
Segurança nacional, uma responsabilidade de toda a 

população 

No dia 15 de Abril do corrente ano celebrou-se o 6.o “Dia da 

Educação da Segurança Nacional”. Com o objectivo de reforçar o 

conhecimento e maior consciencialização de toda a sociedade sobre a 

segurança do Estado e reunir o apoio de todos os sectores para 

colaborar nos trabalhos da defesa da segurança nacional desenvolvidos 

pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, o Governo 

da RAEM e o Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na 

RAEM co-organizaram, desde o ano de 2018, três edições da 

“Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional”. Com base no 

sucesso das edições anteriores voltámos a co-organizar, entre 15 de 

Abril e 16 de Maio do corrente ano, a «Exposição de Educação sobre a 

Segurança Nacional». 

 

A exposição foi inaugurada na manhã do dia 15 de Abril, na sala de 

exposição do Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação 

Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. A cerimónia 

do corte da fita foi presidida pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, pelo 

vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, 



Edmund Ho, pelo director do Gabinete de Ligação do Governo Popular 

Central na RAEM, Fu Ziying, pelo comissário do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, Liu 

Xianfa, e pelo comandante da Guarnição em Macau do Exército de 

Libertação do Povo Chinês, Xu Liangcai, cerimónia que contou com a 

participação de cerca de 350 convidados. 

 

 

 



Fortalecimento do sistema de defesa da segurança nacional e 

implementação plena do princípio fundamental “Macau governado 

por patriotas” 

Ao discursar na cerimónia de inauguração, o Chefe do Executivo, Ho 

Iat Seng, referiu que a defesa da segurança geral do Estado é o 

princípio fundamental e requisito básico da salvaguarda da soberania, 

da segurança e dos interesses do desenvolvimento do País, assim 

como, da garantia da manutenção da prosperidade e estabilidade a 

longo prazo na RAEM. Após o retorno de Macau à Pátria, firmou-se uma 

conjuntura de excelência com base no princípio basilar “Macau 

governado por patriotas”. Afirmou ainda que a RAEM deve prosseguir 

com o aperfeiçoamento do regime jurídico de defesa da segurança 

nacional e do seu mecanismo de execução, fortalecer o sistema de 

defesa da segurança nacional e enriquecer a sua capacidade, 

implementar plenamente o princípio fundamental “Macau governado por 

patriotas” e ao mesmo tempo, reforçar a educação sobre a Constituição 

e a Lei Básica, persistir no conceito geral da segurança nacional e 

empenhar-se no aprofundamento da consciencialização sobre a 

segurança nacional. 

 



O director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na 

RAEM, Fu Ziying, disse, no seu discurso, que o Governo da RAEM deve 

defender com firmeza os interesses do desenvolvimento da segurança 

da soberania do Estado; salvaguardar, com todos os esforços, a 

prosperidade e estabilidade socioeconómica de Macau; consolidar 

constantemente a base político-social de amar o País e Macau. Por 

outro lado, o director mostrou-se convicto de que, através dos esforços 

conjuntos do Governo da RAEM, dos vários sectores da sociedade e de 

toda a população, o sistema de defesa da segurança nacional de Macau 

tornar-se-á mais completo, a determinação será mais firme, a força será 

maior, e as perspectivas da implementação do princípio “um País, dois 

sistemas”, por parte de Macau, serão mais brilhantes. 

 

Primeiro concurso de composição destinado aos alunos do 

ensino secundário para consolidar a consciência dos jovens sobre 

a segurança nacional 

O Governo da RAEM e o Gabinete de Ligação do Governo Popular 

Central na RAEM co-organizaram este ano a “Exposição de Educação 



sobre a Segurança Nacional”, bem como o primeiro concurso de 

composição em língua chinesa “Eu e a Segurança Nacional”. Este 

concurso contou com a participação de cerca de 5.000 alunos de 35 

escolas do ensino secundário. A parte organizadora convidou, 

especialmente, o presidente da Associação de Intercâmbio de Cultura 

Chinesa, Lei Pui Lam, o presidente da Associação dos Escritores de 

Macau, Lei Kun Teng, o professor da Faculdade de Direito da 

Universidade de Macau, Zhao Guoqiang, a directora da Faculdade de 

Direito da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, Fang Quan, 

o vice-presidente da direcção da Associação de Educação de Macau, 

Sam Io Cheong, o chefe do departamento de educação e trabalhos 

juvenis do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, 

Wu Jiang, e o assessor do Gabinete do Secretário para a Segurança, 

Chang Cheong, para constituir o júri deste concurso. Após várias rondas 

de avaliação, foram seleccionadas um total de 40 obras, das quais 

foram atribuídos prémios de 1.º, 2.º, 3.º lugares e de excelência a 

grupos de alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário. A cerimónia de 

atribuição dos prémios foi realizada no dia da cerimónia de inauguração 

da “Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional”, e foram 

exibidas, na Exposição, uma parte das excelentes obras premiadas e a 

lista dos premiados. 

 



Através deste concurso, os alunos tiveram a oportunidade de reflectir 

profundamente as relações intrínsecas entre eles próprios e a 

segurança nacional, articular o ambiente de aprendizagem e de 

crescimento pessoal com os seus ideais e aspirações e expressaram o 

dever de responsabilidade de um cidadão chinês e um residente de 

Macau sobre o País e Macau, demonstrando plenamente a forte 

consciência da segurança nacional e o sentimento de amor pela Pátria e 

por Macau, estabelecendo e consolidando a consciência da defesa da 

segurança nacional. 

