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No dia 15 de Abril deste ano assinalou-se a 7.ª Edição do Dia da 

Educação sobre a Segurança Nacional, do País, e para que os 

residentes locais possam compreender melhor os grandiosos novos 

êxitos alcançados no desenvolvimento do País e estabelecer 

firmemente a perspectiva geral da segurança nacional, salvaguardando 

juntos a segurança nacional e a prosperidade e estabilidade social de 

Macau, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) 

e o Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM 

co-organizaram, pela 5.ª vez, a Exposição sobre a Educação da 

Segurança Nacional, que decorreu no período de 15 de Abril a 15 de 

Maio. 

A cerimónia de abertura desta exposição teve lugar na manhã de 15 

de Abril, no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação 

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

de corte de 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 Vice-Comandante da Guarnição em Macau do Exército de 

Libertação do Povo Chinês, Dai Jingsong, e neste evento estiveram 

presentes cerca de 420 convidados. 



A conjugação de esforços com os diversos sectores da 

sociedade para a salvaguarda determinada da soberania, da 

segurança e dos interesses do desenvolvimento do Estado 

O Chefe do Executivo e Presidente da Comissão de Defesa da 

Segurança do Estado, Ho Iat Seng, afirmou, ao discursar na cerimónia 

de inauguração da exposição, que o Governo da RAEM mantém-se 

firme na perspectiva geral da segurança nacional e, em conjugação de 

esforços com os diversos sectores da sociedade, continuará a melhorar 

o sistema de defesa da segurança nacional e a capacidade de Macau, a 

persistir na salvaguarda da soberania integral do Governo Central, da 

ordem constitucional conforme a Constituição e a Lei Básica, e da 

soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento nacional, 

escrevendo um novo capítulo da prática bem-sucedida de “Um País, 

Dois Sistemas” com características de Macau. O Chefe do Executivo 

salientou ainda que, no último ano e com o total apoio do Governo 

Central, o Governo da RAEM, para além de garantir a normalização da 

prevenção e controlo da epidemia, continuou a melhorar dinamicamente 

a criação do sistema de segurança nacional de Macau, implementou o 

princípio fundamental “Macau governado por patriotas” instituído pelo 

Governo Central e consolidou a base sociopolítica de “Um País, Dois 

Sistemas”. Salientou que os resultados não foram fáceis de conquistar, 

no âmbito da defesa da segurança política, do aperfeiçoamento do 

mecanismo de trabalho, do reforço do ordenamento jurídico e da 

divulgação e educação. Relembrou a criação dos cargos de assessor e 

de assessor técnico para os assuntos de segurança nacional junto da 

Comissão de Defesa da Segurança do Estado, tendo os nomeados 

iniciado as suas funções, no sentido do cumprimento conjunto da 



responsabilidade constitucional da defesa da segurança nacional, 

contribuindo para garantir a implementação estável e a longo prazo em 

Macau do princípio “Um País, Dois Sistemas”. 

O Assessor para os Assuntos de Segurança Nacional da Comissão de 

Defesa do Estado e Director do Gabinete de Ligação do Governo 

Popular Central na RAEM, Fu Ziying, destacou que, na perspectiva 

geral da segurança nacional, o trabalho do País no âmbito da segurança 

nacional ultrapassou os desafios e riscos provenientes de diversas 

vertentes, nomeadamente das vertentes política, económica, ideológica 

e da natureza, garantindo um reforço pleno do sistema e da 

competência da defesa da segurança nacional. Salientou que o 

Governo Central adoptou uma série de medidas paliativas e definitivas, 

contribuindo para uma alteração substancial em Hong Kong, que 

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

manutenção da estabilidade na sociedade de Macau, conseguindo-se, 

no ano passado, promover o desenvolvimento, manter a estabilidade e 

garantir o progresso da defesa da segurança nacional com resultados 

notáveis. 

