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Reitor da Universidade de Lisboa, a melhor classificada das portuguesas, alerta para o impacto da
redução do financiamento. A Universidade de Lisboa é a instituição portuguesa melhor classificada no
ranking de Xangai, hoje divulgado, seguida pelas universidades do Porto e Coimbra. As três
conseguem manter-se nas mesmas posições do ano anterior entre as 500 melhores do mundo. O
ranking de Xangai, que analisa parâmetros como a qualidade da produção científica das instituições,
elabora anualmente a lista das 500 melhores universidades do mundo. A lista é liderada pela norte-
americana Universidade de Harvard, seguida por outras três instituiçõs norte-americanas: Stanford, o
Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Universidade da Califórnia - Berkeley. Em quinto
aparece a primeira instituição europeia, a Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Como este
ranking faz uma avaliação por intervalos de 100 em 100 lugares, a partir da posição 100, as três
universidades portuguesas aparecem dentro desses intervalos: Lisboa está no grupo que vai da
posição 201   300, Porto no grupo que vai do lugar 301   400 e Coimbra no grupo seguinte. Em
declarações   Lusa, o reitor da Universidade de Lisboa (UL), António Cruz Serra, defendeu que, "pelas
contas feitas pela universidade", a real posição da UL seria a 201.ª, o que é "um lugar praticamente
igual ao do ano passado", mas que deixa a instituição "muito satisfeita", considerando-o "um bom
resultado", apesar das restrições financeiras no país que afetam o ensino superior e a ciência. "Nota-
se o impacto da redução do financiamento. Um dos indicadores de ciência deste ranking mostra uma
descida de todas as universidades portuguesas, refletindo os cortes de financiamento. Conseguimos
manter a posição graças ao desempenho conjunto dos nossos investigadores", disse Cruz Serra. O
reitor de Lisboa sublinhou que a universidade ocupa uma posição na lista "que não era imaginável
antes da fusão [da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa]", num ranking que
"mede o trabalho verdadeiramente feito pelas universidades" e teme que, nos próximos anos, a
instituição venha a perder o lugar conquistado. "Não sei como será nos próximos anos. Muitos dos
nossos investigadores saíram para o estrangeiro. Temos aqui o primeiro impacto dos cortes no
financiamento", referiu.
 
 2015-08-15 13:00:00 | sandra@algarve24.pt | fonte: Diário de Notícias
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Segundo o ranking de Xangai, divulgado este sábado, a universidade de Lisboa está classificada entre
as 300 melhores do globo.
 
 As universidades de Lisboa, do Porto e de Coimbra voltaram a ser as três únicas instituições
portuguesas a figurar no "Ranking de Xangai", a lista que elege as 500 melhores universidades do
mundo.
 
 De acordo com o ranking académico mundial de universidades, divulgado este sábado, a Universidade
de Lisboa surge entre as 200 e 300 melhores do globo - o número específico não é divulgado, mas
estará próximo da 275.ª posição -, enquanto a do Porto está no pelotão seguinte (300-400, em
385.º). A Universidade de Coimbra está incluída no último grupo (400-500), surgindo para lá da 450.ª
posição (462.ª).
 
 No ranking do ano passado, Lisboa estava numa posição apróximada ao 272.º lugar, Porto em 383.º
e Coimbra em 464.º, o que indicia um ligeiro recuo no espaço de um ano. A lista de 2015 continua a
ser liderada - tal como aconteceu no ano passado - pelas universidades norte-americanas de Harvard
(pelo 13.º ano) e Stanford e pelo também norte-americano MIT.
 
 Aliás, os EUA têm 146 universidades na lista total, destacando-se ainda o número de
estabelecimentos alemães (39 universidades, lideradas pela  alemãs (encabeçada pela de Heidelberg),
37 britânicas (na frente está Cambridge), 32 chinesas (a número um é a de Pequim), 22 francesas
(lista liderada pela universidade Pierre et Marie Curie) e 13 espanholas (a número um do país vizinho
é de Barcelona).
 
