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RESUMO 
 

No actual panorama europeu, devido à diminuição da taxa de natalidade e ao Tratado de 

Bolonha, os estudos realizados sobre diferentes Instituições de Ensino Superior (IES), 

para determinar se existem ou não benefícios para as regiões que as albergam, adquirem 

uma importância cada vez maior. 

Os estudos divulgados em várias publicações científicas apresentam relações positivas 

entre a existência das IES e o desenvolvimento das regiões onde essas instituições estão 

inseridas, e admitem que, de uma forma geral, as IES podem ser importantes 

mecanismos de desenvolvimento regional.  

Estes estudos de impacto económico debruçam-se sobre o aspecto económico da 

existência de uma instituição na região, e, apesar dos vários autores reconhecerem que 

um dos principais impactos de longo prazo é o aumento dos conhecimentos e das 

competências dos indivíduos, poucos tentam quantificar essa mais valia. De facto, dado 

que a principal função das Instituições de Ensino Superior é a educação dos estudantes, 

é necessário analisar também os benefícios que podem ser definidos como resultado do 

processo de ensino e aprendizagem. 

A determinação do impacto da Instituição de Ensino Superior no desenvolvimento 

regional é feita recorrendo à aplicação de modelos económicos, havendo na literatura 

referências a modelos Input-Output (Leontief, 1986), modelos Computable General 

Equilibrium (Madden, 2004), modelos de impacto fiscal, modelos econométricos e 

simulações (MacFarland, 2001). No entanto, os modelos especificamente desenvolvidos 

para analisar o impacto das Instituições de Ensino Superior nas regiões que as acolhem, 

são o modelo American Council on Education, desenvolvido por Caffrey e Isaacs 

(1971), e o modelo Short-Cut Ryan, desenvolvido por Ryan (Ryan e Malgieri, 1992).  

Este artigo pretende, através de uma revisão da literatura sobre os impactos das IES e os 

modelos económicos e os multiplicadores adequados, contribuir para uma maior 

compreensão sobre a relação entre a existência de uma Instituição de Ensino superior e 

os possíveis benefícios económicos e sociais e consequente desenvolvimento da região 

onde se encontra.  
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1. INTRODUÇÃO 

Existem, actualmente, vários estudos realizados por diferentes Instituições de Ensino 

Superior (IES), e sobre diferentes IES, para determinar se existem ou não benefícios 

para as regiões que as albergam e, no caso de existirem, qual o valor desses benefícios.  

Os estudos divulgados em várias publicações científicas apresentam relações positivas 

entre a existência das IES e o desenvolvimento das regiões onde essas instituições estão 

inseridas. De uma forma geral, admitem que as IES podem ser importantes mecanismos 

de desenvolvimento regional, considerando que uma IES pode influenciar a economia 

das regiões de várias formas: por ser uma fonte de trabalhadores especializados, 

providenciar serviços valiosos aos negócios existentes, difundir o uso de novas 

tecnologias através da investigação e desenvolvimento e contribuir para a qualidade de 

vida na região.
1
 

 

Embora a maioria dos autores referidos considere que as IES têm um impacto positivo 

no desenvolvimento das regiões, no crescimento económico e actuam como 

estimuladores regionais, existem autores que não apoiam esta teoria e consideram que 

não há efeitos significativos derivados da existência de uma IES. Um dos estudos mais 

exaustivos, realizado por Persson e Regnér (2004), analisou o estabelecimento e 

desenvolvimento das empresas e das IES nas regiões, durante 20 anos, e não encontrou 

diferenças significativas entre regiões com e sem IES. No entanto, o estudo sugere que, 

                                                           
1
 Arik e Nsiah, 2004; FINHEEC, 2004; Jones, 2004; Mount Royal College, 2004; Charney e Pavlakovich-

Kochi, 2003 e 2002; Arizona State University, 2003; Florida Atlantic University, 2003; Healey, 

Akerblom, 2003; University of California, 2003; Johnson County Community College, 2003; OHME, 

2004; Gunderson, Eastwood, e Fox, 2003; Duhart, 2002; Carr e Roessner, 2002; O’Hare, 2002; Austrian 

e Sadowski, 2002; Clinch e Gerlowski, 2002; Lantz, Brander, e Yigezu, 2002; Sudmant, 2002; Pereira e 

