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Lisboa, Porto, Minho e Coimbra constam das listas das melhores instituições do mundo.
 
 A nova Universidade de Lisboa foi a instituição portuguesa que alcançou maior reconhecimento
internacional neste último ano, nos dois 'rankings' mundiais de maior prestígio, testemunhando já os
ganhos com a fusão entre as universidades Clássica e Técnica.
 
 As universidades de Lisboa e do Minho são as duas instituições portuguesas que constam do 'ranking'
das melhores do mundo da revista especializada "Times Higher Education" (THE), enquanto num outro
'ranking' conceituado - Academic Ranking of World Universities (ARWU), mais conhecido como
'ranking' de Xangai - estão a de Lisboa, Porto e Coimbra.
 
 A Universidade de Lisboa é, assim, a única portuguesa que aparece nos dois 'rankings', melhorando
ainda a performance em relação ao ano passado, enquanto as outras mantêm as posições. No caso do
THE, Portugal tem vindo a reduzir a sua presença. Há três anos, eram quatro as instituições
portuguesas nesta lista: Minho, Porto, Nova e Aveiro. Actualmente, são apenas duas: Minho e Lisboa,
que estão entre a 350ª e a 400ª posição, tendo Lisboa entrado precisamente em 2014, ano em que o
Porto saiu.
 
 No 'ranking' de Xangai, a Universidade de Lisboa sobe posições, conseguindo ficar no grupo da 200ª à
300ª posição. A Universidade do Porto está entre a 300ª e a 400ª posição e a de Coimbra entre a
400ª e a 500ª. Antes da fusão, em 2013, a Clássica estava entre o 300º e a 400º lugar. Já a Técnica
estava entre a 400º e o 500º.
 
 Americanas e britânicas ainda são as melhores, mas Ásia ganha terreno
 
 Em termos das melhores do mundo, Estados Unidos e Reino Unido continuam a dominar os
'rankings', preenchendo os dois países todo o 'top ten', com mais lugares para as norte-americanas.
 
 No entanto, são as universidades asiáticas o grande destaque destes 'rankings', porque são elas que
ganham terreno. A THE fala em "declínio das universidades norte-americanas", com quedas das
instituições de primeira linha, dando o exemplo de Chicago, que desce da 9ª 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 públicos vitais", afirma Phil Baty, editor de 'rankings' da THE, acrescentando mesmo que se
pode começar a falar do "aproximar de uma crise" nas instituições norte-americanas.
 
 Ainda assim, a melhor universidade do mundo pelo 4º ano consecutivo, segundo a THE, continua a
ser o Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech). No 'ranking' de Xangai, o 1º lugar é de Harvard.
 
 Na Times Higher Educationexistem três universidades britânicas no 'top ten': Oxford, que aparece em
terceiro, Cambridge e Imperial College de Londres, enquanto as restantes são todas norte-
americanas. No 'ranking' de Xangai o domíniodos Estados Unidos é ainda maior: nas dez primeiras,
oito são norte-americanas e apenas duas britânicas: Cambridge (5º) e Oxford (9º), ex-aequo com a
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norte-americana Chicago.
 
 Estes 'rankings', que classificam também as melhores por áreas de formação, servem de barómetro
para avaliação da qualidade do ensino superior no mundo, classificando as universidades segundo
indicadores de desempenho como avaliação do ensino, da investigação, transferência de
conhecimento, internacionalização.
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