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IPCA é o Politécnico com maior 
retorno do investimento público

O 
Instituto Politécni-

co do Cávado e do 

Ave (IPCA) é o que 

apresenta os melho-

res resultados no retor-

no do investimento pú-

blico, multiplicando por 

5,61 cada euro investido 

pelo Estado.

Os dados foram avan-

çados ontem por um es-

tudo sobre "O impacto 

económico dos institutos 

superiores politécnicos 

em Portugal", do Conse-

lho Coordenador dos Ins-

titutos Superiores Politéc-

nicos (CCISP), que analisa 

os impactos diretos e in-

diretos da presença de 12 

institutos nas regiões on-

de se inserem. 

Para além do IPCA, fo-

ram analizados institutos 

em Beja, Bragança, Cas-

telo Branco, Guarda, Lei-

ria, Portalegre, Santarém, 

Setúbel, Tomar, Viana do 

Castelo e Viseu.

De acordo com fonte 

do IPCA, o estudo dá no-

ta de «um impacto direto 

e indireto superior a 30 

milhões de euros, o que 

corresponde a um retor-

no de mais de cinco euros 

por cada euro investido 

pelo Estado no financia-

mento do IPCA e a um 

peso de 2,02% no PIB de 

Barcelos». «Este impacto 

económico está associa-

do à criação de 1020 em-

pregos, que representam 

1,77% da população ativa 

no concelho em que o IP-

CA se localiza», pode ler-

-se em comunicado.

O estudo mede o im-

pacto económico do con-

junto de Institutos Poli-

técnicos com contextos 

socioeconómicos diver-

sos e distinta capacidade 

de atração de estudan-

tes, permitindo «contri-

buir, ainda que de forma 

modesta, para melhorar 

a compreensão sobre o 

impacto económico das 

Instituições de Ensino 

Superior». 

A medição do impacto 

económico aborda a ava-

liação de como os gas-

tos da própria instituição, 

dos funcionários docen-

tes, dos funcionários não 

docentes e dos estudan-

tes afetam a região onde 

a instituição está inseri-

da, através de efeitos di-

retos e indiretos sobre o 

nível de atividade econó-

mica local.

Avaliando os gastos dos 

estudantes, sobretudo em 

alojamento, estes repre-

sentam em média 80% do 

impacto económico dire-

to dos institutos politéc-

nicos nas regiões onde 

estão inseridos, divulga 

ainda o mesmo estudo.

Para Maria José Fernan-

des, presidente do IPCA, 

estes resultados «repre-

sentam o impacto posi-

tivo dos politécnicos nas 

regiões onde se inserem 

e a forma como dinami-

zam a economia do local». 

«No caso do IPCA, estes 

são resultados de que nos 

podemos orgulhar. O IP-

CA é a instituição politéc-

nica com maior retorno 

do investimento público. 

Este retorno é determina-

do pelo reduzido finan-

ciamento do Orçamen-

to de Estado, comparado 

de acordo com estudo sobre "O impacto económico dos institutos superiores politécnicos em  portugal", do ccisp

O IPCA conta atualmente com mais de 4500 estudantes, recebendo do Estado menos de 1400 euros por cada um
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com outras instituições de 

Ensino Superior; o IPCA 

tem hoje mais de 4.500 

estudantes, recebendo do 

Estado menos de 1400 

euros por cada um», dis-

se, vincando que, «apesar 

do impacto positivo em 

termos do retorno do in-

vestimento público», es-

ta situação «tornar-se-á 

insustentável a médio e 

longo prazo, sendo que 

também sairá prejudica-

da a região». 

«O IPCA precisa de 

mais investimento pú-

blico para melhor servir 

os estudantes, as empresas 

e a sociedade em geral», 

defendeu a presidente.

Dados 
não surpreendem 
presidente do CCISP

Os resultados não sur-

preendem o presidente do 

CCISP, Pedro Domingui-

nhos, que em entrevista à 

agência Lusa sobre o estu-

do defendeu que «quem 

está no terreno tem a no-

ção clara do impacto que 

cada instituição politéc-

nica possui» para os seus 

concelhos e regiões.

