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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Intensificar as acções de sensibilização e divulgação sobre a segurança 

nacional 

 

O dia 15 de Abril é o “Dia da Educação sobre a Segurança Nacional” definido pelo 

nosso País. A segurança nacional é uma premissa importante para a prosperidade e 

a estabilidade da sociedade. Perante a complexidade e a mutação da conjuntura 

internacional, a importante consciência do “conceito de segurança nacional” deve ser 

profundamente enraizada em todos os aspectos da sociedade de Macau. Deve-se 

estar sempre ciente e alertado para os riscos da segurança tradicional e não 

tradicional, lidar bem com os desafios potenciais incertos, defender conjuntamente a 

defesa da segurança nacional, defender firmemente os valores fundamentais da 

soberania nacional, bem como proteger os legítimos direitos e interesses dos 

residentes. 

A consciência sobre a segurança nacional cria-se com a educação. O Governo 

da RAEM tem dado grande importância à educação sobre o amor à Pátria e a Macau. 

O Senhor Chefe do Executivo afirmou que ia inovar, de forma activa, os trabalhos de 

divulgação jurídica, com vista a elevar a sua eficácia [Nota 1]. Tomando como 

referência os programas curriculares e os materiais pedagógicos dos ensinos primário 

e secundário, pretende-se, através da tendência do desenvolvimento histórico e 

económico, sensibilizar os alunos, de forma lateral ou indirecta, para a importância da 

segurança nacional [Nota 2]. No futuro, como melhorar o conteúdo do programa, de 
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forma clara, vívida e intuitiva, transmitir aos estudantes a responsabilidade e a 

assunção de serem filhos chineses, será o ponto fulcral da próxima fase da educação 

sobre a segurança nacional para os jovens. 

Por outro lado, as viagens de estudo, enquanto actividade importante para os 

estudantes quanto ao estudo da Pátria [Nota 3], dificilmente se podem realizar devido 

à epidemia. Por causa do ajustamento das políticas de entrada e saída da China 

Continental, os seminários sobre a situação nacional da China não podem ser 

realizados pelos assistentes e formadores do Interior da China. Essa perda de 

recursos educativos merece a atenção e o apoio do Governo, para garantir que a 

compreensão e a aquisição de conhecimentos por parte dos estudantes sobre a 

situação nacional não sejam afectadas pela epidemia. Quanto aos recursos da 

internet, o Governo criou uma página electrónica temática para a “Exposição sobre a 

Educação da Segurança Nacional” [Nota 4] e, na página electrónica do Gabinete do 

Secretário para a Segurança, “Tu e a Segurança”, também se continua a publicar 

artigos sobre a segurança nacional [Nota 5]. No futuro, pode-se pensar em melhorar 

ainda mais, construindo uma plataforma de informações sobre a segurança nacional, 

para a divulgação uniformizada de textos, excertos de notícias, publicidade multimédia 

e partilha de exemplos, fáceis de ler e de compreender, partilhando com os jovens a 

importância da defesa da segurança nacional. 

Para melhor promover a educação e a divulgação sobre a segurança nacional, 

interpelo sobre o seguinte: 

1. Para além do ensino básico, tendo em conta a educação sobre a segurança 

nacional dos diferentes níveis de ensino, o Governo dispõe de algum plano 
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para definir, de forma clara, os conteúdos temáticos e os elementos de 

aprendizagem que os cursos devem ter, a fim de assegurar aos alunos o 

conhecimento directo e claro sobre o conceito, os objectivos, os princípios e a 

importância da segurança nacional?  

2. Perante a epidemia, os diversos tipos de actividades de educação sobre o 

estado do País são limitados, e os recursos dos formadores são insuficientes 

ou opacos. Perante esta situação, o Governo vai lançar outras actividades de 

estudo para complementar a educação sobre o estado do País? O Governo 

vai mobilizar e distribuir os recursos destinados aos formadores, para que as 

escolas e a sociedade possam apresentar os seus pedidos?  

3. A internet é um meio importante para os jovens absorverem informações, 

assim sendo, o Governo vai organizar mais actividades de sensibilização e 

educação através da produção de multimédia, com vista a elevar, eficazmente, 

a consciência dos jovens sobre a segurança nacional e, por outro lado, 

reforçar ainda o apoio aos docentes na disponibilização de materiais 

didácticos para os respectivos temas? 

Referência: 

[Nota 1] Ho Iat Seng: Salvaguardar eficazmente a segurança nacional e consolidar as linhas de 

segurança urbana, Xin Hua Net, 17 de Novembro de 2021 https://bit.ly/3DW5Hb0 

[Nota 2] Resposta à interpelação escrita apresentada por um Deputado à Assembleia Legislativa, 

https://bit.ly/3NW9EB6 

[Nota 3] Idem 
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[Nota 4] Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional, https://eesn.gov.mo/?l=zhhant 

[Nota 5] Tu e a Segurança, Forças de Segurança de Macau, https://bit.ly/3xkmNOa 

 

08 de Abril de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

  Ma Io Fong 