 O ranking académico de universidades mundiais é desenvolvido pela ShanghaiRanking Consultancy.
Foi criado em 2003 e analisa no total 1.200 universidades. Entre os seis critérios que tem em conta
estão o número de vencedores de prémios Nobel e Fields (galardão para a área das Matemáticas)
entre alunos e docentes, investigadores de referência, artigos em publicações científicas.
 
 11:21paulo.gomes@economico.pt
 
Paulo Zacarias Gomes
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Lisboa, Porto e Coimbra voltam a surgir no ranking de Xangai. O ranking de Xangai, hoje divulgado,
mostra que há três universidades portuguesas entre as melhores do mundo. Na lista liderada por
Harvard, há lugar para a Universidade de Lisboa, a portuguesa melhor classificada, a ocupar o 276º
lugar. Na 386ª posição encontra-se a Universidade do Porto. E há ainda mais uma portuguesa
destacada no ranking: a Universidade de Coimbra, na posição 464. Nos lugares cimeiros da tabela
encontram-se a Universidade de Stanford, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a
Universidade da Califórnia.
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Três universidades nacionais 
entre as 500 melhores do mundo

Fonte: ranking de Xangai PÚBLICO

Em 2015

Universidade de Harvard 
Universidade de Stanford 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Universidade da Califórnia, Berkeley
Universidade de Cambridge
Universidade de Princeton 
California Institute of Technology
Universidade de Colúmbia 
Universidade de Chicago
Universidade de Oxford

EUA
EUA
EUA
EUA

Reino Unido
EUA
EUA
EUA
EUA

Reino Unido

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Universidade de Lisboa
Universidade do Porto
Universidade de Coimbra

201-300
301-400
401-500

Lugar no
ranking

País

As 10 mais do mundo no ranking de Xangai

Este é um dos momentos mais 

aguardados do ano para o ensino 

superior, mesmo que aconteça du-

rante o mês de Agosto. Na madru-

gada de hoje, a Universidade Jiao 

Tong, na China, divulgou a nova 

edição do chamado “ranking de 

Xangai”, um dos mais prestigiados, 

e deu boas notícias às universida-

des nacionais. Apesar das difi cul-

dades dos últimos anos e da cada 

vez maior concorrência global, três 

representantes portuguesas con-

tinuam entre as 500 melhores do 

mundo. A Universidade de Lisboa 

(UL) continua a ser a mais bem co-

locada, seguindo-se as universida-

des do Porto e de Coimbra. As três 

conseguem manter-se nas mesmas 

posições do ano anterior.

O ranking do ano passado tinha 

sido o primeiro em que a Universi-

dade de Lisboa fora avaliada como 

uma única instituição, em resul-

tado da fusão entre a Técnica de 

Lisboa e a Clássica. Surgiu então 

no grupo que vai da posição 201 à 

300 — a lista de Xangai só discri-

mina as posições das instituições 

até ao lugar 100; a partir daí, apa-

recem posicionadas em grandes 

Lisboa, que continua entre as 300 
primeiras, é a melhor representante 
portuguesa na lista. Porto e Coimbra 
também constam da edição de 2015 
do ranking de Xangai

Ensino superior
Samuel Silva

intervalos. Na edição de 2015, a 

maior instituição de ensino supe-

rior nacional permanece no mes-

mo intervalo.

O vice-reitor António Feijó diz 

que a análise aos resultados que é 

feita internamente pela UL aponta, 

contudo, para uma melhoria da sua 

posição relativa: tendo em conta 

os indicadores disponíveis, diz, a 

universidade portuguesa está no 

lugar 201, sendo a melhor do seu 

intervalo, o que representa uma 

subida de 41 lugares face ao ano 

anterior.

“É um resultado muito interes-

sante para nós”, avalia António Fei-

jó, valorizando também o facto de 

haver três instituições nacionais en-

tre as 500 melhores do mundo.

Harvard outra vez
As outras duas representantes 

portuguesas também não alteram 

a sua posição na lista. 

