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Tenho muito prazer em participar na cerimónia de 

graduação de hoje, e, em primeiro lugar, gostaria de 

aproveitar esta oportunidade para manifestar os nossos 

sinceros agradecimentos a Sua Excelência o Chefe do 

Executivo do Governo da Região Administrativa Especial de 

Macau, Doutor Fernando Chui Sai On, que se dignou presidir 

a este acto solene, bem como aos prezados convidados e 

familiares de alunos, que assistem a este evento académico.

Antes de mais nada, permitam-me, em nome de todo o 

pessoal do IPM, dar parabéns aos cerca de seiscentos e 

cinquenta alunos graduados este ano lectivo, de vinte cursos 

de licenciatura deste Instituto, agradecendo sinceramente, 

tanto ao Governo da RAEM e aos diversos sectores da 

sociedade de Macau, como a todos os trabalhadores 

docentes e não docentes deste Instituto, e aos pais dos 

alunos graduados, o seu apoio permanente, para que estes 

alunos tenham conseguido concluir os seus cursos e obtido 

bons resultados académicos. 

Venho servindo o IPM, como Presidente do Conselho de 

Gestão desde 1999, tendo-me dedicado a cumprir os 

meus deveres e a missão a qual me comprometi de educar 

os alunos dentro dos princípios morais e éticos, para 

formar mais talentos quali'cados, a 'm de preencher as 

necessidades do desenvolvimento social.

Como é sabido, um dos desa'os contemporâneos do ensino 

superior é contribuir para a formação moral e ética dos 

alunos, como bons cidadãos. O papel do IPM é socializar 

o conhecimento. O seu dever é actuar na formação moral 

dos alunos. É essa soma de esforço que promove o pleno 

desenvolvimento do indivíduo como cidadão. A qualidade 

do ensino é, portanto, condição necessária tanto para a sua 

formação intelectual quanto moral, porque, sem formação 

de qualidade, esses alunos poderão eventualmente ver os 

seus projectos frustrados no futuro. 

Por isso, o IPM tem-se desenvolvido e mantido a par dos 

tempos com base na sua posição privilegiada, promovendo 

a formação moral e ética dos alunos, como bons cidadãos, 

criando uma série de cursos aplicados, formando muitos 

talentos quali'cados, para preencher as necessidades do 

desenvolvimento de Macau e servir melhor a sociedade. 

Os alunos do IPM, através da formação moral e ética 

desenvolvida por este Instituto, têm consciência de 

cumprir as leis e regulamentos, defendendo os valores de 

credibilidade e sinceridade moral, não praticando fraude 

nas provas. O IPM, após a participação da sua equipa 

representativa, numa regata de barcos-dragão realizada em 

1999 no Lago Nam Van de Macau, obteve, pela primeira vez, 

um bom resultado mediante a colaboração e união entre 
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todos os colegas, já que é um espaço de ensino superior com 

um forte espírito, não só de união e amor, como também de 

dedicação e diligência.

Após o esforço de muitos anos pelos trabalhadores 

docentes e não docentes do IPM, este Instituto já é um lugar 

onde, por um lado, os professores, sendo orientadores, 

auxiliadores, incentivadores, avaliadores competentes e 

modelos de cidadão para seus alunos, desenvolvem não só 

os conhecimentos, como também a moralidade dos alunos, 

e, por outro lado, os alunos, como esperança da sociedade, 

devem, além de aprender conhecimentos de especialização 

com os seus professores, reforçar os conceitos básicos da 

legalidade e da moralidade, respeitando e cumprindo as leis 

e regulamentos determinadas pela sociedade e pelo Instituto, 

assim se preparando para ser talentos quali'cados para a 

sociedade. Alguns alunos que tinham sido punidos pelo 

IPM, devido ao não cumprimento das regras deste Instituto, 

corrigiram o erro, restabelecendo os valores correctos, de 

acordo com os princípios morais e éticos promovidos pelo 

IPM, realizando o sonho de prosseguimento de estudos 

em universidades internacionais muito bem conhecidas no 

Mundo, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no 

regulamento de acesso a este ensino. 

Nos dias de hoje, há mais e mais alunos do ensino secundário 

que se candidatam ao IPM. O número dos candidatos, em 

comparação com outras instituições de ensino superior de 

Macau, tem 'cado, ano após ano, em primeiro lugar nestes 

últimos sete anos. A taxa de emprego dos alunos graduados 

por este Instituto é bastante elevada. Os alunos graduados 

do IPM são procurados e preferidos por muitas entidades 

empregadoras. Muitas universidades mostraram-se 

satisfeitas com os alunos graduados pelo IPM, quando estes 

se candidataram aos seus cursos de pós-graduação. Além 

disso, muitas entidades de Macau e do Interior da China, 

bem como da União Europeia, apreciam a capacidade dos 

alunos graduados pelo IPM. Os resultados académicos destes 

alunos também são impressionantes para alguns líderes 

políticos de Portugal e de muitos países lusófonos. Em 2014, 

o Instituto Politécnico de Macau passou a constar na página 

electrónica da QAA - Agência para a Garantia da Qualidade 

no Ensino Superior no Reino Unido e no Estrangeiro, como 

instituição de ensino superior “aprovada” e de “con'ança”, 

sendo o IPM a primeira instituição de ensino superior tanto 

em Macau, como na Ásia, que recebeu essa honra. 

Caros convidados e amigos: Educar alunos dentro dos 

princípios morais e éticos é muito importante para o IPM. 

A experiência da civilização chinesa, com cinco mil anos, 

também mostra que isso é um princípio chave para formação 

de talentos quali'cados nos nossos dias. O IPM irá promover 

continuamente a formação moral e ética dos alunos, como 

bons cidadãos, para formar mais talentos quali'cados, a 'm 

de servir melhor a sociedade de Macau. 

Para 'nalizar, a todos os alunos graduados que nos deixam, 

desejo-lhes que vão de vento em popa, e conquistem 

sucessos na vida. Também gostaria de desejar a todos os 

convidados, amigos e familiares de alunos, boa saúde, boa 

sorte e felicidade familiar.

Muito obrigado!


