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 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Si Ka Lon 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em 

consideração os pareceres da Universidade de Macau, do Instituto Politécnico de 

Macau e do Instituto de Formação Turística de Macau, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Si Ka Lon, de 18 de Novembro de 

2021, enviada a coberto do ofício n.º 169/E109/VII/GPAL/2021 da Assembleia 

Legislativa, de 30 de Novembro de 2021, e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo a 1 de Dezembro de 2021: 

As instituições do ensino superior de Macau dão muita importância aos 

trabalhos de formação, que aprofundam os conhecimentos jurídicos dos 

estudantes. Actualmente, existem 115 cursos de licenciatura em funcionamento 

nas instituições do ensino superior, sendo que 98 deles possuem conteúdos 

didácticos relativos à Constituição e à Lei Básica, doravante designadas por Duas 

Leis, correspondendo a 85% dos cursos de licenciatura. Para reforçar a educação 

do amor pela Pátria e por Macau, as instituições do ensino superior públicas de 

Macau têm vindo a integrar, plenamente, as disciplinas relativas às Duas Leis, nos 

conteúdos didácticos dos cursos de licenciatura, e realizam actividades 

diversificadas relativas à educação do amor pela Pátria e por Macau, 

nomeadamente, palestras sob temas relacionados com as Duas Leis.  

Relativamente ao corpo docente, actualmente, os docentes das disciplinas que 

incidem sobre as Duas Leis, nos cursos de licenciatura e na educação geral da 

Universidade de Macau (UM), incluem 5 académicos e 1 estudante do curso de 

doutoramento da Faculdade de Direito. No futuro, a UM irá alargar 
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oportunamente esta equipa pedagógica e reforçar a formação do respectivo 

pessoal docente. Por seu lado, o Instituto Politécnico de Macau (IPM) continua 

atento à educação do amor pela Pátria e por Macau, para o que criou uma equipa 

pedagógica para a leccionação de conteúdos relativos às Duas Leis, composta por 

23 docentes a tempo inteiro, resultante da integração do Centro de Estudos “Um 

País, Dois Sistemas”, do Centro de Estudos Políticos, Económicos e Sociais e do 

corpo docente do curso de doutoramento em Políticas Públicas e do curso de 

licenciatura em Administração Pública. O IPM irá aproveitar plenamente as 

vantagens trazidas por especialistas e académicos, nas áreas das Duas Leis e da 

administração pública, realizando, periodicamente, formações temáticas, palestras 

e conferências académicas sobre as Duas Leis, destinadas a docentes, reforçando, 

desta forma, a capacidade pedagógica destes profissionais e garantindo a 

qualidade pedagógica das disciplinas relacionadas. Actualmente, no Instituto de 

Formação Turística (IFT), existem 5 docentes responsáveis pelos trabalhos 

pedagógicos relativos às Duas Leis. Ao mesmo tempo, o IFT não só fornece 

recursos e medidas de apoio ao pessoal docente das respectivas disciplinas, para 

criar um bom ambiente de aprendizagem da Duas Leis, como irá continuar a 

corresponder às necessidades de desenvolvimento da sociedade, adoptando 

medidas diversificadas e de apoio aos trabalhos pedagógicos. 

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ) promove o sentimento do amor pela Pátria e por Macau dos docentes, de 

diversas formas e, para o efeito, integrou os conteúdos das Duas Leis e da 

segurança nacional em acções de formação destinadas a docentes, entre elas: 

“Acção de Formação para Preparação de Directores das Escolas”, “Acção de 

formação para preparação de quadros médios e superiores de gestão escolar” e 
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“Plano de formação dos novos docentes”. Além disso, incentiva a participação do 

pessoal docente no “Plano de Formação de Mil Docentes de Excelência”, 

organizado pelo Ministério da Educação da República Popular da China, para 

poderem conhecer, de modo aprofundado, as ideias avançadas da área da 

educação e as experiências da educação patriótica do Interior da China. A DSEDJ 

também coopera com as instituições do ensino superior e entidades de Macau e do 

Interior da China, para organizar actividades de formação para docentes sobre 

temas relativos às Duas Leis e à segurança nacional, para que adquiram um 

conhecimento correcto e aprofundado e uma visão global da segurança nacional, 

de forma a criar condições para assegurar a sua concretização. Desde o ano 

escolar de 2018/2019 e até ao presente, foram organizadas 34 actividades de 

formação relacionadas, concluídas por mais de 2.200 pessoas, num total de 7.200 

horas lectivas. A fim de articular com o lançamento de novos materiais didácticos 

suplementares sobre a Constituição e a Lei Básica, a DSEDJ pretende convidar 

instituições do ensino superior e entidades para realizarem formações destinadas a 

docentes, relativas aos conteúdos principais dos materiais didácticos 

suplementares, bem como docentes da linha frente após o lançamento dos 

materiais, para partilharem as experiências da leccionação, de modo a apoiar a boa 

realização dos trabalhos educativos relativos às Duas Leis. 

Aos 14 de Dezembro de 2021. 

 

  O Director,  

Lou Pak Sang 

 

 

 


