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Discurso de Sua Excelência o Senhor Chefe do Executivo, 
 Edmund Ho Hau-wah 

na Cerimónia de Graduação do Ano Lectivo de 2008/2009, do IPM
(26 de Setembro de 2009)

Exmo. Senhor Presidente do IPM, Professor Doutor Lei Heong Iok,

Ilustres Convidados, Senhores Familiares de Alunos, Senhores Professores e Caros Alunos:

Tenho muito prazer em assistir, hoje, à Cerimónia de Graduação do Ano Lectivo de 2008/2009, do IPM, similar à que se realiza 

todos os anos lectivos, e nos reunindo aqui para compartilharmos a alegria de todos os alunos graduados.

À medida que, nestes últimos dez anos, se pratica com muito sucesso em Macau, o princípio “Um país , Dois sistemas”, o ensino 

superior da RAEM tem tido um desenvolvimento rápido, o número e a qualidade dos alunos preparados nas instituições de educação 

superior locais atingiram um nível mais elevado. No passado mês de Junho deste ano, a Nona Sessão do Comité Permanente da Décima 

Primeira Legislatura da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China decidiu delegar na RAEM o exercício de jurisdição, 

de acordo com a legislação da RAEM, no novo campus da Universidade de Macau a instalar na Ilha da Montanha. Isso demonstra 

suficientemente a superioridade de “Um país , Dois sistemas” e a grande importância, bem como o apoio inabalável, dados pelo Governo 

Central à educação superior de Macau. O Governo da RAEM tem que aproveitar bem esta rara oportunidade, acelerando os passos do 

desenvolvimento da educação superior, para que as funções de serviços do ensino superior de Macau preencham as necessidades da 

diversificação moderada da economia, do desenvolvimento sustentável e da construção de uma sociedade harmoniosa.

No ano passado, o IPM, de acordo com as necessidades do desenvolvimento da RAEM e com a superioridade de se encostar 

à Pátria, salientando as suas características pedagógicas, optimizou a sua equipa docente e reforçou a construção de disciplinas 

especializadas, melhorando as condições pedagógicas, criando, assim,  um ambiente educativo internacional. Actualmente, as suas forças 

reais e a sua reputação pedagógica têm sido elevadas em maior escala. Desejo sinceramente que o IPM, na base das suas características 

reais e de acordo com as necessidades, na área dos recursos humanos, da construção económica e do desenvolvimento social, promova 

continuamente reformas e inovações na área de educação, fazendo todos os esforços para realizar as actividades da educação de 

qualidade, fornecendo à sociedade mais talentos especializados e mais serviços de inteligência.

Caros alunos, Macau está numa nova fase de desenvolvimento, com um amplo e brilhante futuro, repassado de energias. Para todos 

vocês que estão na flor da vida e cheios de vigor e vitalidade, o portal de oportunidades sempre está aberto às pessoas que têm ao 

mesmo tempo integridade moral e habilidade profissional. Desejo sinceramente que todos aproveitem bem a vossa flor da idade, sendo 

dotados de elevada moralidade e altas aptidões, esforçando-se para realizar as vossas aspirações e alcançar êxitos brilhantes. 

Para finalizar, desejo siceramente a todos os alunos graduados que envidem esforços incessantes para chegarem a ser mais 

poderosos e que vão de vento em popa e conquistem sucessos na vida. 

Muito obrigado!