A Universidade do Porto man-

tém-se, pelo terceiro ano conse-

cutivo, entre os lugares 301 e 400. 

A Universidade de Coimbra, que há 

dois anos tinha entrado pela pri-

meira vez nesta lista, continua no 

intervalo 401-500. 

A manutenção destas posições 

é um resultado positivo para as 

instituições nacionais, que conse-

O pior ainda está para vir?

Cortes dos últimos anos tiveram efeitos negativos sobretudo ao nível do ensino e

A
o longo dos últimos quatro 
anos, quase 300 milhões 
de euros de reduções no 
financiamento público 

ao ensino superior levaram 
os reitores a lançarem um 
recorrente aviso: os cortes terão 
efeitos na competitividade 
internacional das universidades e 
isso vai reflectir-se nos rankings. 
Os resultados das instituições 
nacionais na edição 2015 da lista 
de Xangai parecem contrariar 
esta versão. Os responsáveis do 
sector temem, porém, que o pior 
em termos de efeitos ainda esteja 
para vir.

“Só dentro de um a dois 
anos é que vamos sentir as 
consequências, se é que elas 

existem”, defende o reitor da 
Universidade do Porto (UP), 
Sebastião Feyo de Azevedo. 
O vice-reitor da Universidade 
de Lisboa (UL) António Feijó 
concorda com esta ideia: “Os 
prazos são mais diferidos. O 
impacto pode surgir nos anos 
imediatamente a seguir.”

A opinião dos dois 
responsáveis tem uma 
explicação: os cortes dos últimos 
anos tiveram efeitos negativos 
sobretudo ao nível do ensino e 
não tanto na investigação. Já as 
consequências para a Ciência 
vão estar mais directamente 
relacionadas com a recente 
avaliação dos centros de 
investigação pela Fundação para 

a Ciência e Tecnologia (FCT) — 
que eliminou à partida cerca 
de metade dos laboratórios da 
possibilidade de receberem 
financiamento e reduziu 
drasticamente as verbas de 
mais algumas dezenas. Como o 
processo só ficou concluído no 
início deste ano, os seus efeitos 
apenas vão ser sentidos daqui 
para a frente.

“Não é ainda possível prever 
os resultados destes cortes, mas 
é algo que temos que continuar 
a acompanhar com atenção e 
preocupação”, defende António 
Feijó. Já Feyo de Azevedo não 
tem a certeza de que os cortes no 
financiamento da ciência venham 
a significar forçosamente piores 
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ENRIC VIVES-RUBIO

As três 
universidades 
portuguesas 
conseguem 
manter-se 
nas mesmas 
posições do 
ano anterior

e não tanto na investigação

guem resistir à maior concorrência 

internacional — são mais de 1200 

as universidades analisadas, assis-

tindo-se sobretudo ao crescimento 

do contingente asiático.

Também a nível global, a or-

denação deste ano do Academic 

Ranking of World Universities — o 

nome ofi cial desta tabela — não 

apresenta grandes novidades. 

Desde 2003, quando esta lista 

começou a ser editada, que a lide-

rança é entregue à Universidade 

de Harvard (EUA) e, nesta edição, 

continua a ser assim.

Sem alterações
De resto, nas posições cimeiras da 

lista não há nenhuma alteração 

em relação ao ano passado, man-

tendo-se a Universidade de Stan-

ford, o Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) e a Universidade 

da Califórnia — Berkeley nas posi-

ções seguintes. A quinta colocada 

é a Universidade de Cambridge, no 

Reino Unido.

Além da ordenação geral das 

universidades, o ranking de Xan-

gai contempla também listas em 

áreas científi cas e disciplinas. Os 

primeiros lugares continuam a ser 

dominados pelas representantes 

norte-americanas. 

