
Discurso inaugural da edição de 2022 da “Exposição 

sobre a Educação da Segurança Nacional” em Macau 

Exmo. Senhor Chefe do Executivo, Dr. Ho Iat Seng, 

Exmo. Senhor Vice-Presidente da Conferência Consultiva Política do 

Povo Chinês, Dr. Edmund Ho, 

Caros convidados e amigos, 

Hoje celebramos o sétimo aniversário do Dia da Educação da 

Segurança Nacional. Em nome do Gabinete de Ligação do Governo 

Central em Macau, gostaria de dar aos convidados as boas-vindas e 

sinceros agradecimentos pela vossa presença na “Exposição sobre a 

Educação da Segurança Nacional”, co-organizada pelo governo da 

RAEM e pelo Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau. 

O passado ano foi um ano marcante na página de história da nação 

chinesa. O Partido Comunista da China (PCC) celebrou o seu 

centenário aniversário. A China venceu a batalha contra a pobreza 

como previsto, construiu de forma integral uma sociedade 

moderadamente próspera, alcançando o objectivo da luta do primeiro 

centenário, e iniciou uma nova jornada em direcção ao objectivo da luta 

do segundo centenário. A 6ª sessão plenária do 19º Comité Central do 

PCC aprovou a terceira resolução histórica, enfatizando que o Partido 

tem Xi Jinping como núcleo do Comité Central do PCC e de todo o 

partido, e tem como ideologia-guia o Pensamento Xi Jinping sobre o 

Socialismo com Caracteristicas Chinesas na Nova Era, tendo 

significado decisivo para o progresso do Partido e do Estado na nova 

era e para a aceleração do processo histórico da grande revitalização 

da nação chinesa. 



Sob a perspectiva geral da segurança nacional, os trabalhos do nosso 

país no âmbito da segurança nacional ultrapassaram os desafios e 

riscos provenientes de diversas vertentes, como a vertente política, a 

económica, a ideológica, a natureza, etc., assugurando um reforço 

pleno do sistema e da competência da defesa da segurança nacional. O 

governo central adoptou uma séria de medidas paliativas e definitivas, 

contribuindo para uma alteração substancial em Hong Kong, que 

passou de uma situação caótica para ordenada, e para a manutenção 

da estabilidade na sociedade de Macau. 

No ano passado, com a liderança do Chefe do Executivo, Dr. Ho Iat 

Seng, todos os sectores da sociedade, avançaram corajosamente em 

uníssono, combatendo a pandemia, promovendo o desenvolvimento, 

mantendo a estabilidade, garantindo o progresso da defesa da 

segurança nacional com resultados notáveis. O governo da RAEM 

promoveu ativamente a legislação referente à defesa da segurança 

nacional, acompanhou a nomeação do assessor para os assuntos da 

segurança nacional e respetivos assessores-técnicos, implementou as 

instituições profissionais para assegurar a segurança nacional, 

aperfeiçoando o sistema legal e o mecanismo executivo da defesa da 

segurança nacional. Implementou firmemente o princípio de "Macau 

governada por Patriotas", e realizou-se com sucesso a sétima Eleição 

da Assembleia Legislativa, consolidando constantemente a base social 

do “amor pela Pátria e por Macau”. 

Caros convidados e amigos, 

Como diz um provérbio chinês: preparar-se para situações caóticas 

em tempos de boa governação, contemplar como resolver perigos 



futuros em tempos de paz. O presidente Xi Jinping tem advertido 

repetidamente que devemos sempre pensar em todas as hipóteses 

possíveis e preparar o pior cenário. Devemos persistir nesta filosofia, 

implementar abrangentemente a perspectiva geral da segurança 

nacional, continuar divulgar a educação sobre a segurança nacional, e 

cumprir efectivamente a responsabilidade constitucional da defesa da 

segurança nacional. 

Primeiro, entender plenamente o significado da defesa da segurança 

nacional. O presidente Xi Jinping frisou que “a segurança nacional é 

uma base fundamental da estabilidade e governação do país.” A firme 

base da segurança nacional oferece mais espaço para “um país, dois 

sistemas”. A segurança nacional está relacionada com a estabilidade e 

prosperidade de Macau, a felicidades dos residentes, tanto a nível 

coletivo como individual. Devemos aprender e implementar as 

importantes instruções do presidente Xi Jinping sobre a perspectiva 

geral da segurança nacional, salvaguardando a tranquilidade de Macau 

e a felicidades dos seus cidadãos, tornado ainda mais brilhante a 

tabuleta dourada de Macau “uma das cidades mais seguras do mundo”. 

Segundo, fortalecer a construção do regime jurídico e mecanismo da 

defesa da segurança nacional. A defesa da segurança nacional é um 

importante ramo da implementação da defesa da jurisdição geral do 

governo central. O governo central assume a responsabilidade 

fundamental pelos assuntos da segurança nacional em Macau, e o 

governo de RAEM assume a responsabilidade constitucional pela 

defesa da segurança nacional. Devemos promover a revisão da “Lei 

relativa à defesa de segurança nacional”, construir um sistema jurídico 



da defesa da segurança nacional. Assegurar o exercício das funções 

dos assessores para os assuntos da segurança nacional e da Comissão 

de Defesa da Segurança Nacional em Macau, continuar aperfeiçoar o 

mecanismo da defesa da segurança nacional em Macau. 

Terçeiro, herdar o valor fundamental do amor pela Pátria e por Macau. 

Macau tem a tradição do amor pela Pátria e por Macau, 

demonstrando-o exemplarmente no âmbito da defesa da segurança 

nacional. É  preciso persistir no princípio de "Macau governada por 

Patriotas", garantindo que todos os administradores de Macau são 

patriotas. Este é um princípio fundamental para defender a soberania, a 

segurança e os interesses do desenvolvimento do país, e manter a 

estabilidade e prosperidade de Macau. Devemos ampliar a divulgação e 

a educação do valor fundamental do amor pela Pátria e por Macau, 

realçar a consciência e cultivar a emoção do país, promover o passar do 

patriotismo de geração em geração em Macau, promover o esforço e 

envolvimento de toda a população na defesa da segurança nacional. 

Caros convidados e amigos, 

Só quando o país está seguro é que podem as famílias estar bem, e 

só quando o tronco fica forte é que os ramos podem ser prósperos. O 

Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau assumirá 

firmemente a responsabilidade do governo central, apoiará os trabalhos 

da defesa da segurança nacional em Macau. Trabalharemos para 

melhorar a educação da segurança nacional, e para escrever um novo 

capítulo dos trabalhos da defesa da segurança nacional. 



Saúdo ao sucesso de Exposição sobre a Educação da Segurança 

Nacional de 2022. 

Muito obrigado! 

 


