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Cerimónia de Graduação
2015/2016
Discurso do Presidente do IPM
Prof. Doutor Lei Heong Iok

Hoje, reunimo-nos aqui com imensa alegria para efectuar 

a cerimónia de graduação do ano lectivo de 2015/2016. 

Antes de mais nada, permitam-me, em nome do Instituto 

Politécnico de Macau, dar as boas vindas a sua Excelência o 

Senhor Chefe do Executivo, Doutor Fernando Chui Sai On, 

ao Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 

Doutor Alexis Tam Chon Weng, e aos prezados convidados 

e familiares, aproveitando para apresentar aos alunos 

graduados e aos seus pais as minhas sinceras felicitações e 

melhores votos de mais êxitos no futuro. Não posso deixar, 

além disso, de agradecer, tanto ao Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau, como a todos os sectores 

da sociedade, pelos seus cuidados e indispensáveis apoios 

ao Instituto Politécnico de Macau.

À semelhança do que acontece todos os anos lectivos, 

estamos reunidos aqui para realizar a cerimónia de 

graduação, à qual se segue a cerimónia de abertura escolar, 

tornando-se um elemento importante no ciclo anual 

do ensino superior no Instituto Politécnico de Macau, 

representando um resultado na execução da missão 

deste Instituto, de formar mais talentos qualificados para 

a sociedade. Há, até hoje, mais de 16.000 alunos que se 

graduaram no Instituto Politécnico de Macau, e, há já 17 

anos, que compareço neste palco, duas vezes por ano, como 

Presidente do Instituto Politécnico de Macau, para presidir 

à cerimónia de abertura escolar e participar na cerimónia 

de graduação. Sendo docente com experiência pedagógica 

de cerca de 40 anos, gostaria de dar a todos os alunos 

graduados um novo apelo: 

Caros alunos, 

Com os vossos esforços nos quatro anos de estudo 

no Instituto Politécnico de Macau, ganharam muitos 

conhecimentos teóricos. Após a graduação neste Instituto, o 

mais importante é a formação na sociedade, da capacidade 

de inovação, ou um espírito como “Atreva-se a fazer aquilo 

que os outros apenas sonham”, porque esta capacidade 

ou espírito é importantíssima e fundamental para uma 

carreira profissional. O grande cientísta Albert Einstein 

aponta: “A imaginação ou inovação é mais importante 

do que o conhecimento teórico”. Como é sabido, inovar 

é inventar, sejam produtos, tecnologias, ideias, visões, ou 

pontos de vista, etc. A ideia de inovação, no entanto, não 

deve ficar destinada apenas à invenção de novos produtos 

ou tecnologias, mas também ao valor ou conceito de 

determinado conteúdo. O conceito de inovação é bastante 
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variado, dependendo, principalmente, da sua aplicação. 

Neste sentido, os alunos devem, em primeiro lugar, adquirir, 

nas aulas, conhecimentos académicos básicos, e, depois, 

identificar e solucionar questões e problemas e adquirir 

atitudes responsáveis de autodeterminação, através 

de hipóteses e análises científicas. E, por outro lado, os 

professores, para formar talentos qualificados, devem realizar 

actividades de ensino com o fim de formar a capacidade de 

inovação dos alunos, assim executando a missão do Instituto 

Politécnico de Macau, de formar mais talentos qualificados 

para a sociedade de Macau.

Hoje em dia, com base no progresso e reforma constante 

a par com o desenrolar da situação, e graças ao apoio da 

direcção superior e da sociedade, o Instituto Politécnico de 

Macau tornou-se a primeira instituição de ensino superior 

na Ásia que obteve a certificação académica da Quality 

Assurance Agency for Higher Education do Reino Unido (QAA), 

instituição autoritária em todo o mundo, e demonstrou sua 

superioridade e influências pedagógicas e científicas na 

gestão de jogos de azar e no ensino da língua portuguesa, 

graças ao que ocupa, há já vários anos consecutivos, o 

primeiro lugar na inscrição de admissão universitária em 

toda a região de Macau, e conquista o apreço de mais de 

90% de empresários sobre os graduados do IPM. 

Caros alunos,

Estamos numa época não só de pluralismo político, mas 

também de globalização económica – uma era da big data 

e do cloud computing. Macau também entra numa nova 

fase do seu desenvolvimento. A inovação, ao criar aumento 

de competitividade, pode ser um factor fundamental no 

crescimento económico da sociedade de Macau. 

Nós, todo o pessoal do Instituto Politécnico de Macau, 

procuraremos fazer o possível para elevar a qualidade do 

ensino, assim cumprindo as linhas de acção governativa do 

Governo, e preparando mais graduados qualificados para 

a construção e o progresso social da Região Administrativa 

Especial de Macau.

Para finalizar, espero que os alunos graduados deste ano 

lectivo tenham objectivos de vida ambiciosos e uma visão 

de longo alcance para acompanhar a evolução dos tempos. 

Também gostaria de desejar a todos os presentes boa saúde 

e felicidades. Parabéns a todos os alunos graduados e votos 

de um futuro brilhante !

Muito obrigado !


