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Resumo 
As instituições de ensino superior, em geral, e as universidades, em particular, exercem 
sobre o meio envolvente inúmeros efeitos (multiplicadores), quer no lado da procura 
(por exemplo, por via dos rendimentos associado à sua actividade) quer no lado da 
oferta (por exemplo, ao nível do conhecimento associado aos seus graduados), os quais 
interagem entre si. Este conjunto de efeitos é de crucial importância para regiões 
económica (e demograficamente) deprimidas, como é o caso do Alentejo (Central), 
onde a Universidade de Évora se encontra localizada. Tendo em conta esta perspectiva, 
o presente trabalho pretende contribuir para a detecção da real importância da 
Universidade de Évora no meio envolvente ao mostrar como, em termos qualitativos, o 
mercado de trabalho dos indivíduos com formação superior, na região de Évora, se 
comporta de forma diversa do restante mercado de trabalho.  
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Abstract 
Higher education institutions, in general, and universities, in particular, exert many 
regional (multiplier) effects, whether on the demand side (for instance, through the 
income related to their activity) or on the supply side (for instance, through the level of 
knowledge related to their graduates), which interact with each other. This set of effects 
is of crucial importance for economic (and demographically) depressed regions, such as 
the (central) Alentejo, where the University of Évora is located. Given this perspective, 
the paper contributes to the detection of the real importance of the University of Évora 
for the local region by showing how, in qualitative terms, the graduate labor market in 
the region of Évora behaves differently from the rest the labor market. 
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