Schneider, 2002; Langworthy, 2001; Macfarland, 2001; NASULGC, 2001; Gloucester County College, 

2001; Weber State University, 2001; Strayhorn, 2000; Emmett and Manaloor, 2000; Chan, 2000; Clarck, 

Feng, e Stromsdorfer, 1998; Princeton University, 1997; Head, 1997; James Madison University, 1995. 
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apesar dos resultados não apoiarem a ideia de que uma IES afecta o desempenho 

económico regional, pode ser possível que seja necessário um espaço temporal superior 

a 20 anos antes que a mesma possa afectar significativamente a economia regional. 

É, portanto, necessário quantificar o impacto que a existência de uma Instituição de 

Ensino superior tem na região onde se encontra, determinando quais são os benefícios 

económicos e sociais da região e qual o consequente contributo para o seu 

desenvolvimento. 

 

Neste seguimento, os estudos de impacto económico aparecem como auxiliares à 

quantificação exacta e precisa dos benefícios monetários que advêm da existência de 

uma IES. Estes estudos são tradicionalmente utilizados para comunicar a públicos 

heterogéneos os benefícios monetários da instituição e, também, para justificar a gestão 

e publicitar os progressos institucionais (Macfarland e Yates, 1997; Brown e Heaney, 

1997).  

Os estudos de impacto económico debruçam-se sobre o aspecto económico da 

existência de uma instituição na região, através da determinação do acréscimo do valor 

das actividades económicas. Contudo, um dos principais impactos de longo prazo é o 

aumento dos conhecimentos e das competências dos indivíduos e o aumento dos 

impostos que retornarão ao estado por força de melhores salários.  

Brown e Heaney (1997) realçam esta questão e consideram que existem duas principais 

aproximações a seguir num estudo de impacto económico numa região: a aproximação 

tradicional com base económica e a aproximação com base nas capacidades.  

Na aproximação tradicional, que considera a IES como um negócio, para quantificar a 

sua contribuição na economia local medem-se os efeitos nos empregos locais e nas 
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receitas da amplitude total dos gastos accionados pela instituição, tais como os gastos de 

salários, e os gastos dos estudantes. E o efeito multiplicador desses gastos.  

A segunda aproximação baseada nas capacidades considera que para se determinar o 

impacto económico de uma IES na região se deve tentar medir o aumento de 

produtividade (devido aos conhecimentos e competências adquiridas na IES) e os 

maiores ganhos dos graduados ao longo da vida. (Brown e Heaney, 1997)  

A maior crítica à aproximação tradicional é que só considera os fluxos monetários sem 

reconhecer que existe um investimento de longo prazo. Esta aproximação considera só 

as receitas e não os resultados. Os seguidores da aproximação baseada em competências 

afirmam que, ao considerarem os ganhos ao longo da vida de um graduado, corrigem 

esta falha e aumentam consideravelmente as estimativas relativamente à aproximação 

económica tradicional.  

Alguns autores questionam a validade da abordagem baseada nas capacidades por ser 

subjectiva (Brown e Heaney, 1997). Mas, apesar de ser evidente que nem todos os 

benefícios que advêm da existência de uma IES podem ser correctamente traduzidos 

para termos que permitam a sua quantificação, estes benefícios existem e devem ser 

considerados (Baum e Payea, 2005). É, portanto, relevante determinar quais são as 

actividades e respectivos benefícios monetários e não monetários que advêm da 

existência da IES. Para realizar esta análise é necessário recorrer a modelos económicos. 

2. MODELOS DE IMPACTO ECONÓMICO 

A literatura refere inúmeros modelos de impacto económico. Contudo, no que à 

determinação dos impactos económicos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) diz 

respeito, a maioria dos estudos sobre o impacto económico das IES segue as linhas 
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orientadoras estabelecidas pelo modelo desenvolvido por Caffrey e Isaacs apresentado 

no American Council on Education (ACE) em 1971 (OHME, 2004; Charney e 

Pavlakovich-Kochi, 2003; Gunderson, Eastwood, e Fox, 2003; Lantz, Brander, e 

Yigezu, 2002; Austrian e Sadowski, 2002; Macfarland, 2001; Strayhorn, 2000; Caffrey 

e Isaacs, 1971). 

