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Realiza-se, hoje, mais uma cerimónia anual de graduação do ano lectivo do 
Instituto Politécnico de Macau, e por esta ocasião, permitam-me, em nome 
do Governo da RAEM, dirigir a todos os finalistas, pais e encarregados de 
educação as minhas mais sinceras felicitações e saudações.

A RAEM, desde o seu estabelecimento, tem registado um rápido 
desenvolvimento da economia e uma melhoria gradual da qualidade de vida 
da população, o que tem permitido garantir um desenvolvimento estável da 
sociedade. Os projectos de construção de Macau como “centro mundial de 
turismo e lazer” e como “plataforma de serviços de cooperação económica e 
comercial entre a China e os países lusófonos” encontram-se faseadamente 
implementados, exigindo, portanto, um maior reforço na formação e na 
reserva de recursos humanos de excelência, e nesse sentido, a promoção do 
desenvolvimento educativo constitui uma peça fundamental.

No decurso da acção governativa, o Governo da RAEM, tendo por base a 
população e firme na implementação do princípio prioritário de “apostar na 
educação para o desenvolvimento de Macau”, tem investido maiores recursos 
no desenvolvimento do ensino não-superior e do ensino superior. O Governo 
mantém-se empenhado na continuidade da política de escolaridade gratuita 
de 15 anos e na optimização de medidas complementares, garantindo, 
assim, o direito dos cidadãos de Macau à conclusão do ensino não-superior. 
Além disso, o Governo, empenhado na elevação da qualidade do ensino 
superior de Macau, promove medidas para o reforço institucional do ensino 
superior, designadamente o aperfeiçoamento contínuo das leis e diplomas 
complementares. Nesse sentido delineámos, de forma prudente e adequada, 
projectos de desenvolvimento do ensino superior a médio e longo prazo, 
procurando tirar partido das novas oportunidades e responder aos desafios 
que nos são colocados. 
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O Governo da RAEM está empenhado no reforço contínuo do investimento 
nos recursos do ensino superior, na optimização das condições e das 
instalações pedagógicas, e no apoio à formação de professores para estabelecer 
uma equipa docente de elevada qualidade e eficácia, permitindo, assim, 
promover a elevação da qualidade do ensino superior. Esforçamo-nos pelo 
aperfeiçoamento contínuo e lançamento oportuno de medidas de incentivo aos 
cidadãos para a frequência do ensino superior, promovendo a construção de 
Macau como sociedade que valoriza a aprendizagem contínua, no sentido da 
elevação gradual da qualidade humanista e da capacidade de concorrência da 
população de Macau.

O Governo continua a apoiar o desenvolvimento do Instituto Politécnico 
de Macau. O IPM é encorajado para, a partir das próprias vantagens e 
características, investir mais no reforço de funções que desempenha em 
três vertentes: ensino, investigação e serviço à sociedade. Esperamos que 
o IPM, no gozo legal da autonomia e flexibilidade que lhes são atribuídas, e 
atendendo à realidade local, tome a iniciativa de estabelecer um mecanismo 
de avaliação comparável com os parâmetros internacionais, contribuindo, 
assim, para o reforço do desenvolvimento de recursos humanos de Macau.

Por último, faço votos para que os finalistas avancem no caminho para 
horizontes mais vastos, sempre com uma visão estratégica e as mais 
altas aspirações, acompanhando os tempos com uma atitude pragmática. 
Obrigado a todos!
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