Entre as portuguesas é, mais uma 

vez, a UL que aparece mais bem co-

locada, surgindo nas listas de Ciên-

cias da Computação (no grupo que 

vai do 151 ao 200), Física (151-200) 

e Matemática (101-150). Nas enge-

nharias, à UL (101-150) juntam-se, 

no intervalo 151 a 200, a Universi-

dade do Porto e a Universidade de 

Aveiro, que, mesmo não constando 

na lista geral, consegue um lugar 

neste ranking específi co, à seme-

lhança do que já tinha acontecido 

no ano passado.

O ranking de Xangai é editado 

pelo Center for World-Class Univer-

sities, um centro de investigação 

sobre universidades de classe mun-

dial criado há 25 anos na universi-

dade chinesa de Jiao Tong. Foi o 

primeiro ranking de universidades 

a ser lançado, há 14 anos, e acabou 

por criar um movimento interna-

cional que se tem tornado cada vez 

mais competitivo. 

A tabela editada na China par-

te de seis indicadores, incluindo 

o número de antigos alunos, pro-

fessores e investigadores que rece-

beram prémios Nobel, o número 

de cientistas altamente citados, o 

número de artigos publicados em 

revistas como a Nature e a Science e 

o número de artigos indexados.

resultados em rankings como o 
de Xangai. “Os grandes grupos 
de investigação são quem 
contribui mais fortemente 
para a produção científica 
que é contabilizada e esses 
mantiveram financiamento 
generosos”, diz o reitor da 
UP. Para este responsável, a 
manutenção dos resultados das 
universidades portuguesas no 
período mais difícil da crise “é 
um bom sinal”. “Conseguimos 
atenuar os danos. Com a 
abertura de novos fundos que 
temos agora [por via do novo 
programa comunitário Portugal 
2020], vamos conseguir 
melhorar ainda mais a nossa 
produtividade”, acredita.
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 Universidade Lisboa é a mais bem classificada no Ranking de Xangai Mas a posição é reveladora do
"desinvestimento na ciência nos últimos anos", diz o reitor da instituição Por: Redação / PP    |   há 25
minutos A Universidade de Lisboa é a instituição portuguesa melhor classificada no ranking de Xangai,
hoje divulgado, mas a posição é reveladora do "desinvestimento na ciência nos últimos anos", disse à
Lusa o reitor da instituição.
 O ranking de Xangai, que analisa parâmetros como a qualidade da produção científica das
instituições, elabora anualmente a lista das 500 melhores universidades do mundo.
 Da lista liderada pela norte-americana Universidade de Harvard constam três universidades
portuguesas: Lisboa (276.º lugar), Porto (386.º lugar) e Coimbra (464.º lugar).
 No entanto, este ranking, a partir da posição 100, faz uma avaliação por intervalos de 100 em 100
lugares, hierarquizando as instituições colocadas dentro de cada um desses intervalos por ordem
alfabética, e não de acordo com uma real classificação numérica.
 Em declarações à Lusa, o reitor da Universidade de Lisboa (UL), António Cruz Serra, defendeu que,
"pelas contas feitas pela universidade", a real posição da UL seria a 201.ª, o que é "um lugar
praticamente igual ao do ano passado", mas que deixa a instituição "muito satisfeita", considerando-o
"um bom resultado", apesar das restrições financeiras no país que afetam o ensino superior e a
ciência.
 
"Nota-se o impacto da redução do financiamento. Um dos indicadores de ciência deste ranking mostra
uma descida de todas as universidades portuguesas, refletindo os cortes de financiamento.
Conseguimos manter a posição graças ao desempenho conjunto dos nossos investigadores", disse
Cruz Serra.
 
 O reitor de Lisboa sublinhou que a universidade ocupa uma posição na lista "que não era imaginável
antes da fusão [da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa]", num ranking que
"mede o trabalho verdadeiramente feito pelas universidades" e teme que, nos próximos anos, a
instituição venha a perder o lugar conquistado.
 
"Não sei como será nos próximos anos. Muitos dos nossos investigadores saíram para o estrangeiro.
Temos aqui o primeiro impacto dos cortes no financiamento", referiu.
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