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Seminário Temático sobre “Direitos e deveres fundamentais dos residentes de 

Macau, Lei de Nacionalidade e protecção e serviços consulares”, realizado por 

Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da RPC na RAEM, 

Direcção dos Serviços de Identificação e Instituto Politécnico de Macau 

 

A fim de aprofundar os conhecimentos dos estudantes do ensino superior sobre os 

direitos e deveres fundamentais dos residentes de Macau, a Lei de Nacionalidade e a 

protecção e os serviços consulares, o Comissariado do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros da República Popular da China na Região Administrativa Especial de Macau, 

a Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) e o Instituto Politécnico de Macau (IPM), 

realizaram em conjunto, no dia 9 de Maio de 2016, no IPM, o Seminário Temático sobre 

“ Direitos e deveres fundamentais dos residentes de Macau, Lei de Nacionalidade e 

protecção e serviços consulares”, procurando através desta actividade divulgar as 

informações relacionadas com o tema, junto dos estudantes universitários do IPM. 

 

O Seminário convidou como oradores o Dr. Weng Jinshan, subdirector do 

Departamento para os Assuntos Consulares do Comissariado do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros da República Popular da China na RAEM e a Dra. Wong Pou Ieng, chefe do 

Departamento de Identificação de Residentes da DSI e contou com a presença de 80 

estudantes. A chefe do Departamento da DSI, Dra. Wong, deu-lhes a conhecer a 

constituição dos residentes de Macau, os seus direitos e deveres fundamentais e a 

aplicação da Lei de Nacionalidade na RAEM, e o Dr. Weng partilhou com os 

participantes os casos em que se recorreram a protecção consular e apresentou os meios 

para solicitação de assistência quando se encontrarem em dificuldades no estrangeiro, 

trazendo vantagens para os estudantes. 

 

 A DSI vai continuar a manter contactos assíduos com o Comissariado do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, com 

vista a realizar a promoção permanente dos direitos e deveres fundamentais dos residentes 

de Macau, da Lei de Nacionalidade e de conhecimentos sobre a protecção e os serviços 

consulares, através de organização de diferentes incentivos. 

 



 

O Subdirector do Departamento para os Assuntos Consulares do Comissariado do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, Weng Jinshan deu aos 

estudantes a conhecerem o conteúdo da protecção e dos serviços consulares 

 

 

A Chefe do Departamento de Identificação de Residentes da DSI, Wong Pou Ieng, falou sobre 

os direitos e deveres fundamentais dos residentes de Macau e a Lei de Nacionalidade. 

 

 

80 estudantes do IPM participaram no Seminário 


