nas escolas 

primárias e secundárias, e que o mesmo passará a ser obrigatório e separado das 

restantes matérias na disciplina de História. Assim sendo, o Governo tem algum plano 

de formação e proposta de trabalho anual para o reforço dos docentes dessa área nos 

ensinos primário e secundário, por forma a apoiar a sistematização e generalização 

das duas leis na escolas? 

 

       

 

 

18 de Novembro de 2021 

 

O Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 

 

 

 


