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Tenho muito prazer em participar na cerimónia da graduação

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau tem

de hoje - um dia festivo para celebrarmos jubilosamente uma

tido como tarefa chave, nas suas linhas de acção governativa,

boa colheita dos êxitos dos alunos agora graduados, motivo

desenvolver com prioridade a educação, e está a elaborar

porque nos reunimos aqui com tanta alegria para marcar o

um planeamento quinquenal sobre a educação de Macau,

início de uma vida nova destes jovens talentos da sociedade

através do qual, realizará as estratégias de “Promover a

de Macau. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para

educação para desenvolver Macau” e “formar mais talentos

agradecer sinceramente, em nome do Governo da Região

para promover o desenvolvimento social”, optimizando

Administrativa Especial de Macau, a todos os trabalhadores,

os recursos educativos para apostar continuamente na

docentes e não docentes do Instituto Politécnico de Macau, e

inovação desta área, realçando o desempenho insubstituível

aos pais dos alunos graduados, os seus contributos para que

da educação em Macau.

estes alunos tenham conseguido concluir os seus cursos e
obtido bons resultados académicos.

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau
tem-se esforçado pelo desenvolvimento da educação de

Como é sabido, a carência de talentos é uma questão

Macau, promovendo a inovação nesta área para acelerar

mundial. A formação de talentos é uma tarefa muito

o desenvolvimento da educação de Macau, criando um

importante para garantir o bom desenvolvimento duma

mecanismo permanente de formação de talentos, aplicando

sociedade. A educação é o motor do desenvolvimento social

políticas necessárias para apoiar esse desenvolvimento,

e económico, e é fundamental para melhorar a qualidade da

apostando mais recursos tanto na legislação, como no

vida da população e para elevar a competitividade social e

apoio financeiro, para que a educação de Macau tenha um

económica de toda a sociedade.
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desenvolvimento muito saudável. Por outro lado, o Governo

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Desejo sinceramente que todos aproveitem bem a vossa

da Região Administrativa Especial de Macau tem enriquecido

continua a apoiar o Instituto Politécnico de Macau para que

flor da idade, sendo dotados de elevada moralidade e altas

o conteúdo teórico da nova lei do ensino superior de Macau,

possa manter uma posição privilegiada na formação de

aptidões, esforçando-se para realizar as vossas aspirações e

preparando diversos regulamentos e regras relacionadas

talentos, estimulando este Instituto a realizar a sua finalidade

alcançar êxitos brilhantes.

com este instrumento importante, aumentando o

pedagógica de “enraizar-se em Macau e voltando-se para

investimento no ensino superior, continuando a optimizar

todo o Mundo”, e oferecer mais cursos superiores aplicados

Para finalizar, a todos os alunos graduados que nos deixam,

as instalações e equipamentos escolares e universitários,

para muitos sectores da sociedade. O Instituto Politécnico

desejo que vão de vento em popa e conquistem sucesso na

apoiando as acções de formação de professores,

de Macau passou a constar na página electrónica da The

vida. Também gostaria de desejar a todos os presentes boa

estabelecendo em Macau uma excelente equipa de

Quality Assurance Agency for Higher Education do Reino Unido

saúde e felicidades.

docentes, para servir melhor a sociedade de Macau. Além

(QAA), como instituição “aprovada” e de “confiança”. Espero

disso, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau

que o Instituto Politécnico de Macau continue a manter a sua

está prestes a tornar pública uma série de políticas favoráveis

posição privilegiada na formação de talentos, reforçando as

para apoiar os cidadãos de Macau a frequentarem cursos do

suas actividades pedagógcas e científicas, desenvolvendo

ensino superior, promovendo efectivamente a formação de

e mantendo-se a par dos tempos, a fim de servir melhor a

talentos locais e diversificação da economia, assegurando

sociedade de Macau.

Obrigado!

a competitividade social e acelerando o desenvolvimento
sustentável da sociedade de Macau.
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