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É pela primeira vez que se realiza, no mês de Junho, a cerimónia de graduação 
do Instituto Politécnico de Macau. Com os apoios do Governo da RAEM e 
dos diversos sectores sociais e com os esforços conjuntos dos funcionários 
e professores, o IPM vai enviar mais um grupo de pessoas qualificadas à 
sociedade. A presença de Sua Excelência, Senhor Chefe do Executivo, Doutor 
Chui Sai On e dos ilustres convidados, sobretudo dos convidados que vieram 
de longe da China Continental, da América, da Inglaterra e de Portugal, bem 
como dos familiares de alunos, é, para nós, uma grande honra. A todos, 
apresentamos, com uma salva de palmas, boas vindas calorosas e sinceros 
agradecimentos. Não podemos deixar de felicitar sinceramente todos os 
graduados que obtiveram diplomas e que irão iniciar a sua vida na sociedade. 
Desejo que todos tenham brilhante futuro e sucesso nas suas carreiras!

Graças à orientação do Governo da RAEM, o IPM, que, antes do retorno de 
Macau à China, era uma instituição de ensino superior de dimensão pequena 
e tinha, na maioria, cursos de bacharelado com o prazo de 3 anos e cursos 
de formação, passou a ser um instituto de ensino superior com 18 cursos de 
licenciatura, 9 de mestrado e 2 de doutoramento, sendo estes dois últimos, 
co-organizados com universidades nacional e internacionalmente conhecidas, 
possuindo capacidade de atribuir graus académicos, organizar cursos de 
formação e desenvolver, ao mesmo tempo, o ensino e a investigação científica. 
Estando a ser preparado um novo Sistema Educativo Superior de Macau 
acreditamos que o Governo terá, a partir de perspectivas globais, melhor plano 
de desenvolvimento, e o IPM, por sua vez, dará os seus esforços para formar 
mais talentos de qualidade, considerando nas vantagens de acessibilidade não 
só à China mas também ao resto do Mundo, com base nos princípios de “Olhar 
para Macau e servir a Região”, a fim de retribuir os apoios do Governo e da 
sociedade ao longo do tempo.

Obviamente, não podemos esquecer-nos de agradecer aos alunos e aos seus 
familiares aqui presentes, porque os bons resultados dos nossos apoios são 
consequência dos vossos apoios. As vossas confiança e opiniões são sempre a 
nossa motivação. A fim de avaliar o resultado pedagógico da forma correcta, 
temos feito muitos trabalhos. Para além de pedir aos alunos para preencher os 
inquéritos de avaliação dos cursos e realizar diálogos com eles, o IPM tem feito 
Inquérito de Emprego e Continuação de Estudo dos Graduados nos últimos 
10 anos, com a finalidade de conhecer o resultado dos estudos e aperfeiçoar 
os programas dos cursos. Os resultados dos inquéritos demonstram que tanto 
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a taxa de emprego como a de continuação de estudo é superior a 90% e que 
ambos, empregadores e instituições educativas, deram avaliações positivas. 
Por isso mesmo, o IPM tem tido o maior número de candidatos de Macau 
nos últimos anos. Em relação aos candidatos do interior da China, apesar de 
o critério de admissão de alunos da China não ser inferior às “notas fixadas 
no exame nacional para entrada nas instituições de ensino superior mais 
categorizadas”, o número de candidatos tem aumentado constantemente. 
Além dos reconhecimentos dos alunos e dos seus familiares e empregadores, 
é importante também o reconhecimento de avaliação académica a nível 
internacional, o qual garante da melhor forma a qualidade dos cursos de uma 
instituição de ensino superior. Para isso, o IPM também se tem dedicado a essa 
avaliação nestes anos e já obteve bons resultados. Por exemplo, o Curso de 
Licenciatura em Informática da Escola Superior de Administração Pública do 
nosso instituto foi, neste ano, reconhecido por “The Institution of Engineering 
and Technology (IET)”. Isto é, os graduados deste curso terão qualificação 
de grau académico de engenharia com reconhecimento internacional. 
Envidaremos esforços para obter reconhecimentos do género a outros cursos.

O desenvolvimento do IPM registado nos últimos anos é fruto da união 
e avanço constante de todos os funcionários. Neste ano, devido ao 
aprofundamento de intercâmbios e cooperações económicos, comerciais 
e culturais entre a China e os países de língua portuguesa, e ao esforço do 
estabelecimento da plataforma dos serviços comerciais entre as partes 
referidas, foram-me atribuídos os títulos de Membro Estrangeiro da Academia 
das Ciências de Lisboa e de Doutor Honoris Causa da Universidade de Lisboa. 
Essas honras são resultantes das contribuições que o IPM tem feito para o 
desenvolvimento do ensino e de investigação científica da língua portuguesa, 
sendo também fruto dos esforços de todos os professores. São honras para 
todo o Instituto Politécnico de Macau. Queria aproveitar esta ocasião para 
agradecer a todos os colegas e alunos que têm estado ao meu lado! Esforcemo-
nos por dar mais contributos para o desenvolvimento pacífico de Macau, da 
Pátria e do mundo e para a amizade dos povos do Planeta!

Caros alunos, Junho é um mês cheio de sol, mas também com muito vento e 
chuva. A sociedade nunca se desenvolve apenas com facilidades. Se um dia 
encontrarem dificuldades e sentirem abatidos podereis lembrar-vos da frase 
deixada pelo Presidente do IPM “em Junho daquele ano”. A frase é: Sempre 
avance e nunca pare! Porque após o vento e a chuva, sempre aparece o arco-íris 
mais lindo e o céu mais claro!

Para finalizar, gostaria de desejar a todos os convidados, amigos e familiares de 
alunos, boa saúde e boa sorte! Muito obrigado!
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