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Três universidades portuguesas con-
tinuam entre as 500 melhores do Mun-
do, pertencendo a liderança à de Lisboa, 
entre o 201.º e o 300.º lugar, seguindo-se 
a do Porto (301.º/400.º) e a de Coimbra 
(401.º/500.º), segundo o prestigiado 
ranking de Xangai.

As três instituições mantiveram as 
suas posições relativamente ao ano ante-
rior, mas os reitores avisam que os cortes 
orçamentais feitos aos longo dos últimos 
anos já se fazem notar.

“O total de artigos escritos diminuiu 
de 46,8 pontos para 45 pontos. É uma 
ligeira descida, mas é um indicador e 
prende-se com a diminuição do número 
de investigadores FCT” (Fundação para a 

Ciência e Tecnologia), avança o reitor da 
Universidade de Lisboa. António Cruz 
Serra acredita que, “se o número de arti-
gos tivesse crescido, como sempre acon-
teceu nos últimos anos, a Universidade 
de Lisboa teria ficado entre os primei-
ros 200 lugares”. Ainda assim, o reitor 
demonstra “grande satisfação” perante 
o lugar alcançado, sublinhando o “bom 
trabalho” feito por aquela instituição.

Igualmente, as universidades do Por-
to e de Coimbra mantêm as suas posi-
ções. O Porto continua, pelo terceiro ano 
consecutivo, entre o 301º e o 400º lugar; 
e Coimbra, que entrou há dois anos nesta 
lista, permanece no intervalo 401-500. 
Mas Sebastião Feyo Azevedo, reitor da 

Universidade do Porto, afirma que é pre-
ciso “ambicionar mais”.

“A nossa posição é um sinal muito 
positivo. Demonstra inequivocamente 
que temos um trabalho de qualidade. 
De facto, temos áreas muito reconheci-
das, como as engenharias, a medicina, 
a biodiversidade, entre outras; mas de-
vemos querer agora ficar nos primeiros 
200 lugares”, afirma o reitor. Para isto, 
será preciso “financiamento e um ou-
tro modelo de organização, que permita 
uma maior participação dos professores 
nas actividades universitárias”. Para Feyo 
Azevedo, “deveria haver mais professo-
res, com contrato integral, a desenvolver 
mais atividade investigativa”.

Três universidades portuguesas
entre as 500 melhores do Mundo 

Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra mantiveram as posições relativamente ao ano anterior
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UC mantém-se no top-500
do ranking de Xangai
111 A Universidade de 

Coimbra volta a integrar 
o ranking de Xangai, que 
elenca, anualmente, a lista 
das 500 melhores universi-
dades do mundo

A Universidade de Lisboa 
é a instituição portugue-
sa melhor classificada no 
ranking que analisa parâ-
metros como a qualidade 
da produção científica das 
instituições.

Da lista liderada pela nor-
te-americana Universidade 
de Harvard constam três 
universidades portuguesas: 
Lisboa (276.º lugar), Por-
to (386.º lugar) e Coimbra 
(464.º lugar).

No entanto, este ranking, 
a partir da posição 100, faz 
uma avaliação por interva-
los de 100 em 100 lugares, 
hierarquizando as institui-
ções colocadas dentro de 
cada um desses intervalos 
por ordem alfabética, e não 
de acordo com uma real 
classificação numérica.

Até à edição de 2011, 
o ranking incluía apenas 
duas universidades por-
tuguesas: Porto e Lisboa. 
Em 2012, entrou também 
a Técnica de Lisboa (entre-
tanto fundida com a Clás-
sica). Depois, em 2013 foi a 
vez da UC, que se mantém 
pelo terceiro ano seguido.
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