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Hoje estamos reunidos para celebrar a Graduação anual

de oferecer aos residentes de Macau condições de

flexibilidade, esperamos que o IPM, por um lado, reforce o

do Instituto Politécnico de Macau. Em nome do Governo

ensino melhores e mais justas, para que todos possam

ensino, a investigação e o serviço prestado à comunidade,

da RAEM, gostaria de felicitar os finalistas e os seus

desenvolver as suas capacidades de servir a sociedade,

e, por outro, melhore a qualidade e a capacidade de

pais, e de apresentar os meus cumprimentos a todos os

beneficiar a comunidade e criar o futuro.

ensino, contribuindo para a geração de recursos humanos

professores do IPM pela sua dedicação.
Os jovens são o futuro da sociedade e a Educação

O Governo da RAEM continuará a reforçar a construção
do sistema de educação, aperfeiçoando o sistema jurídico

em Macau e o alargamento da reserva de talentos.
Por fim, gostaria de apresentar os meus sinceros

é o projecto para concretizar esse futuro. É através da

do ensino superior, e tendo em consideração o seu

votos de sucesso aos recém-graduados. Espero que

Educação que milhares de famílias aspiram por uma vida

desenvolvimento a longo prazo. A par do aumento do

retribuam para a sociedade com os conhecimentos

melhor; a Educação representa também o desejo da

investimento em recursos, procederemos à gestão racional

e competências adquiridos e que, com um espírito

sociedade por um futuro melhor.

desses mesmos recursos, à melhoria gradual do ambiente

inovador e vontade firme, comecem uma nova fase da

e dos equipamentos destinados ao ensino, ao apoio na

vossa vida.

O Governo da RAEM sempre insistiu nas medidas
para “promover a prosperidade de Macau através da

formação de docentes e à criação de uma equipa docente

educação” e de “construir Macau através da formação

talentosa, melhorando a qualidade de ensino superior a

de profissionais”, colocando a educação no topo

todos os níveis.

das suas prioridades. Iremos acelerar a construção

Obrigada a todos!

Estamos satisfeitos com o progresso contínuo

de um mecanismo efectivo para a educação e

do Instituto Politécnico de Macau, instituto que

formação de profissionais, dedicado à educação para

obteve a acreditação académica, segundo os critérios

todos e à formação ao longo da vida. Com base no

internacionais. O Governo da RAEM continuará a

aperfeiçoamento progressivo do regime 15 anos de

apoiar a sua filosofia de se enraizar em Macau e servir a

escolaridade gratuita, serão promovidas medidas para o

comunidade, de forma a explorar os seus pontos fortes

desenvolvimento da educação superior, com o objectivo

e as suas características. Com a devida autonomia e

9