Continuação da realização do concurso de composição, para 

reforçar a consciência da segurança nacional entre os jovens 

Este ano realizou-se, uma vez mais, um concurso de composição, 

co-organizado pelo Governo da RAEM e o Gabinete de Ligação do 

Governo Popular Central na RAEM, sob o tema “Perspectiva Geral da 

Segurança Nacional do meu ponto de vista”, e que se estendeu aos 

estudantes das instituições de ensino superior de Macau. O concurso 

teve um grande apoio por parte do sector da educação de Macau, tendo 



contado com a participação de 8 instituições de ensino superior e de 40 

escolas do ensino secundário, e com a participação activa de mais de 

9.500 alunos. A organização endereçou convites especiais ao 

presidente da Associação de Intercâmbio de Cultura Chinesa, Lei Pui 

Lam, ao presidente da Associação dos Escritores de Macau, Lei Kun 

Teng, ao professor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, 

Zhao Guoqiang, à directora da Faculdade de Direito da Universidade de 

Ciência e Tecnologia de Macau, Fang Quan, ao vice-presidente da 

direcção da Associação de Educação de Macau, Sam Io Cheong, ao 

subchefe de divisão do Departamento de Publicidade e Cultura do 

Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, He Jinzhan, ao 

subchefe de divisão do Departamento de Educação e Trabalhos Juvenis 

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

Zhubin, ao assessor do Gabinete do Secretário para a Segurança, 

Chang Cheong, e ao chefe do Departamento de Segurança da Polícia 

Judiciária, Lai Man Vai, para constituírem o júri da comissão de 

avaliação. Após várias rondas de avaliação, foi seleccionado um total de 

60 obras, de entre as quais foram atribuídos o 1.º, 2.º e 3.º lugares e de 

excelência a grupos de alunos do ensino superior, do ensino secundário 

complementar e do ensino secundário geral. A cerimónia de atribuição 

de prémios teve lugar no dia da cerimónia de inauguração da Exposição 

sobre a Educação da Segurança Nacional, e na Exposição foi exibida 

uma parte das excelentes obras premiadas e a lista dos premiados. 

Os membros da comissão de avaliação afirmaram que o concurso 

deste ano, sob o tema “A Perspectiva Geral da Segurança Nacional do 

meu ponto de vista”, é uma continuação do tema do ano passado “Eu e 

a Segurança Nacional” que, de um sentido próprio de responsabilidade 



na defesa da segurança nacional, evoluiu para um nível de 

compreensão abrangente do âmbito da defesa da segurança nacional. 

O nível geral da escrita dos participantes foi considerado elevado, as 

obras mostraram estar enquadradas no tema e primar pela originalidade, 

e os participantes integraram devidamente o conceito de segurança 

nacional com a sua aprendizagem e crescimento, ideais e aspirações, 

responsabilidade e compromisso, reflectindo profundamente a 

compreensão da perspectiva geral de segurança nacional. Isso permitiu 

aos concorrentes adquirirem conhecimentos e compreensão mais 

abrangentes e claros, estimular um entendimento mais forte da 

segurança nacional e aumentar o sentido de pertença nacional. 

Afirmar a Perspectiva Geral da Segurança Nacional e consolidar 

o princípio de “Macau governado por patriotas” 

A Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional 2022 está 

dividida em seis partes, nomeadamente “Grandes êxitos obtidos no 

âmbito do desenvolvimento do País”, “Persistência na perspectiva geral 

da segurança nacional e melhoramento contínuo do sistema de 

segurança nacional”, “Notáveis sucessos na segurança nacional na 

nova era - Fortes esforços para prevenir e enfrentar grandes riscos”, 

“Consolidação das bases e avanço perante adversidades. 

Desenvolvimento estável da consagração do princípio “Um País, Dois 

Sistemas”, “Empenho e dedicação para se integrar, proactivamente, na 

conjuntura geral do desenvolvimento do País” e “Promover a 

continuidade de geração para geração do amor à Pátria e do amor a 

Macau para em conjunto salvaguardar a segurança nacional geral”. 



Esta exposição reúne mais de 420 fotografias com legendas sucintas 

e vários vídeos. É  de destacar que, na orientação da perspectiva geral 

da segurança nacional, o País coordenou o desenvolvimento e a 

segurança, respondeu com serenidade a inéditas mudanças históricas e 

a uma epidemia sem precedentes nos últimos cem anos, tendo ainda 

promovido uma série de grandes conquistas a nível da segurança 

nacional na nova era. Evidenciam-se também várias medidas e os 

resultados alcançados pelo Governo da RAEM na defesa da segurança 

nacional e na promoção do princípio “Um País, Dois Sistemas”, 

contribuindo para que a população recorde o processo de 

desenvolvimento do País e de Macau ao longo do ano transacto, 

estabeleça firmemente a perspectiva geral da segurança nacional, 

cumpra conscientemente as responsabilidades de proteger a segurança 

nacional e una forças para consolidar a conjuntura positiva de “Macau 

governado por patriotas”. 

