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O Instituto Politécnico 
de Castelo Branco tem um 
impacto anual na economia 
da região de 39 milhões 
301 mil 848,84 euros. Por 
cada euro gasto pelo Estado 
português no fi nanciamen-
to 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. 
Estes são dois dos princi-
pais resultados do trabalho 
efetuado pelo Conselho 
Coordenador dos Institu-
tos Superiores Politécni-
cos apresentado na última 
semana em Lisboa.
No estudo “O Impacto Eco-
nómico dos Institutos Su-
periores Politécnicos em 
Portugal”, a que tivemos 
acesso, é referido ainda que 
o Instituto Politécnico de 
Castelo Branco é o terceiro 
maior empregador a nível 
regional. O impacto eco-
nómico é visível também 
quando comparado com o 
Produto Interno Bruto (soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos) dos concelhos 
de Castelo Branco e Idanha-
aXNova, que corresponde 
a mais de 743 milhões de 
euros. O IPCB é responsável 
por 5,28% desse valor.
António Fernandes, presi-
dente do politécnico albi-
castrense, revela que “este 
estudo reforça a missão 
pública do IPCB enquanto 
agente determinante do 
desenvolvimento econó-
mico da região a que acres-
cem 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 de-
terminante para a consoli-
dação e desenvolvimento da 
economia a nível regional”. 
António Fernandes diz não 
ter ficado “surpreendido 
com os resultados do estu-
do. Temos acompanhado a 

ESTUDO NACIONAL REVELA

Politécnico tem impacto
de 39 milhões na região
ECONOMIA O Instituto Politécnico de Castelo Branco é o terceiro maior empregador da região, sendo respon-
sável por um impacto de mais de 39 milhões de euros na economia regional.
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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”. 
Os dados deste estudo vão 
ser apresentados mais por-
menorizadamente pelo 
próprio IPCB a curto prazo. 
Além daquele trabalho, está 
também em curso um outro 
que vai avaliar as vertentes 
cultural e social da institui-
ção junto da região. 

CCISP Neste estudo foi 
incluída a generalidade dos 
institutos politécnicos da 
rede pública (com exceção 
dos Politécnicos do Porto, 
Coimbra e Lisboa), num 
total de 12 instituições. 
Destes, quatro localizam-se 
na zona litoral (Viana do 
Castelo, Barcelos, Leiria e 
Setúbal), três no Centro do 
país (Viseu, Tomar e San-
tarém) e cinco no interior 
(Bragança, Guarda, Castelo 
Branco, Portalegre e Beja). 
Pedro Dominguinhos, presi-
dente do Conselho Coorde-
nador dos Institutos Supe-
riores Politécnicos destaca 
três aspetos que considera 
importantes e que este tra-
balho veio reforçar: “ca-
pacidade dos Politécnicos 

injetarem dinheiro na eco-
nomia; criação de emprego, 
pois os politécnicos estão 
no fTop 5» das instituições 
que mais emprego criam; 
e a reprodutividade do in-
vestimento, havendo uma 
capacidade de gerar mais 
valor para a economia”.
Aquele responsável abor-
dou à comunicação social 
outro aspeto que considera 
diferenciador e que passa 
“pela ligação que os poli-
técnicos têm para com as 
suas regiões”. O presidente 
do CCISP deu o exemplo 
do Curso Técnico Superior 
Profissional criado “pelo 
Instituto Politécnico de 
Castelo Branco com a Al-
tran e que funciona naquela 
empresa, no Fundão, o qual 
procura dar resposta às 
necessidades da própria 
empresa. Estamos a falar 
de instituições que estão 
presentes em mais de 60 
locais do país”, disse.
O presidente do CCISP 
destacou também o facto 
dos politécnicos consegui-
rem captar jovens para as 
regiões em que estão inseri-
dos. Pedro Dominguinhos 
aborda ainda a questão de 
ir buscar mais alunos no 
ensino profissional, uma 
“vez que 80 por cento des-
ses jovens não prosseguem 
estudos”. 
O mercado externo é tam-
bém visto como uma opor-
tunidade, nomeadamente 

ao abrigo do estudante in-
ternacional. Pedro Domin-
guinhos deu o exemplo de 
Bragança que tem milhares 
de alunos estrangeiros e 
do Politécnico de Castelo 
Branco que na primeira 
fase de candidatura regis-
tou perto de 900 alunos 
estrangeiros interessados 
em estudar na cidade albi-
castrense.

ESTUDO Para o CCISP, 
“este estudo permitiu ob-
ter uma estimativa para 
o impacto económico de 
um conjunto de institutos 
politécnicos nas respetivas 
regiões onde estão inseri-
dos. Os resultados obti-
dos põem em evidência, 
sem dúvida, a importância 
destas instituições para a 
dinamização da economia 
local, a criação de emprego 
e a atração e fixação de 
pessoas, sobretudo no caso 
de regiões mais interiores e 
despovoadas”.
Para a realização deste 
trabalho, foi “seguida a 
abordagem pela procura, 
estimando-se os gastos re-
alizados pelos docentes, 
funcionários, estudantes e a 
própria instituição em aqui-
sições de bens e serviços na 
respetiva região, distinguin-
do-se entre efeitos diretos, 
indiretos e induzidos. A 
utilização de um modelo 
comum para a avaliação dos 
impactos económicos dos 

12 institutos politécnicos 
incluídos neste estudo, 
permite uma refl exão global 
sobre a importância do sub-
sistema politécnico público 
na realidade portuguesa”.
Na conclusão apresentada, 
é revelado que “o trabalho 
retrata a diversidade dos 
institutos politécnicos en-
volvidos, não apenas nas 
suas diferentes dimensões, 
mas também nos seus con-
textos socioeconómicos e 
regionais. Para além destes 
benefícios de cariz econó-
mico, deve ser reconhecido 
que existe, simultaneamen-
te, uma ampla gama de im-
pactos não monetários na 
economia local (por exem-
plo, melhor saúde, baixas 
taxas de criminalidade, 
maior estabilidade familiar 
e menor dependência de 
programas de assistência 

social) que devem ser leva-
dos em consideração”. 
O CCISP adianta que “os 
benefícios resultantes da 
existência de uma insti-
tuição de ensino superior 
numa dada região podem 
ser classifi cados em bene-
fícios privados e sociais, 
juntamente com impactos 
monetários e não mone-
tários. Numa era não só 
da economia do conheci-
mento, mas sobretudo de 
sociedades do conheci-
mento, estas instituições 
desempenham um papel 
fulcral pois contribuem 
para a dinamização das 
economias locais (através 
do crescimento económi-
co, criação de empregos e 
maiores níveis de investi-
mento), para o aumento 
da produtividade (através 
da melhoria das qualifi-
cações profi ssionais e das 
atividades de investigação 
e desenvolvimento) e para 
o aumento do bem-estar da 
sociedade”.
Em conclusão, o CCISP diz 
que “este estudo reforça, 
assim, a missão pública 
dos institutos politécnicos 
como agentes de desen-
volvimento e coesão terri-
torial, transformadores da 
realidade e, como garantia 
de equidade de acesso ao 
ensino superior. A valori-
zação, pelas populações, 
da presença dos Institutos 
nos respetivos concelhos 
resulta, justamente da 
consciência desta missão 
pública e do seu impacto 
nas regiões”.

António Fernandes (IPCB) e Pedro Dominguinhos (CCISP) destacam a importância dos politécnicos


