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Realiza-se hoje a Cerimónia de Graduação do ano 
académico 2013-2014 do Instituto Politécnico de Macau. 
Em nome do Governo da RAEM, gostaria de manifestar 
os sinceros parabéns e agradecimentos aos recém-
graduados e aos docentes pelo trabalho desenvolvido. 

O Governo da RAEM tem acreditado, desde o seu 
estabelecimento, na prática das suas linhas de acção 
governativa de “promover a prosperidade de Macau 
através da Educação” e de “construir Macau através da 
formação de talentos”. Para tal, tem vindo a aumentar 
o investimento anual na Educação e a assegurar 
os recursos necessários para o desenvolvimento 
contínuo do ensino superior, ensino não superior 
e formação dos residentes. Sobretudo nos últimos 
anos, com base no desenvolvimento sustentado e no 
aperfeiçoamento geral do ensino superior do Território, 
o Governo da RAEM tem vindo a tomar medidas no 
sentido de organizar ainda melhor o sistema para o 
desenvolvimento de quadros qualificados, por meios 
tais como aperfeiçoar o sistema do ensino superior, 
elevar constantemente a sua qualidade, expandir as 
áreas de especialização, promover a aplicação dos 

resultados científicos para o desenvolvimento social, 
ampliar o ensino superior para adultos, e estimular o 
regresso e a estada de talentos em Macau. Deste modo, 
dedica-se a formar quadros excelentes que tenham o 
espírito de “amor pela Pátria e por Macau” e possuam 
plenas e diversas competências e qualidades, a fim 
de aumentar a competitividade complexa de Macau 
para responder às mudanças e desafios eventuais da 
sociedade, e também como uma medida forte para 
desenvolver a sociedade, a economia, a cultura, as 
ciências e tecnologias de Macau.

O Governo da RAEM continuará a apoiar 
o Instituto Politécnico de Macau a concretizar o 
seu objectivo de formar talentos de elevado nível 
vocacional e profissional para Macau, encorajando-o 
a promover plenamente as suas próprias vantagens e 
características na educação, a melhorar e inovar na 
criação e organização de cursos e a iniciar diversas 
actividades lectivas e investigações científicas, de forma 
a elevar os seus níveis de ensino e de investigação 
de acordo com os critérios internacionais, dando 
os devidos contributos para o desenvolvimento da 

sociedade, da economia, da cultura, das ciências e 
tecnologias de Macau.

O fim de uma etapa implica o início de outra 
nova etapa. Caros estudantes graduados, depois desta 
Cerimónia de Graduação, vão entrar numa nova 
jornada da vossa vida. Espero que os recém-graduados 
possam pôr em prática as suas capacidades, espero 
também que no exercício do vosso contributo culto 
e prestável à sociedade, reflictam o vosso valor e os 
conhecimentos aqui adquiridos, e concretizem os 
vossos sonhos e objectivos, e se tornem nos pilares 
desta sociedade.

Por fim, sinceramente, desejo um futuro brilhante 
a todos os recém-graduados, e boa saúde e muitas 
felicidades a todos presentes!

Obrigado a todos.
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