Este ano a Exposição também dispõe do sistema de visitas guiadas 

com conteúdos áudio pré-gravados e, com base no serviço prestado no 

ano passado com conteúdos em mandarim e cantonês, este ano foram 

adicionadas visitas guiadas em português e em inglês, de modo a dar 

resposta às necessidades dos visitantes de diferentes origens, e para 

além de facilitar uma compreensão plena dos conteúdos expostos, 

procura ainda estender com eficácia o carácter ideológico e artístico da 

exposição. 

Visitas online e offline, para promover, por meios diversificados, 

a educação da segurança nacional 



Em articulação com as medidas de controlo da epidemia, este ano 

todas as actividades da Exposição sobre a Educação da Segurança 

Nacional foram organizadas de acordo com as instruções das 

autoridades de saúde. A par disso, foi criado o website 

temático https://eesn.gov.mo da Exposição, no qual são disponibilizadas 

inscrições online e linhas abertas para consultas, com vista a facilitar a 

inscrição e a marcação prévia de visitas guiadas por associações 

particulares. O website fornece ainda uma exibição virtual em 360º da 

Exposição, o que permite que os visitantes distantes possam apreciar a 

exposição como se estivessem presentes. Para além do conteúdo dos 

painéis, a Exposição oferece ainda uma área onde pode ser apreciado o 

vídeo alusivo ao Dia da Educação sobre a Segurança Nacional “Antigo 

Código da Confiança Cultural”, através do qual se procura fazer 

compreender que a segurança cultural constitui um elemento importante 

da segurança do Estado, que a segurança das relíquias culturais está 

relacionada com a segurança cultural, e que a segurança cultural 

implica o futuro da nação. A protecção da cultura do País garante a 

herança e a segurança da nossa cultura, e torna a nação chinesa mais 

confiante no caminho do grande rejuvenescimento. 

Além disso, para atrair a atenção de mais jovens para a segurança 

nacional, na Exposição foi instalada uma zona de jogos interactivos, 

com vista a aumentar os seus conhecimentos nesse âmbito através de 

várias actividades recreativas. 

O número de visitantes alcançou um novo recorde, graças à 

participação activa dos vários sectores da sociedade 

https://eesn.gov.mo/


Esta edição terminou com êxito no dia 15 de Maio. Durante o período 

da Exposição houve muitas reacções positivas por parte de todos os 

sectores da sociedade e dos cidadãos em geral, e diversos serviços 

governamentais, associações cívicas, escolas e empresas públicas e 

privadas participaram activamente e organizaram visitas, tendo-se 

registado um total de mais de 58.000 participações nesta Exposição, 

dos quais, participação de jovens estudantes registados era 15.125, de 

serviços públicos 12.946, de associações particulares 23.902 e das 

empresas públicas e privadas 6.404. O número de visitantes do website 

temático da Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional 

atingiu 380.000, alcançando-se assim o resultado previsto. 

Os visitantes consideraram, em comparação com as anteriores, o 

conteúdo desta Exposição mais sistemático, muito rico, e que 

acompanha os tempos modernos. Os visitantes tiveram a oportunidade 

de perceber, passo a passo, que a segurança nacional é a pedra 

angular da segurança do Estado e que está associada à tranquilidade e 

estabilidade do País, ao bem-estar dos cidadãos e ao desenvolvimento 

a longo prazo da sociedade. Como cidadãos chineses, ninguém é mero 

espectador perante a salvaguarda da segurança do Estado, e só 

prosseguindo com a implementação da perspectiva geral da segurança 

nacional, e consolidando conjuntamente o aspecto positivo do princípio 

“Macau governado por patriotas” é que podemos colaborar para manter 

a tranquilidade de Macau e a vida feliz dos cidadãos, de modo a garantir 

o desenvolvimento duradouro do princípio “Um País, Dois Sistemas” 

com características de Macau. 


