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Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da 

China na Região Administrativa Especial de Macau e os serviços públicos 

organizaram o Colóquio“Discutir os problemas do nosso País, tomando uma 

chávena de chá” para a divulgação dos direitos e deveres fundamentais dos 

residentes de Macau, Lei de Nacionalidade e protecção e serviços consulares  

 

Para reforçar a divulgação dos direitos e deveres fundamentais dos residentes de 

Macau, da Lei de Nacionalidade e da protecção e 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), a 

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça(DSAJ) e o Instituto de Formação 

Turística(IFT), realizaram em conjunto em 29 de Março de 2016 no IFT, o colóquio 

“Discutir os problemas do nosso País, tomando uma chávena de chá”. O colóquio foi 

organizado em forma de convívio informal e relaxado, permitindo aos estudantes e 

oradores trocarem ideias em ambiente comfortável, sobre os direitos e deveres 

fundamentais dos residentes de Macau, a Lei de Nacionalidade e a protecção e 

serviços consulares.  

O colóquio é uma iniciativa no seguimento do seminário temático intitulado  

“Constituição e Lei Básica--Direitos e deveres fundamentais dos residentes de Macau, 

Lei de Nacionalidade e protecção e serviços consulares” realizado em 22 de Março 

passado, com o fim de permitir aos estudantes do ensino superior explorarem o 

referido tema com mais profundidade em outra forma. Os Dr. Weng Jinshan e Dr. 

Huang Jianbin, primeiros secretários do Comissariado do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros da RPC na RAEM, a Dra. Wong Pou Ieng, chefe do Departamento de 

Identificação de Residentes, o Dr. Ng Chi Meng, chefe do Departamento de 

Documentos de Viagem, ambos da DSI, Dr. Lao Un Cheng, chefe substituto da 

Divisão das Relações Públicas da DSAJ, e Chefe de Serviço de Apoio Técnico e 

Académico, Dr. Chu Chan Weng do IFT, juntaram-se com mais de 20 estudantes do 

IFT, trocando ideias numa forma directa e interactiva. Alguns estudantes perguntaram 

aos oradores sobre os problemas frequentes a encontrar no estrangeiro, por ser 

possível frequentar cursos ou fazer estágios fora de Macau. Através da resposta 

imediata e detalhada dos oradores, os estudantes ficaram com melhores 

conhecimentos sobre a protecção e serviços consulares. Além disso, os oradores 



partilharam com os participantes muitos casos em que se recorreram a protecção e os 

serviços consulares e os caso em que os residentes de Macau que se encontraram no 

exterior pediram assistência à DSI, ficando os estudantes impressionados. 

As entidades organizadoras vão continuar a desenvolver acções de divulgação 

em formas diversas, no sentido de dar mais conhecimentos sobre a Constituição e Lei 

Básica, e a protecção e serviços consulares aos cidadãos de Macau.  

 

 

No colóquio “Discutir os problemas do nosso País, tomando uma chávena de chá” que 

teve lugar em 29 de Março de 2016 no Instituto de de Formação Turística, os oradores 

e os estudantes expressaram as suas ideias. 

 

 

Os oradores partilharam as suas ideias acerca do tema do cóloquio 

 


