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IPCA
| Redacção | 

A presidente do Instituto Poli-
técnico do Cávado e Ave (IPCA)
afirma que instituição “precisa
de mais investimento público”,
considerando que a actual dota-
ção por estudante se tornará “in-
sustentável” a médio e longo de
prazo”.

Maria José Fernandes subli-
nhou que o IPCA recebe menos
de 1 400 euros por estudante, um
valor inferior a 50 por cento da
média nacional.

“Apesar do impacto positivo
em termos do retorno do investi-

mento público, esta situação tor-
nar-se-á insustentável a médio e
longo prazo, sendo que também
sairá prejudicada a região. O IP-
CA precisa de mais investimento
público para melhor servir os es-
tudantes, as empresas e a socie-
dade em geral”, referiu.

Um estudo do conselho coor-
denador dos politécnicos, ontem
divulgado, revela que cada euro
de investimento público nos ins-
titutos superiores politécnicos é
transformado por estas institui-
ções em pelo menos dois euros
de actividade económica.

Entre os institutos analisados –
Beja, Bragança, Castelo Branco,

Cávado e Ave, Guarda, Leiria,
Portalegre, Santarém, Setúbal,
Tomar, Viana do Castelo e Viseu
–, o melhor resultado no retorno
do investimento público perten-
ce ao IPCA, que multiplica por
5,61 cada euro investido.

Maria José Fernandes manifes-
tou “orgulho” por estes resulta-
dos mas ressalvou que o retorno
do IPCA “é determinado pelo re-
duzido financiamento do Orça-
mento de Estado, comparado
com outras instituições de ensi-
no superior”.

Segundo o estudo, o IPCA tem
um impacto directo e indirecto
superior a 30 milhões de euros, o

que corresponde a um retorno de
mais de 5,61 euros por cada euro
investido pelo Estado no finan-
ciamento do instituto e a um pe-
so de 2,02% no PIB de Barcelos.

Este impacto económico está
associado à criação de 1020 em-
pregos, que representam 1,77%
da população activa no concelho
em que o IPCA se localiza.

Para o presidente da Câmara de
Barcelos, Miguel Costa Gomes,
este estudo “apenas vem confir-
mar” a importância que o IPCA
tem para a cidade, a região e o
país.

“Sempre tivemos a percepção
dessa importância e, por isso,

mantemos desde a primeira uma
relação muito próxima com o
IPCA, de plena colaboração ins-
titucional”, referiu.

O autarca sublinhou ainda a
“qualidade” do ensino ministra-
do no IPCA e o “grande suces-
so” em termos de saídas profis-
sionais para os alunos que o
frequentam.

IPCA reclama mais investimento público
ESTUDO demonstra o impacto positivo em termos de retorno do investimento público do Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave, mas a presidente diz que a actual dotação da instituição por estudante tornar-se-à “insustentável a médio e longo prazo”.

DR

Estudo revela um impacto directo e indirecto de 30 milhões de euros, o que corresponde a um retorno de 5 euros por cada euro investido pelo Estado

De acordo com o estudo
apresentado ontem pelo
Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores
Politécnicos, o IPCA é o
que apresenta melhores
resultados no retorno do
investimento público. 
O estudo analisou o
‘Impacto económico dos
Institutos superiores
politécnicos em Portugal’,
estudando os impactos
directos e indirectos da
presença de 12 institutos
na região onde se inserem.
A medição do impacto
económico aborda a ava-
liação de como os gastos
da própria instituição, dos
funcionários docentes, dos
funcionários e dos estu-
dantes afectam a região
onde a instituição está
inserida.
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BALANÇO DAS SUGESTÕES DO CHEF
Braga é espaço de excelência 
para a promoção da restauração
Pág. 5

ENSINO SUPERIOR
UMinho é a melhor de Portugal 
em Desenvolvimento Sustentável
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I LIGA
Luís Castro espera defrontar Chaves
no estádio D. Afonso Henriques
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BARCELOS

ESTUDO DEMONSTRA IMPACTO 
POSITIVO DO INVESTIMENTO PÚBLICO NO IPCA 
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FAFE RETRATOS NEGROS DAS CADEIAS DURANTE MAIS UM DIA DO TERRA JUSTA

“PRISÕES SÃO INSTITUIÇÕES
MEDIEVAIS E VIOLENTAS” 
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VIANA DO CASTELO
BRAGA 
GUIMARÃES
PORTO
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PARIS

casapeixoto.pt
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LAVADORA 

KARCHER 
K7 FULL CONTROL PLUS
Pressão 180 bar; Potência: 3000 W; Incluí 
pistola c/dipslay LCD, mangueira 10 m; 
lança e asa telescópica.
REF. 4608600

Válido de 26 de março a 29 de abril de 2019.
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BRAGA

FICIS 
continuará 
na região
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VALENÇA

‘Rio Minho’ é marca 
para estratégia efectiva
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