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Estamos aqui presentes na Cerimónia de Graduação do 

Instituto Politécnico de Macau para testemunharmos a 

entrada de todos os alunos graduados numa nova fase 

da sua vida, depois de terem concluído a sua formação 

superior nas Escolas Superiores do Instituto. Permitam-me 

que transmita, em representação do Governo da RAEM, 

as mais calorosas felicitações aos alunos graduados e aos 

seus familiares, e também os sinceros agradecimentos e 

manifestação do grande respeito que é devido ao corpo 

docente que presta toda a dedicação e empenho às suas 

actividades pedagógicas!

Na presente sociedade moderna, surgem todos os dias 

novas tecnologias e a concorrência na comunidade 

internacional fica cada vez mais intensa. A comparação da 

“competitividade global” na comunidade internacional é, de 

facto, a que resulta da qualificação dos recursos humanos, 

a formação dos talentos que é inseparável da educação 

superior. Por isso, o respeito que dedicamos à educação 

revela o respeito que damos à formação de talentos e a 

enorme importância que é dada à educação mostra a igual 

importância que damos ao desenvolvimento. A educação 

é hoje considerada o caminho decisivo para consolidar 

a competitividade global da sociedade e aumentar a 

qualidade de vida da população, sendo também a base da 

prosperidade da nação e do seu desenvolvimento social.

Já no primeiro Plano Quinquenal de Desenvolvimento da 

RAEM estão definidos como objectivos estratégicos “Promover 

a prosperidade de Macau através da educação” e “Construir 

Macau através da formação de talentos”, pondo-se em destaque 

que o desenvolvimento de Macau depende da educação e o 

desenvolvimento da educação depende da inovação. 

O Governo da RAEM envida todos os esforços no 

impulsionamento do desenvolvimento da educação, para que 

esta siga o caminho de modernização e da inovação, assente 

nas novas tecnologias da informação e da comunicação, 

estimulando assim as energias criativas dos nossos jovens. 

Além disso empenha-se também na construção dos 

instrumentos de médio e longo prazo necessários para o 

desenvolvimento da Educação e a formação de talentos, 
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promovendo integralmente o desenvolvimento educacional 

a partir das diversas camadas da população com o apoio 

político indispensável, investimento em recursos humanos 

e financeiros e aperfeiçoamento das áreas relevantes para a 

qualidade da formação.

O ensino superior é a base fundamental para a formação 

de quadros qualificados e reserva dos recursos humanos. 

O Governo da RAEM continua a concretizar as linhas de 

acção governativa aumentando a alocação de recursos, 

trabalhando na elaboração dos planos de desenvolvimento 

complementares a curto, médio e longo prazo, fortalecendo 

os regimes jurídicos relativos ao ensino superior, acelerando 

o melhoramento dos diplomas legais aplicáveis, de 

forma a estimular as instituições de ensino superior para 

solidificarem e renovarem as características do ensino 

local, aperfeiçoarem o ambiente escolar e as instalações 

pedagógicas, reforçarem a formação do corpo docente, criarem 

um mecanismo de acreditação académica das instituições 

com maior brevidade, e garantirem o progresso contínuo da 

qualidade pedagógica; além disso, empenha-se em ajudar 

os jovens na aquisição de conhecimentos, valores morais, 

demonstração de competências, a fim de lhes criar melhores 

condições de crescimento.

O Governo da RAEM continua a apoiar o IPM na 

implementação do seu projecto de educativo - “igual 

importância ao ensino e à investigação” - encorajando o 

IPM para desenvolver as suas vantagens competitivas e as 

suas características matriciais na formação de mais quadros 

de elevado nível vocacional e profissional. Apoiamos o 

IPM a continuar a aperfeiçoar os trabalhos de acreditação 

académica, com base na recepção das várias acreditações 

concedidas pelas instituições nacionais e internacionais, 

especializadas nesta área, a fim de elevar o seu nível 

pedagógico a um patamar cada vez mais elevado, prestando 

assim um contributo decisivo para a formação de talentos 

através do ensino e da criação de conhecimento.

Esperamos que todos os alunos recém graduados continuem 

o aperfeiçoamento contínuo, insistam nos objectivos que 

definiram para o seu futuro e tenham a coragem de criar e 

inovar, podendo assim concretizar os seus sonhos e ter uma 

vida com o sucesso que desejam.

Para finalizar, a todos os alunos graduados votos de um 

excelente futuro e desejo a todos os presentes boa saúde e 

muitas felicidades!

Obrigado!