«Nós tínhamos esta 

noção clara de que era 

importante. Às vezes os 

números falam por si só, 

representam um impac-

to muito significativo do 

ponto de vista do valor e 

da despesa gerada, mas 

acima de tudo represen-

tam um impacto muito 

significativo também ao 

nível do emprego gerado», 

disse o também presiden-

te do Politécnico de Se-

túbal, que defendeu que 

o estudo demonstra «de 

uma forma inequívoca 

a imprescindibilidade» 

dos politécnicos para o 

desenvolvimento e coe-

são e económica e social 

das regiões.

A atividade económi-

ca gerada pelos 12 ins-

titutos analisados neste 

estudo varia entre os 17 

milhões de euros do Po-

litécnico de Portalegre e 

os 129 milhões de euros 

do de Leiria, que têm, no 

entanto, pesos mais redu-

zidos no PIB das suas lo-

Citação

"Apesar do impacto 
positivo em termos 
do retorno do 
investimento público, 
esta situação tornar-
-se-á insustentável 
a médio e longo 
prazo, sendo que 
também sairá 
prejudicada a região. 
O IPCA precisa de 
mais investimento 
público para melhor 
servir os estudantes, 
as empresas e a 
sociedade em geral".
Maria José Fernandes

calidades – 3,68% e 4,16%, 

respetivamente.

Estão também entre os 

três principais emprega-

dores das suas regiões, no 

caso do instituto de Lei-

ria, com mais de quatro 

mil empregos criados, que 

absorvem mais de 4% da 

população ativa da região.

O peso relativo dos po-

litécnicos para os PIB re-

gionais tende a ser mais 

expressivo nas regiões 

do interior: os politécni-

cos de Setúbal e de Via-

na do Castelo apresentam 

as percentagens de peso 

no PIB mais baixas, em 

ambos os casos inferio-

res a 2%.

Na maioria dos casos, 

cada instituição foi res-

ponsável pela criação de 

pelo menos um milhar de 

postos de trabalho.

O CCISP tem em pre-

paração outro estudo, que 

vai também medir o im-

pacto da transferência do 

conhecimento produzido 

por estas instituições pa-

ra a sociedade.

Redação/Lusa



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 10,60 x 7,67 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 79873908 05-04-2019

SEXTA-FEIRA.05.ABR 2019 WWW.DIARIODOMINHO.PT 0,95 € Diretor: DAMIÃO A. GONÇALVES PEREIRA | Ano XCIX | n.º 32084

A
ve

lin
o

 L
im

a

PSP de Braga está mais 
próxima dos cidadãos

REGIÃOREGIÃO    P.P.1515

região P.12-13

“TERRA JUSTA”
CRITICA MODELO 
PRISIONAL
QUE ESPALHA
TORTURA 
PELO MUNDO

Braga P.05

NOVA ÁGORA 
PROMOVE HOJE 
EM BRAGA 
DEBATE 
SOBRE 
AS MIGRAÇÕES

desporto P.30

VOLUNTÁRIOS 
DE BRAGA 
ESPERAM 1500 
PARTICIPANTES 
NO TRAIL 
SOLIDÁRIO

BRAGA  A PSP de Braga e as oito Juntas de Freguesia da sua área territorial celebraram, 
ontem, um protocolo de colaboração, que visa reforçar o Modelo Integrado 
de Policiamento de Proximidade. P.03

D
M

IPCA é o politécnico IPCA é o politécnico 
com maior retorno com maior retorno 
do investimento públicodo investimento público
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HOJE

Santa 
Maria FC

Suplemento

TALHO 1
253 214 440

Quinta da Capela

“A MELHOR CARNE, AO MELHOR PREÇO”
TALHO 2
253 619 358

Rotunda da Makro

TALHO 3
253 693 510

Celeirós

5 A 7 DE ABRIL

GRANDE ABERTURA
NOVO ESPAÇO DE USADOS EM FAFE


