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ESTUDO Politécnico gera impacto de 30 milhões na região

IPCA “cria” mais de mil postos de emprego
Olga Costa
Foto: DR

O IPCA está na base da
criação de 1020 postos
de trabalho no concelho,
o que presenta 1,77% da
população activa em Bar-
celos. Esta é uma das
principais conclusões do
estudo sobre “O impac-
to económico dos insti-
tutos superiores politéc-
nicos em Portugal”, apre-
sentado dia 4 e elabora-
do pelo Conselho Coor-
denador dos Institutos
Superiores Politécnicos
(CCISP), que analisa os
impactos directos e indi-
rectos da presença de 12
institutos nas regiões
onde se inserem. O poli-
técnico sediado em Bar-
celos é aquele que apre-
senta “melhores resulta-
dos no retorno do inves-
timento público, que

multiplica por 5 cada
euro investido pelo Esta-
do no IPCA”.

Alojamento dos es-
tudantes é o princi-
pal factor a influen-
ciar a economia local
O estudo releva, ainda,
que o impacto económi-
co, directo e indirecto,
gerado pela localização
do IPCA na região – que
aborda os gastos da pró-
pria instituição, mas tam-
bém do pessoal docente
e não docente e dos pró-
prios estudantes – é “su-
perior a 30 milhões de
euros”, o que correspon-
de a “um peso de 2,02%
no PIB de Barcelos”. Só
os gastos feitos pelos es-
tudantes, sobretudo no
que toca a alojamento,
representam em média
80% do impacto econó-
mico directo dos institu-
tos politécnicos nas regi-
ões onde estão inseridos.

Apesar do forte im-
pacto na região, o
politécnico continua
a ser a instituição de
ensino superior que

menos financiamen-
to recebe do Estado
Para a presidente do
IPCA, Maria José Fernan-
des, estes resultados “re-
presentam o impacto

positivo dos politécnicos
nas regiões onde se inse-
rem e a forma como di-
namizam a economia do
local”. O facto de o IPCA
ser “a instituição politéc-

nica com maior retorno
do investimento público”
é motivo que pode “or-
gulhar” toda a comuni-
dade académica. Este re-
torno é, no entanto, de-

terminado pelo “reduzi-
do financiamento do Or-
çamento de Estado,
comparado com outras
Instituições de Ensino
Superior”, destacou a
presidente que, tal como
o antecessor, João Carva-
lho, já, por mais do que
uma vez, afirmou que o
IPCA é a instituição de
ensino superior politécni-
co que menos financia-
mento recebe do poder
central. O IPCA tem hoje
mais de 4500 estudantes
e recebe do Estado me-
nos de 1400 euros por
aluno, um valor, afirma
Maria José Fernandes,
que é “inferior a 50% da
média nacional”. Apesar
do impacto positivo em
termos do retorno do in-
vestimento público, “esta
situação tornar-se-á in-
sustentável a médio e
longo prazo, sendo que
também sairá prejudica-
da a região. O IPCA pre-
cisa de mais investimen-
to público para melhor
servir os estudantes, as
empresas e a sociedade
em geral”, termina a res-
ponsável.
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IPCA gera mais de mil
postos de trabalho

ESTUDO Politécnico tem impacto de mais de 30 milhões na região
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