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Politécnico

IPCB
O terceiro maior empregador

O Instituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB) é o terceiro maior
empregador da região. Isso mesmo
revela um estudo, promovido pelo
Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores Politécnicos
(CCISP), onde é referido que o
emprego gerado pela instituição
albicastrense é de 647 postos de
trabalho (435 docentes e 212 não
docentes).

O estudo foi apresentado, no final
de abril, no IPCB e coloca o
Politécnico como responsável de 5,28% do Produto Interno Bruto (PIB) dos concelhos de Castelo Branco e
Idanha-a-Nova, onde a instituição tem escolas. Nesses concelhos o PIB (soma de todos os bens e serviços
produzidos) corresponde a 743 milhões de euros, com o IPCB a ser responsável por mais de 39 milhões de
euros.

Os dados divulgados na tarde de segunda-feira pelos responsáveis do estudo na instituição, Sara Nunes e
Luís Farinha, confirmam a notícia divulgada, em primeira mão, pelo Ensino Magazine, onde é sublinhado
que o IPCB tem um impacto anual na economia da região de 39 milhões 301 mil 848,84 euros. Por cada
euro gasto pelo Estado português no financiamento da instituição (em 2017 esse valor foi de 17 milhões
833 mil 806 euros) gera-se um nível de atividade económica de 2,20 euros.

António Fernandes, presidente do politécnico albicastrense, revela que "este estudo reforça a missão
pública do IPCB enquanto agente determinante do desenvolvimento económico da região a que acrescem
outras dimensões de natureza social, cultural, artística e desportiva cada vez mais valorizadas pelas
populações".

O presidente do IPCB considera que "os dados são animadores, pois vêm provar que a presença da
instituição na região é determinante para a consolidação e desenvolvimento da economia a nível regional".

António Fernandes diz não ter ficado "surpreendido com os resultados do estudo. Temos acompanhado a
evolução do Politécnico e, de forma informal, temos a ideia do impacto da nossa instituição na região. Este
estudo é focado sobre o ponto de vista económico, feito a partir da recolha de dados junto da comunidade
académica, docentes, não docentes e estudantes, e da própria instituição".

1 Arquiteto da UBI no topo

2 Évora e o turismo

3 ISEG em pódio mundial

4 Ensino Magazine atribui prémio

5 1500 jovens no IPCA

6 Docente da Esart expõe na Guarda

7 Politécnico de Portalegre mais
internacional

8 IPLeiria com 32 novos embaixadores

9 Docente recebe prémio

10 Bruno Vieira Amaral

Edição Digital - (Clicar e ler)

 

Últimas Mais vistas

 

 

E-mail Facebook Twitter LinkedIn

Director Fundador: João Ruivo Director: João Carrega Ano XXII Nº255  Maio 2019
Pesquisar...

Ensino Magazine Ensino Jovem Link's Publicações e Artigos RVJ Editores Multimédia Loja Virtual Arquivo

Editorial 1ª Coluna Motor Entrevista Universidade Politécnico Cultura Actualidade Opinião Suplemento Universidades Santander Lusofonia Propostas

Newsletter

https://issuu.com/ensinomagazine/docs/ensino_9665b4ee129481?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
https://issuu.com/ensinomagazine/docs/jovem_9161c4afb9c58a?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
https://issuu.com/ensinomagazine/docs/suplemento_pdf?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/universidade/arquitetodaubinotopo.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/universidade/evoraeoturismo.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/universidade/isegempodiomundial.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/universidade/ensinomagazine.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/politecnico/1500jovensnoipca.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/politecnico/docentedaesart.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/politecnico/politecnicodeportalegremaisinternacional.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/politecnico/ipleiriacom32.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/politecnico/docenterecebepremio.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/cultura/brunovieiraamaral.aspx
http://www.ipcb.pt/
http://www.ensino.eu/
http://www.facebook.com/pages/Jornal-Ensino-Magazine/341145496161
http://twitter.com/#!/ensinomagazine
http://www.ensino.eu/ensino-magazine.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-jovem.aspx
http://www.ensino.eu/links.aspx
http://www.ensino.eu/publicacoes-e-artigos.aspx
http://www.ensino.eu/rvj-editores.aspx
http://www.ensino.eu/multimedia.aspx
http://www.ensino.eu/loja-virtual.aspx
http://www.ensino.eu/arquivo.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/editorial.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/1_coluna.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/motor.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/entrevista.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/universidade.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/politecnico.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/cultura.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/actualidade.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/opiniao.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/suplemento.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/universidades-santander.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/lusofonia.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/maio-2019/propostas.aspx

