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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Ma Io Fong 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração o parecer do Gabinete do Secretário para a Segurança, apresento a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma Io Fong, de 8 de Abril 

de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 405/E310/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 21 de Abril de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 22 de Abril de 2022: 

O Governo da RAEM tem promovido, a diferentes níveis, os conhecimentos 

dos alunos e jovens sobre a importância da segurança nacional e, neste sentido, 

incluiu no “Planeamento a Médio e Longo Prazo do Ensino Não Superior (2021-

2030)” e na “Política de Juventude de Macau (2021-2030)” o reforço do 

sentimento patriótico como rumo de desenvolvimento prioritário. 

Quanto aos currículos, materiais didácticos e formação dos docentes, o 

“Quadro da organização curricular da educação regular do regime escolar local” 

integrou a disciplina Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória no 

ensino primário e secundário e as disciplinas de Actividades de Descoberta e de 

História tornaram-se disciplinas também obrigatórias, respectivamente, nos 

ensinos primário e secundário. As “Exigências das competências académicas 

básicas da educação regular do regime escolar local” organizaram, de forma 

sistemática, os respectivos conteúdos relacionados com a segurança nacional, 

como por exemplo, os conteúdos de Educação Moral e Cívica que exigem que os 

alunos conheçam a sua identidade nacional, se preocupem com os desafios que o 

País enfrenta, conheçam os direitos do Estado soberano na comunidade 

internacional, assim como os princípios fundamentais das relações internacionais. 

Os conteúdos de História do ensino secundário geral exigem que os alunos 

aprendam as invasões que a China moderna sofreu e as guerras que travou; quanto 
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à História do ensino secundário complementar, os conteúdos estabelecem que os 

alunos devem estudar o impacto das políticas nacionais na economia e na política 

dos próprios países e do mundo. 

Em relação aos materiais didácticos, a Direcção dos Serviços de Educação e 

de Desenvolvimento da Juventude, adiante designada por DSEDJ, lançou o 

material didáctico de “Educação Moral e Cívica”, que dá a conhecer, aos alunos, 

os trabalhos e as obrigações da nação e dos cidadãos na defesa da segurança 

nacional; de “História”, que apresenta, de forma mais pormenorizada, os desafios 

e os êxitos obtidos ao nível da defesa nacional, da economia, do comércio e das 

relações externas, da Nova China, para que os alunos entendam a responsabilidade 

dos residentes de Macau perante a segurança nacional; e de “Actividades de 

Descoberta”, que abrange os conteúdos relacionados com as calamidades naturais, 

a segurança alimentar, a prevenção de doenças e a protecção ambiental, entre 

outros. Além disso, a DSEDJ proporciona, de forma contínua, cursos de formação 

para docentes, sob temas relacionados com a “Constituição” e a “Lei Básica”, que 

integram, sistematicamente, elementos destes dois documentos. 

Relativamente aos recursos pedagógicos relacionados com a Educação sobre 

a situação nacional, a DSEDJ encoraja as escolas e organizações a solicitarem 

junto dela diversos tipos de recursos educativos, a fim de aprofundar os 

conhecimentos dos alunos sobre a situação nacional, cultivando o conceito sobre a 

pátria. A Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau para Jovens, 

estabelecida em Dezembro de 2020, é um local importante para cultivar o 

sentimento patriótico dos jovens locais. Neste âmbito, a partir de Janeiro de 2021, 

a DSEDJ lançou o “Plano educativo de extensão do sentimento patriótico”, cujos 

destinatários são os alunos do ensino primário, secundário e superior de Macau, 

que em articulação com pontos geográficos de aprendizagem da história de Macau 

e recursos pedagógicos, permitiu às escolas planearem diferentes itinerários de 

aprendizagem. Através de diferentes tipos de actividades diversificadas, a DSEDJ 
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criou condições para que mais alunos possam conhecer a situação da pátria e a 

segurança nacional, entre outras informações.  

Para prestar um forte apoio aos trabalhos pedagógicos do pessoal docente, a 

DSEDJ criou a página “Currículos e Recursos Educativos”, que integra os 

recursos pedagógicos electrónicos existentes, abrangendo diferentes áreas de 

aprendizagem e as disciplinas dos diversos níveis de ensino, disponibilizando 

também conteúdos sobre o desenvolvimento da História, conhecimentos da 

situação nacional e educação patriótica, entre outros conteúdos relacionados com a 

segurança nacional. A DSEDJ criou, em 2020, a “Base de Recursos Educativos 

Online sobre a Educação Moral e Cívica”, que actualiza continuamente, no 

sentido de proporcionar, ao pessoal docente, recursos pedagógicos enriquecidos, 

que favorecem o desenvolvimento dos respectivos trabalhos educativos. 

