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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa, José Maria Pereira Coutinho 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, esta Direcção de 

Serviços apresenta a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado José 

Maria Pereira Coutinho, de 08 de Agosto de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 

823/E620/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, de 23 de Agosto de 2022 e 

recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 24 de Agosto de 2022:  

O Governo da RAEM tem-se empenhado, em conjunto com as escolas e 

todos os sectores da sociedade, no reforço, em vários aspectos, da consciência 

cívica e da capacidade de participação social da geração mais nova. 

Ao nível das políticas e do planeamento, o Governo da RAEM elaborou o 

“Planeamento a Médio e Longo Prazo do Ensino Não Superior (2021-2030)”, as 

“Linhas Gerais do Desenvolvimento a Médio e Longo Prazo do Ensino Superior 

de Macau (2021-2030)” e a “Política de Juventude de Macau (2021-2030)” que 

visam cultivar, nos estudantes e nos jovens, um sentimento de pertença à Pátria e 

uma visão internacional, promover o seu desenvolvimento integral, torná-los 

conscientes para a importância da sua participação e preocuparem-se com o 

desenvolvimento social, como orientações importantes para o desenvolvimento da 

educação e dos trabalhos juvenis. 

No que diz respeito ao currículo e ao ensino, a disciplina de “Educação 

Moral e Cívica” é considerada uma disciplina obrigatória nos ensinos primário e 

secundário e as “Exigências das competências académicas básicas” desta 

disciplina exigem, expressamente, que os alunos conheçam a metodologia da 

constituição da Assembleia Legislativa, compreendam o sistema eleitoral de 

Macau e o sentido do direito de voto e da participação dos cidadãos nas eleições. 

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(adiante designada por “DSEDJ”) publicou os materiais didácticos sobre a 

“Educação Moral e Cívica”, para apoiar os docentes na implementação das 

respectivas exigências das actividades pedagógicas nas aulas. O seu conteúdo 

abrange diversas matérias sociais e contém módulos independentes, sobre “Lei” e 
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“Política”, que permitem, aos alunos, conhecerem a estrutura básica e os 

principais regimes do Governo da RAEM, bem como a sua influência na vida 

quotidiana da população de Macau. A DSEDJ continua a organizar acções de 

formação para o pessoal docente, no sentido de elevar a eficácia das aulas. No 

âmbito do ensino superior, as instituições de ensino superior promovem, de forma 

contínua, o trabalho educativo sobre a “Constituição” e a “Lei Básica”. Além dos 

cursos de especialização frequentados pelos próprios estudantes, os 

conhecimentos gerais da universidade são também parte integrante do curso de 

licenciatura. 

Para criar condições para que os jovens estudantes participem nos assuntos 

sociais e aumentem a sua capacidade de intervenção política, a DSEDJ tem 

realizado, nos últimos anos, actividades relativas à “Plataforma para apresentação 

e discussão de opiniões e sugestões dos jovens”, organizando os jovens estudantes 

participantes nas actividades para assistirem a reuniões de consulta ou reuniões ao 

nível do Governo da RAEM, de modo a conhecerem o funcionamento do 

Conselho Consultivo e o seu Regimento. A DSEDJ realizou ainda a actividade de 

comunicação “Encontro com os jovens” para proporcionar aos jovens estudantes 

um canal de comunicação com o Governo, incentivando o seu interesse pelos 

assuntos sociais e pela partilha de opiniões sobre esta área. Na fase preparatória 

das últimas eleições para a Assembleia Legislativa, a DSEDJ realizou uma 

“Sessão de esclarecimento para o sector educacional” e organizou uma visita de 

alunos do ensino secundário complementar de Macau às assembleias de voto e 

realizou uma votação simulada, com vista a aprofundar os conhecimentos do 

pessoal docente e não docente e dos estudantes sobre as eleições para a 

Assembleia Legislativa e o processo de votação, incentivando-os a tornarem-se 

eleitores e a cumprirem os seus deveres cívicos. Além disso, a DSEDJ continua a 

incentivar as escolas a fornecerem aos alunos experiências de aprendizagem 

abundantes e diversificadas e, através de formas de financiamento e de apoio, 

incentiva as associações de estudantes do ensino superior e as associações de 

jovens de Macau a desenvolverem diversas actividades de apoio aos jovens 

estudantes, para que estes conheçam melhor a sociedade, os assuntos cívicos e os 

assuntos políticos. As três instituições de ensino superior públicas também 
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estimularam e organizaram a participação activa dos estudantes nas actividades de 

prática social, serviços voluntários, debate político, entre outras, a fim de 

alargarem a visão dos jovens e dos estudantes, cultivando a sua capacidade de 

pensamento racional e de tolerância, construindo, deste modo, uma base sólida 

para o pensamento racional e a participação futura na sociedade. 

Aos 7 de Setembro de 2022. 

 

  

 

 

 

O Director, 

Kong Chi Meng 

 


