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Minho e Lisboa estão na lista
das 400 melhores do mundo
Portugal tem vindo a reduzir presença neste ranking anual do Times Higher Education.

A s universidade do Mi-
nho e de Lisboa são as
únicas duas institui-
ções portuguesas que
estão no ‘ranking ’ de

2014/15 das melhores do mundo da
revista Times Higher Education
(THE), especializada em ensino su-
perior. A Universidade de Lisboa en-
tra, este ano, em que sai a Universi-
dade do Porto. Uma entrada que aca-
ba por reflectir o ganho de escala
que a instituição ganhou com a fusão
entre a Universidade Clássica e a
Universidade Técnica, oficializada
no início do ano lectivo passado
(2013/14).

Deste ‘ranking ’ já tinham saído
anteriormente, antes da Universida-
de do Porto este ano, a Universidade
Nova e a de Aveiro. Apenas a do Mi-
nho se mantém. Embora manter
duas universidades na lista seja um
bom resultado para Portugal – uma
vez que as asiáticas estão a conquistar
cada vez mais posições de ano para
ano, destronando algumas institui-
ções – a presença portuguesa redu-
ziu-se de quatro instituições há três
anos para metade (duas). Por outro
lado, as duas portuguesas estão na
cauda da enorme lista, não conse-
guindo melhor que uma classificação
entre a 350ª e a 400ª posição.

A ascensão asiática
e a queda dos EUA
Em termos das melhores do mundo,
EUA e Reino Unido continuam a do-
minar preenchendo os dois países
todo o ‘top ten’ (ver infografia em bai-
xo), mas são as asiáticas que ganham
terreno, tendo entrado 24 universida-
des da região nas 200 melhores, mais
quatro que o ano passado. A melhor
posição é conseguida pela Universi-
dade de Tóquio, que conquista o 23º
lugar. Também a Universidade de
Singapura consegue entrar nas 25 pri-

A presença
portuguesa reduziu-se
de quatro instituições,
há três anos,
para metade (duas).

meiras, enquanto seis instituições
deste continente estão entre as me-
lhores 50.

A THE fala mesmo em “declínio
das universidades norte-america-
nas”, com quedas das instituições de
primeira linha, dando o exemplo de
Chicago, que desce da nona para a 11ª
posição. O ano passado tinha 77 nas
200 melhores, que passaram para 74
este ano. O Reino Unido perdeu três
(de 31 para 29).

“As universidades ocidentais estão,
em muitos casos, a perder terreno
porque sofrem de falta de fundos pú-
blicos vitais”, afirma Phil Baty, editor
de rankings da THE, acrescentando
mesmo que se pode começar a falar do
“aproximar de uma crise” nas insti-
tuições norte-americanas.

Ainda assim, a melhor universida-
de do mundo pelo quarto ano conse-
cutivo, segundo o Times Higher Edu-
cation, continua a ser o Instituto de
Tecnologia da Califórnia (Caltech).
Em segundo lugar aparece Harvard e
em terceiro Oxford.

Este ‘ranking’ do THE é feito pela
Thomson Reuters e classifica as uni-
versidades segundo 13 indicadores de
desempenho, que avaliam o ensino, a
investigação, a transferência de co-
nhecimento, a internacionalização e a
avaliação feita pelos pares. ■ Carla Castro

Infografia: Marta Carvalho | marta.carvalho@economico.pt
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