As Forças e Serviços da área da Segurança, através de planos de formação 

direccionados aos jovens e de acções de divulgação e de promoção nas escolas, 

continuam a intensificar o conhecimento dos jovens de Macau sobre a situação 

nacional e sobre o trabalho de policiamento, cultivando o seu sentido de 

responsabilidade acerca da segurança nacional e dos interesses gerais da 

sociedade. Assim, os Serviços de Polícia Unitários, conjuntamente com a DSEDJ 

e as escolas, continuaram a realizar visitas subordinadas ao tema “Conhecer a 

protecção civil fora da escola”; os Serviços de Alfândega iniciaram as acções de 

formação “Jovens Protectores do Original”; o Corpo de Bombeiros organizou 

visitas à exposição de patriotismo para os participantes do “Guia Juvenil de 

Emergência Médica”; a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau e 

outros serviços co-organizaram o “Acampamento de experiência dos instruendos”; 

a PJ organizou os participantes dos projectos “Guia juvenil para combater o 

crime” e “Líder juvenil da segurança comunitária” para participarem em 

actividades que promovem o amor à Pátria e a Macau e a educação sobre a 

segurança nacional; o CPSP, em cooperação com outros serviços e escolas, 
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desenvolveu actividades educativas sobre a situação nacional. No ano de 2021 

foram realizadas 19 sessões de campismo de intercâmbio sobre o içar da bandeira, 

para festejar o aniversário do retorno de Macau à Pátria, e de demonstração da 

cerimónia do hastear da bandeira, que contaram com uma participação de mais de 

3.000 pessoas, e nos primeiros quatro meses do ano 2022 foram realizadas 5 

sessões de desmonstração da cerimónia do hastear da bandeira e de actuação da 

banda de música, tendo o número de participantes ultrapassado as 1.000 pessoas. 

Em resposta à vulgarização dos novos tipos de média como internet e 

smartphone, a área da Segurança emprega a tecnologia informática em prol da 

divulgação e da educação sobre a segurança nacional. Nos últimos anos, nas 

várias edições da Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional, iniciativa 

organizada conjuntamente pelo Governo da Região Administrativa Especial de 

Macau (RAEM) e pelo Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na 

RAEM, foram apresentados, em vídeos, os progressos e os resultados alcançados 

pela Pátria e por Macau no contexto do melhoramento da construção de um 

sistema de segurança nacional. A DSEDJ apoia a organização dos alunos e 

docentes dos ensinos primário, secundário e superior de Macau e das associações 

de estudantes das instituições de ensino superior, bem como promove a 

participação das associações juvenis. A actividade especial sobre o “Dia do 

Espaço da China 2022”, organizada pela DSEDJ no passado dia 24 de Abril, 

incluiu a sua transmissão online em directo e a repetição, destinadas aos alunos, de 

modo a reforçar o seu conhecimento sobre o desenvolvimento da indústria 

aeroespacial do país. 

Simultaneamente, no sítio electrónico do Gabinete do Secretário para a 

Segurança, são publicados mensalmente na coluna “Tu e a Segurança” artigos 

sobre segurança geral da Pátria e de Macau, e outras Forças e Serviços de 

Segurança aproveitam também os vários meios, multimédia e aplicações de 

comunicação para reproduzir ou transmitir informações relativas à segurança 
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nacional, com vista a alargar a respectiva cobertura. Por exemplo, por parte da PJ, 

desde 2021, foi inserida no folheto mensal “Comunicações da Polícia Judiciária” a 

coluna “Tu e a segurança nacional”, e o público pode ler o conteúdo do folheto no 

site da PJ. O CPSP produziu o vídeo “Expectativa•Protecção” da série das 

Histórias da Polícia, que para além de ser exibido nas palestras sobre a situação da 

Pátria, também serve como material pedagógico integrado no ensino da situação 

da Pátria, na exibição itinerante nas várias escolas. Os cidadãos podem visualizar 

o vídeo no canal Youtube do CPSP e nas várias redes sociais. 

O amor pela Pátria e por Macau é um valor fundamental de Macau, e o 

Governo da RAEM vai continuar a conjugar a educação regular das escolas com a 

educação cívica de toda a sociedade e a estabelecer, com firmeza, a perspectiva 

geral da segurança nacional, a fim de defender, conjuntamente, a segurança 

nacional e a prosperidade e estabilidade da sociedade local. 

Aos 12 de Maio de 2022. 

  

 

 

 

O Director, 

Kong Chi Meng 

 


