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“從憲法基本法看維護國家安全”課程 

Curso sobre a “Defesa da Segurança do Estado à luz da Constituição e da Lei Básica” 
 

目的： 透過課程加強公務人員對憲法、基本法與國家安全的認識 

Objectivos: Reforçar os conhecimentos dos trabalhadores dos serviços públicos sobre a Constituição, a 

Lei Básica e a segurança do Estado  

對象： 第 1 班－領導主管或等同職級的公務人員 

第 2 班－高級技術員及技術員或等同職級的公務人員 

第 3 班－技術輔助人員或等同職級的公務人員 

Destinatários: Turma 1 – Pessoal de direcção e chefia ou pessoal equiparado 

Turma 2 – Técnicos superiores e técnicos ou pessoal equiparado 

Turma 3 – Técnicos de apoio ou pessoal equiparado 

地點： 澳門宋玉生廣場 336-342 號誠豐商業中心 6 樓公務人員培訓中心。 

Local: Alameda Dr. Carlos D'Assumpção 336–342, Centro Comercial Cheng Feng, 6.º andar, CFTSP, 

Macau. 

導師： 江華 

Formador(a): Kong Wa 

 

 課程內容: Programa: 

1. 我國憲法關於維護國家安全的規定 

2. 我國維護國家安全法律體系的建設與完善 

3. 總體國家安全觀的提出及其內容 

4. 澳門基本法第 23 條的本地立法任務 

5. 國家安全與居民的基本權利 

6. 香港特區維護國家安全法律制度和執行機制

的建立 

 

7. 未來澳門特區維護國家安全法律制度的完善 

1. Disposições da Constituição sobre a defesa da 

segurança do Estado 

2. Construção e melhoria do sistema normativo da defesa 

da segurança do Estado  

3. Apresentação do conceito geral da segurança do Estado 

e o seu conteúdo 

4. Obrigações da produção legislativa local prevista no 

artigo 23.º da Lei Básica da RAEM 

5. Segurança do Estado e direitos fundamentais dos 

residentes 

6. Criação do regime jurídico e do mecanismo de execução 

relativos à defesa da segurança do Estado para a 

RAEHK 

7. Futuro aperfeiçoamento do regime jurídico relativo à 

defesa da segurança do Estado na RAEM 

 
 

  
班別 

Turma 

上課日期 

Data 

課時  

Duração 

上課時間  

Horário 

截止報名日期  

Prazo de Inscrição 

第 1 班 

Turma 1 
29/04/2022 7 小時 horas 

09:00 - 13:00 

14:30 - 17:30 

30/03/2022 
第 2 班 

Turma 2 
06/05/2022 7 小時 horas 

09:00 - 13:00 

14:30 - 17:30 

第 3 班 

Turma 3 
12/05/2022 7 小時 horas 

09:00 - 13:00 

14:30 - 17:30 
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聯絡人 Pessoal de Contacto： 

陳先生 Paul Chan ( 電話 Tel. : 82919779 ; 電郵 email: kuokwangc@safp.gov.mo ) 

何小姐 Irene Ho ( 電話 Tel. : 82919721 ; 電郵 email: unmengh@safp.gov.mo ) 

 

 

 
證書:學員必須出席整個課程才獲發證書。 
Certificação: Será conferido certificado a quem tenha frequentado o curso na sua íntegra. 

學員應依時出席所有課堂，遲到或早退逾十五分鐘，均會被視為缺課處理。 
Os participantes devem comparecer pontualmente a todas as aulas, sendo os atrasos ou saídas antecipadas 
superiores a 15 minutos considerados como ausência. 