 

Este modelo (ACE) identifica quem está a gastar, quanto está a gastar, que bens e 

serviços estão a ser adquiridos, e onde estão a ser adquiridos. Considera, ainda, que são 

quatro as fontes de impacto:  

1 - Gastos da IES para equipamentos, fornecimento de material, comunicações, etc.;  

2 - Gastos dos trabalhadores (pessoal e docentes);  

3 - Gastos dos estudantes;  

4 - Gastos dos visitantes.  

(Charney e Pavlakovich-Kochi, 2003; Johnson County Community College, 2003; 

Healey e Akerblom, 2003; Caffrey e Isaacs, 1971). 

 

As principais críticas a este modelo são: 

“First, several of the economic estimates presented by Caffrey and Isaacs are either 

inappropriate or less appropriate for use by community college personnel... Second, the survey 

of faculty and staff designed to produce estimates of their local spending presents a problem 

(...) the survey is difficult to adapt for a community college; the response rate among students is 

often too low to yield reliable information; and, most importantly, the development and 

implementation of the survey is a time-consuming task (...) Third, a problem exists with the 

retail gravity model (...): The inherent mathematical complexity of the concept; the difficulty in 

obtaining appropriate retail sales data; and the difficulty in operationalizing a "sales area." 

(Ryan e Malgieri, 1992: 4-5) 

 

Alguns autores realizaram algumas adaptações, nomeadamente só utilizaram três das 

fontes anteriores (excluíram os gastos dos visitantes), e admitiram que, apesar das 
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críticas, este poderia estimar razoavelmente bem os impactos (Arik e Nsiah, 2004; 

Duhart, 2002; Weber State University, 2001; OECD, 1999).  

 

Os restantes modelos identificados na literatura são geralmente desenvolvimentos ou 

alterações ao modelo ACE, nomeadamente o modelo Short-Cut Ryan, o modelo 

EACUBO, e o modelo IMPAC.  

 

O modelo Short-Cut Ryan foi desenvolvido por Jeremiah Ryan (Ryan e Malgieri, 1992) 

e tenta corrigir algumas limitações do anterior modelo, através da selecção de diferentes 

técnicas utilizadas na recolha dos dados. Os dados utilizados pelo modelo ACE foram 

obtidos recorrendo à sondagem pura, enquanto que este modelo tenta reduzir o número 

de fontes e utiliza técnicas híbridas. (Florida Atlantic University, 2003; Johnson County 

Community College, 2003; Gloucester County College, 2001, Weber State University, 

2001). A utilização deste modelo, tal como o modelo ACE, gera valores conservadores 

visto que só inclui os gastos directos da instituição, da faculdade e do pessoal, dos 

estudantes, e dos visitantes, não incluindo os impactos intangíveis nem medindo os 

efeitos do capital humano (Florida Atlantic University, 2003).  

O modelo EACUBO foi desenvolvido pela comissão Eastern Association of College and 

Universities Business e é um melhoramento do modelo Short-Cut, enquanto que o 

modelo IMPAC – IMPact Analysis for the Commonweath, desenvolvido pela Virginia 

Employment Commission (VEC) considera apenas os gastos da instituição e dos 

funcionários excluindo os gastos dos estudantes (Head, 1997; James Madison 

University, 1995). 
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O modelo Short-Cut e o modelo EACUBO também apresentam algumas limitações, 

nomeadamente o facto deste tipo de estudos só fornecer estimativas do impacto 

económico real que a IES tem na região e não inclui os seguintes: o aumento da base de 

crédito devido aos depósitos da instituição; gastos de visitantes devidos a eventos da 

instituição; aumento da receita de imposto sobre as vendas devidas aos gastos da IES; 

impostos estatais e locais pagos pelos funcionários; estimativas de impostos não 

cobrados devido aos terrenos onde as IES estão serem isentos de impostos. Mas, apesar 

destas exclusões implicarem um impacto económico subestimado, elas simplificam a 

obtenção dos dados (Head, 1997). 