Implementação firma do conceito geral de segurança nacional e 

garantia da estabilidade e do desenvolvimento duradouro do 

princípio “um País, dois sistemas” 

A edição da “Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional” do 

ano 2021 está dividida em quatro temas: “A segurança nacional face às 

grandes mudanças, sem precedentes, nos últimos cem anos”, “Persistir 

no conceito geral da segurança nacional, criando uma grande estrutura 

da segurança”, “A defesa da segurança nacional garante a 

implementação estável e duradoura do princípio “um País, dois 

sistemas” e a “Segurança nacional, uma responsabilidade de toda a 

população”. Esta Exposição usou o sistema de visita guiada com 

gravação em mandarim e cantonense, permitindo aos visitantes a 

ouvirem a visita guiada num ambiente tranquilo, aprofundando a 

compreensão e o pensamento dos visitantes sobre o conteúdo da 

Exposição. 



 

 

Esta Exposição apresentou uma breve revisão sobre os cem anos da 

luta do Partido Comunista Chinês no alcance do grande 

rejuvenescimento da nação chinesa, mediante textos concisos, mais de 

400 fotos e cerca de 20 vídeos, e apresentou em detalhe a conotação 

das “dez persistências” do conceito geral de segurança nacional, bem 

como destacou, em especial, a caminhada extraordinária que o País e 

Macau fizeram ao longo do ano transacto e, face à epidemia, foi dada 

prioridade ao povo e à vida, sendo que toda a população do País se 

juntou e se esforçou nessa luta; Sob a orientação do conceito geral de 

segurança nacional, os resultados que o País tem conquistado são 



notórios e reconhecidos mundialmente, tal como os resultados do mais 

recente desenvolvimento e construção do sistema de segurança 

nacional por parte do País e de Macau, fazendo com que os nossos 

cidadãos conheçam profundamente que a segurança nacional é o 

pressuposto necessário da estabilidade social e do bem-estar da 

população. Só com a implementação plena do conceito geral da 

segurança nacional é que se pode promover de forma bem-sucedida e 

duradoura do princípio “um País, dois sistemas” com características 

próprias de Macau, bem como alcançar constantemente novos 

sucessos. 

Visitas da exposição via online e offline, a fim de promover, por 

meios diversificados, a educação da segurança nacional 

Para corresponder ao esforço do controlo da epidemia, todas as 

actividades desta edição da “Exposição sobre a Educação da 

Segurança Nacional” foram procedidas rigorosamente conforme as 

instruções das autoridades de saúde. Em simultâneo foi criado 

um website temático da “Exposição sobre a Educação da Segurança 

Nacional”, denominado https://eesn.gov.mo, do qual prestam 

inscrições online e linhas abertas para consultas, de modo a facilitar as 

inscrições de visitas e marcações prévias para as visitas guiadas pelas 

associações. Nesse website disponibiliza-se ainda, uma exibição virtual 

para visualização em 360º, possibilitando que os visitantes apreciem a 

exposição como se estivessem presentes na mesma. 

Nesta edição, para além dos conteúdos dos painéis de exposição, 

disponibilizou-se, também, uma área para apreciar os vídeos sobre a 

árdua jornada da luta contra a epidemia levada a cabo pelo Estado. 

https://eesn.gov.mo/


Perante a súbita epidemia, o Presidente Xi Jinping comandou e 

organizou pessoalmente, enfatizando o objectivo de ter como prioridade 

a segurança do povo a quem juntou o Estado na luta contra a epidemia. 

Milhões de profissionais de saúde subestimaram os riscos para a 

própria vida e lutaram contra o vírus e enfrentaram o vírus, de coração 

aberto e corajoso, deram muito carinho aos doentes e salvaram vidas, 

mostrando através das suas acções práticas o amor sem limite. 

 

Além disso, para atrair a atenção à segurança nacional dos jovens, no 

local da exposição disponibilizou-se também uma zona de jogos 

interactivos, para que os jovens durante a jogada dos diversos jogos 

possam aprofundar o conhecimento da segurança nacional. 

O número de visitantes da exposição está aumentando a cada 

ano, a consciência sobre a segurança nacional está 

profundamente enraizada na população 

Esta edição terminou com sucesso em 16 de Maio. Durante esse 

período, foram recebidas reacções positivas de todos os sectores da 

sociedade e de cidadãos, diversos serviços governamentais, 



associações cívicas, escolas e empresas públicas e privadas 

participaram activamente e organizaram visitas, tendo-se registado um 

total de mais de 42 mil visitantes nesta exposição, dos quais o número 

de jovens estudantes registados ultrapassou 13 mil pessoas, 

representando 32,8% do total de visitantes. O número de visitantes 

do website temático da “Exposição sobre a Educação da Segurança 

Nacional” atingiu 330 mil, alcançando o efeito previsto. 

 

 

Os visitantes concordaram unanimemente que o local desta 

exposição tem um espaço grande e confortável, o conteúdo da 

exposição é sistemático e muito rico, referiram ainda que, através da 



exposição, estes sentiram que a defesa da segurança nacional não é 

apenas uma responsabilidade colectiva, mas sim todos, individualmente, 

devem se esforçar por assumir esta responsabilidade. Além disso, foi 

aprofundada a compreensão e o conhecimento do conceito da 

segurança nacional em geral dos cidadãos de Macau, especialmente 

dos jovens, sendo esta uma boa oportunidade de aprendizagem que 

beneficia o reforço da consciência da segurança nacional de toda a 

sociedade, para que estes se esforcem, por sua iniciativa, na defesa da 

segurança nacional, bem como na prosperidade e estabilidade a longo 

prazo do Estado e de Macau. 

 


