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Tem lugar, hoje, no Instituto Politécnico de 

Macau a Cerimónia anual de Graduação, 

permitam-me, em nome do Governo da 

RAEM, felicitar os recém-graduados do IPM e 

os seus familiares, e agradecer o trabalho de 

todo o corpo docente.

Nesta era da economia do conhecimento, 

a competitividade social significa 

competitividade dos recursos humanos. O 

capital humano é o recurso mais importante 

e motivação principal para inovação 

científica e desenvolvimento social, e a 

educação é um meio fundamental para 

formar quadros qualificados. Assim, a 

promoção do desenvolvimento da educação 

garante o aumento da competitividade 

social e a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

O Governo da RAEM tem como objectivo 

da governação “promover a prosperidade 

de Macau através do ensino” e tem como 

princípio administrativo a “orientação para 

as pessoas”. Temos vindo a fomentar o 

desenvolvimento do ensino não superior 

e do ensino superior, optimizando os 

15 anos de escolaridade gratuita o que 

permite aos residentes de Macau terminar 

o ensino não superior, e promove também 

o desenvolvimento do ensino superior. O 

Governo da RAEM está a acelerar o processo 

do enquadramento jurídico, com o objetivo 

de estabelecer, a longo prazo, um sistema 

de ensino superior que possa acompanhar o 

desenvolvimento e a evolução da sociedade. 

O Governo da RAEM irá aumentar o 

investimento na educação superior, 

optimizar o ambiente e os equipamentos 

de ensino, oferecer formação aos docentes 

para criar um corpo docente qualificado 

e assim melhorar o nível do ensino 

superior. Em paralelo, o Governo da RAEM 

irá tomar medidas do acesso ao ensino 

superior que beneficiarão os residentes 

de Macau, promover um desenvolvimento 

diversificado da economia local, aumentar 

a competitividade dos residentes 

locais e fomentar um desenvolvimento 

socioeconómico sustentável.

O IPM, enraizado em Macau, tem por 

compromisso servir a comunidade. O Governo 

da RAEM apoia esta filosofia educacional 

e incentiva o Instituto a explorar as suas 

vantagens e características, de forma a planear 

cursos para formar profissionais práticos. 

O Instituto deverá aproveitar, seguindo as 

normas, a sua autonomia e flexibilidade, 

oferecer ensino, investigação e serviços à 

comunidade, introduzir o mecanismo de 

acreditação internacional, que corresponda à 

realidade local, dando os seus contributos para 

a formação do recurso humano e o aumento 

do capital humano de Macau.

Para finalizar, espero que todos os graduados 

possam retribuir, com os conhecimentos 

e técnicas adquiridos, à sociedade, 

concretizar os sonhos e tornarem-se nos 

pilares da nova geração.

Obrigado a todos!