O modelo IMPAC é uma adaptação do EACUBO, mas é mais limitado e mede os 

efeitos no emprego e nos salários dentro da região. O modelo IMPAC decreve: "benefits 

to the area economy from local spending by the college for operation and maintenance and by 

college employees for goods and services [as] measured in terms of employment and employee 

compensation." (Lang, 1994: 1 in Head, 1997) 

 

Carr e Roessner (2002) consideram que a estimação do impacto económico das IES se 

pode basear num modelo económico que reconheça a contribuição de todas as 

actividades consideradas significativas. O modelo foi desenvolvido numa aproximação 

baseada em competências e tem a seguinte representação matemática: 

Impacto Económico Directo = X1 + X2 + X3 + X4 – X5 

 

Onde: X1 é o prémio de educação; X2 são os gastos das IES, do pessoal, dos estudantes, 

e dos visitantes; X3 são os retornos das licenças sobre a propriedade intelectual das IES; 

X4 são os retornos das start-ups; e X5 são os apoios do governo local ou nacional ao 

sistema de ensino superior. 
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Os modelos anteriores pretendem determinar os impactos da IES na região, mas todos 

eles determinam apenas os impactos directos, dado que estes são o ponto de partida de 

qualquer análise de impacto (Kay, 2002). Para se obterem os impactos indirectos e 

impactos induzidos, mais difíceis de calcular, é necessário a aplicação de 

multiplicadores. (Carr e Roessner, 2002)  

 

Multiplicadores Económicos 

“Um multiplicador é um único número que sumaria o benefício económico total (ou impacto 

económico total) que pode ser esperado devido a uma mudança numa dada actividade 

económica ou na economia local”. (Traduzido de Miller, 1994: 1) 

 

Da definição anterior sobressai que um multiplicador económico é uma medida 

quantitativa do impacto económico que reconhece explicitamente que a economia está 

interligada em redes de actividades independentes. Quando ocorre uma mudança numa 

parte dessa rede o seu efeito propaga-se através de todo o sistema. Estes efeitos 

geralmente resultam num impacto total maior do que a mudança original causaria 

isoladamente (Dumas, 2003). 

Um multiplicador assume geralmente um valor maior do que 1,0 (um), dado que é um 

rácio calculado através da divisão do efeito total estimado devido a uma mudança na 

economia pelo obrigatoriamente menor efeito parcial específico do projecto ou 

actividade, ou seja, o multiplicador = 

InicialMudança

TotalMudança .  

Quanto maior for o multiplicador maior é o efeito na economia local (Kay, 2002; 

Miller, 1994; Richardson, 1985). 
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Como os multiplicadores são simples rácios entre a mudança total relativamente à 

inicial podem-se calcular vários multiplicadores económicos, nomeadamente 

multiplicador de output (estima a variação total no output ou nas vendas totais); de 

emprego (estima a variação total no emprego que resulta na mudança inicial do 

emprego); de rendimento (estima a variação total no rendimento que resulta do aumento 

de uma unidade monetária nas receitas); e de valor acrescido (fornece uma estimativa 

do valor adicionado ao produto como resultado de uma actividade económica). (Dumas, 

2003; Miller, 1994; Richardson, 1985) 

 

Os multiplicadores são gerados por modelos numéricos ou estatísticos da economia 

nacional ou regional. Através dos modelos podem-se calcular os multiplicadores para 

qualquer negócio ou indústria da economia, embora seja inapropriado usar um 

multiplicador nacional ou multi-regional para analisar o impacto económico na 

economia de uma região. Devem-se adequar os multiplicadores à região e à indústria de 

forma a obterem-se estimativas mais precisas dos impactos económicos. (Kay, 2002; 

Macfarland, 2001; Miller, 1994) 

O cálculo dos multiplicadores, na opinião de White e Patriquin (2003), pode ser feito 

segundo três aproximações principais: modelos Input-Output (IO); matrizes de Contas 

Sociais (Social Acounting Matrix – SAM); e modelos Computacionais de Equilíbrio 

Geral (Computable General Equilibrium – CGE). MacFarland (2001) acrescenta 

também os modelos Econométricos, os modelos de Impacto Fiscal e os modelos de 

Simulação. 
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Devido às características de cada um dos modelos, à necessidade de dados, ao custo e à 

adequação dos multiplicadores obtidos, o modelo mais utilizado na obtenção dos 

multiplicadores é, geralmente, o modelo Input-Output.  

