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O IPM formou, mais um ano, alunos que irão, agora, 
entrar na sociedade. Em nome do IPM, gostaria de 
felicitar os recém-graduados e os seus familiares. 
Agradeço a presença de sua excelência o Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, Senhor Cheong 
U, Representante do Chefe do Executivo, e todos os 
convidados, especialmente o Prof. Adriano Moreira, 
vindo de Portugal e desde hoje Professor Coordenador 
Honorário do IPM, e o Vice-Reitor da Pingtung 
University of Science and Technology de Taiwan, Prof. 
Chang-Hsien Tai. Gostaria também de agradecer 
a todos os docentes e funcionários pelo trabalho 
desenvolvido na educação dos alunos. Pretendo ainda 
agradecer ao Presidente da Academia de Escultura 
da China, Prof. Wu Weishan pela oferta da escultura 
“Confúcio – Mestre de Todos os Tempos” que reflecte 
precisamente o lema do IPM “dilatar o conhecimento 
técnico-científico com base nas culturas da China e 
do Ocidente”, encorajando os alunos, professores e 
funcionários do IPM a nunca se contentarem com o 
conhecimento obtido e nunca se tornarem impacientes 
no ensino aos outros.

Durante o ano académico 2013/2014, o IPM foi 
a primeira instituição de ensino superior de Macau 
a obter a classificação de “Confidence” conferida pela 
agência britânica Quality Assurance Agency for Higher 
Education (QAA), a mesma classificação da Universidade 
de Oxford e da Queen Mary, Universidade de Londres, 
concretizando o plano de educação para o ensino 
superior do Governo da RAEM.

Neste ano académico, o IPM continuou a trabalhar 
com os objectivos de se enraizar ainda mais em Macau, 
servir a comunidade e formar talentos práticos, 
melhorando a qualidade de ensino e aumentando a 
taxa de empregabilidade e a taxa de prosseguimento 
de estudos; nos últimos dez anos, o IPM tem vindo a 
manter uma rácio de 90% e boa reputação junto dos 
empregadores e das instituições de ensino que acolhem 
os alunos do IPM. Por isso, o IPM é, em vários anos 
consecutivo, a instituição com o maior número de 
inscrições em Macau.

No ano académico 2013/2014, os trabalhos de 
investigação científica desenvolvidos no IPM foram 
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frutíferos. Em 2013, vários artigos científicos da Revista 
do Instituto Politécnico de Macau foram publicados no 
Duplicated Materials from Newspapers and Periodicals 
(Renmin University of China) ; de entre mais de 1,150 
instituições do ensino superior nacionais, o IPM 
posicionou-se na 13ª posição. O Prof. Mao Sihui foi 
nomeado como Presidente do Conselho de Gestão de 
International Association for Intercultural Communication 
Studies; o Prof. Lang Bin ganhou o segundo prémio 
nacional de Progresso Científico e Tecnológico de 2013; 
o Prof. Chan Ka Yin e o Prof. Leong Sok Lei receberam a 
patente imitada pelo Gabinete Estadual de Propriedade 
Intelectual (SIPO); o Prof. Tang Su Kit, o Prof. Tong 
Hoi Yee entre outros professores obtiveram resultados 
no trabalho de investigação, receberam novas patentes 
nacionais, etc.

No presente ano lectivo, os alunos do IPM tiveram 
amplo sucesso académico – o aluno Li Lu Tai Long 
do curso de Música realizou um concerto individual 
em Taiwan e recebeu críticas positivas na imprensa 
local. O aluno da Escola Superior de Educação Física 

e Desporto Wang Kun venceu em duas provas no 
concurso Maratona de Standard Chartered Hong Kong. 
A aluna Chao Weng San da Escola Superior de Ciêncas 
Empresariais recebeu a Medalha de Excelência na 
Competição da Comissão das Olimpíadas do Trabalho, 
destacando-se entre concorrentes de 47 países e regiões 
do mundo.

Em meados de Maio deste ano, o Grupo Cultural 
e Artístico, composto sobretudo por alunos do IPM, 
realizou espectáculos nas Universidades de Coimbra 
e de Lisboa e no Instituto Politécnico de Leiria e, no 
dia 18 de Maio, o Presidente de Portugal visitou o IPM. 
Estes eventos realçaram o papel desempenhado pelo 
IPM na promoção da economia e intercâmbio cultural 
entre Macau e os países de língua portuguesa e na 
determinação e confiança que o IPM tem no ensino e 
na investigação na área da língua portuguesa.

O IPM atingiu tais resultados graças à direcção do 
Governo da RAEM, ao apoio dos diversos sectores da 
sociedade e ao empenho dos alunos, recém-graduados, 
docentes e funcionários do IPM. Neste momento, 

permitam-me colocar-me na posição de um professor, 
e desejar aos recém-licenciados que mantenham e 
promovam o espírito de equipa e trabalho do IPM, de 
modo a criar excelência para o vosso futuro no rumo de 
“Ter orgulho na Alma Mater e ser motivo de orgulho da 
Alma Mater”.

Obrigado a todos!