Um dos fins mais frequentes da utilização do modelo IO é, de facto, a estimação do 

impacto de uma mudança na procura na economia, pois qualquer variação no consumo 

de bens ou serviços irá modificar a produção económica directa, indirecta e induzida 

(Akundi, 2003). 

A essência deste método é um conjunto de três tabelas: a tabela de transacção, a tabela 

dos requisitos directos, e a tabela dos requisitos totais. Estas tabelas fornecem uma visão 

geral da economia e de todas as suas interligações industriais num determinado 

momento no tempo (Leontief, 1986). 

Como foi referido, este método é baseado no modelo de produção aberto de Leontief e 

pode ser expresso na equação: DXAX  . Onde X  representa a produção total que 

será necessária para satisfazer tanto as necessidades internas como o vector procura 

final D , e A  é a matriz dos requisitos directos obtida a partir da tabela IO. Quando se 

obtém a tabela dos requisitos totais,   1
 AI , que é a matriz inversa de Leontief, é 

possível determinar o impacto das mudanças na procura final da economia, ou seja, é 

possível calcular multiplicadores para uma indústria. (Akundi, 2003; Leontief, 1986) 

Apesar das limitações do modelo IO, nomeadamente assumir rendimentos constantes à 

escala, funções de consumo homogéneas; coeficientes técnicos fixos e constantes, 

recursos ilimitados, e restrições temporais, ele é, na opinião de Akundi (2003), uma das 

mais potentes ferramentas descritivas disponíveis para a análise regional.  
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3. IMPACTOS ECONÓMICOS 

Os vários autores que utilizaram os modelos anteriormente referidos reconhecem que 

estes modelos subestimam o valor real do impacto da IES na região, dado que todos eles 

referem a existência de impactos não monetários que não estão, na sua maioria, 

incluídos nos modelos. A análise dos impactos do ensino superior, tradicionalmente, 

restringe-se à quantificação dos benefícios exclusivamente monetários. No entanto, 

Clinch e Gerlowski (2002) sublinham que um estudo de impacto económico que analise 

simplesmente o impacto monetário da IES está a ser conservador pois existem outros 

impactos a considerar, nomeadamente o impacto da educação na região, os benefícios 

culturais, ou o trabalho voluntário, entre outros. 

Alguns estudos consideram que as IES contribuem para as regiões através de diferentes 

impactos, admitindo a existência de impactos principais. Goddard (1987) considera que 

o papel das IES no desenvolvimento regional se restringe a dois aspectos, as receitas 

derivadas das IES e a transferência de tecnologia. 

Outros autores acrescentam ainda a importância da oferta de uma força de trabalho 

altamente especializada vinda da IES (Sudmant, 2002; Gloucester County College, 

2001). Langworthy (2001) defende que são quatro os impactos principais, 

acrescentando, aos três anteriores, a contribuição para a vida cultural e social de uma 

região, o fornecimento de infra-estruturas, etc. 

 

Uma classificação dos possíveis benefícios divide-os em passivos, quando se referem a 

geração de receitas, ou número de empregos, e em dinâmicos, quando se fala em 

construção, ou desenvolvimento de competências, entre outros (OECD, 1999). 

Especificamente, os benefícios identificados na literatura são: 
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Benefícios Económicos Públicos 

Nesta categoria identificam-se entre outros o aumento do retorno dos impostos sobre o 

rendimento, o aumento dos retornos dos impostos sobre a propriedade devido à posse 

ou arrendamento de apartamentos do pessoal das IES e dos estudantes, o aumento da 

produtividade no local de trabalho, o aumento do consumo, o aumento da flexibilidade 

laboral, e o decréscimo da necessidade de apoio financeiro estatal. 

Parece lógico que os graduados do Ensino superior contribuam mais do que os outros 

para as contas públicas e para outras formas de bem-estar social. Igualmente se 

compreende que o Ensino superior diminua a dependência de programas de apoio social 

e também a procura dos apoios estatais. 

 

Benefícios Económicos Privados 

As referências encontradas mencionam como principais benefícios económicos privados 

os maiores salários e benefícios, a maior taxa de emprego e o menor risco de 

desemprego, os maiores níveis de poupança, as melhores condições de trabalho, a maior 

mobilidade pessoal e profissional, e o aumento dos ganhos potenciais. 

 

Benefícios Sociais Públicos 

Nestes benefícios identificaram-se os menores níveis de desemprego e de pobreza, as 

menores taxas de criminalidade e consequente menor percentagem de presos, o aumento 

dos donativos e do serviço comunitário do pessoal e dos estudantes, maiores níveis de 

participação cívica e maior qualidade de vida cívica, a maior confiança nas instituições 

sociais, a maior habilidade para se adaptar e usar tecnologia, e, recentemente, 

identificou-se o benefício de menores taxas de fumadores.  
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Benefícios Sociais Privados  

Nesta categoria encontra-se o aumento da esperança de vida e uma maior percepção da 

saúde pessoal, melhor qualidade de vida (dos próprios e dos descendentes), melhores e 

mais racionais decisões relativamente ao consumo, aumento do status pessoal, mais 

hobbies e actividades de lazer.  

(Baum e Payea, 2005; Healey e Akerblom, 2003; Clinch e Gerlowski, 2002; Porter, 

2002; Gloucester County College, 2001; Emmett e Manaloor, 2000; University of South 

Carolina, 2000; Institute for Higher Education Policy, 1998) 

 

Ao analisarem-se os diferentes benefícios as IES destacam-se como uma fonte de 

trabalhadores especializados, com capacidades para os empregadores da região, que 

providenciam serviços valiosos para os negócios, geram novas tecnologias através da 

investigação e desenvolvimento e contribuem para a qualidade de vida na região através 

de, entre outras, actividades de serviço comunitário (Clinch e Gerlowski, 2002).  

Na realidade, as IES fazem mais do que educar, são instituições de elevada importância 

financeira e social nas regiões em que operam, garantindo oportunidades educacionais, 

económicas, sociais e culturais que de outra forma não existiriam na região. As IES não 

só criam oportunidades e empregos que ajudam a manter a região viva como podem 

trazer fundos para a região, através da sua capacidade em converter apropriações 

estatais e outros recursos em empreendimentos educacionais, de investigação, médicos e 

de serviços públicos. São, portanto, uma fonte poderosa de oportunidades (directas e 

indirectas) de emprego, de mão-de-obra altamente qualificada, de especialistas técnicos 

para os negócios locais e para atrair e reter investimentos. (Charney e Pavlakovich-

Kochi, 2003, Carr e Roessner, 2002; Goddard, 1987) 
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As IES, como instituições de liderança das regiões onde se encontram, são potentes 

condutores económicos, centros tecnológicos, empregadores e investidores. São poucas 

as instituições que têm mais capacidade para impulsionar o desenvolvimento económico 

num âmbito local ou nacional (Rosan, 2002). 

4. CONCLUSÃO 

A literatura reconhece que, na maior parte dos casos, as IES afectam e beneficiam as 

regiões onde se inserem, ou seja, as IES não são apenas centros de aprendizagem, 

investigação e inovação mas, também, importantes mecanismos de desenvolvimento e 

crescimento económico regional. 

Estas instituições geram significativos benefícios monetários para a economia na qual 

estão inseridas e para o governo que as financiam, sendo os gastos no Ensino superior 

estímulos económicos mais potentes do que em qualquer outra indústria, e 

economicamente justificados pelo rácio de recuperação do custo social (Lantz, Brander, 

e Yigezu, 2002; Langworthy, 2001). De facto, o investimento nas Instituições de Ensino 

Superior traz um enorme retorno aos indivíduos, aos governos, à comunidade local e à 

sociedade em geral. (University of California, 2003; Charney e Pavlakovich-Kochi, 

2003; Emmett e Manaloor, 2000) 

O reconhecimento da contribuição das Instituições de Ensino Superior no processo do 

desenvolvimento regional e na determinação da saúde económica das cidades e regiões 

aumentará gradual e continuamente nos próximos anos. Desta forma, prevê-se que o 

aperfeiçoamento dos modelos económicos existentes e o surgimento de novos modelos 

intensificar-se-á, o que permitirá estimar o impacto de uma IES na região de forma mais 

simples e precisa, reduzindo as limitações dos actuais modelos. 
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