
A afirmação das escolas
de negócios
"Ranking' Eduniversal dá classificação máxima à Nova, à frente da Católica, ISCTE, Porto e ISEG.



As
escolas de negócio

portuguesas estão a
consolidar o seu prestí-
gio e afirmação interna-
cionais. Como acontece

por todo o mundo - e Portugal não é

excepção - já ganharam, há muito,
vida própria em relação às respectivas
universidades. A semana passada,
mais um 'ranking' internacional foi
conhecido: pela primeira vez, uma es-
cola portuguesa - a Nova School of Bu-
siness and Economics - alcançou a

classificação máxima da agência Edu-
niversal, conquistando cinco palmas
(equivalentes à categoria de 'universal
business school'). A Católica-Lisbon
School of Business and Economics
manteve-se nas quatro palmas ('top
business schoolO. Mais atrás, com três

palmas, ficaram o INDEG/ISCTE, a
Porto Business School e o ISEG. As
'Universal Business Schools' são con-
sideradas universais, como o próprio
nome indica, 'Top' (quatro) são escolas

internacionais, 'Excellent (três), com

reputação nacional e ligações conti-
nentais, 'Good' (duas), influência re-
gional, e uma palma distingue escolas

com referência local.
Cada escola tem direito ainda, além

datfpalmas, a uma pontuação que equi-
vale às votações dos directores de mil
escolas, e novamente aqui a Nova SBE
lidera conseguindo 258%. A Católica-
-Lisbon SBE chega aos 196%, o Porto
aos 119% e o ISEG aos 74%.

Além da Eduniversal, a Nova, a Ca-
tólica-Lisbon e o Porto surgem tam-
bém nos 'rankings' daformação de exe-
cutivos do "Financial Times". Nova e
Católica-Lisbon estão também nos
'rankings' dos melhores mestrados do
FT de Gestão, Economia e Finanças.

Já o The Lisbon MBA, uma parce-
ria entre as escolas de negócios da
Nova e da Católica, foi o primeiro

MBA português a chegar ao 'ranking 1

doFTJáesteano.

Times Higher Education
e 'ranking' de Xangai
Se falarmos de outros 'rankings' que
não englobam só a área de economia e

gestão, e passarmos das escolas de ne-
gócios para as universidades em geral,
o leque da presença nacional alarga-se.
Há poucos dias, foi publicado o

'ranking' do Times Higher Education'
de 2013, onde Portugal perdeu terreno,
mantendo apenas a Universidade do

Porto e a Universidade do Minho. O
ano passado, Aveiro ainda lá estava e,
em 2011, a Nova também aparecia.

Em contrapartida, no Academic
Ranking of World Universities
(ARWU) da Universidade de Xangai,
Portugal teve, pela primeira vez em
2013, quatro presenças: Lisboa, Porto,
Técnica e Coimbra. Lisboa e Porto sur-
giam desde 2011, e aparecem entre a
301 a e a 400 a posição, mas este ano
apareceram também a Técnica e

Coimbra, ambas entre a 401 a e a 500 a

posição. ¦ Carla Castro

"É extraordinário para o país"

FERREIRA MACHADO
Director da Nova SBE

Estes 'rankings' ajudam a construir
a marca ensino superior português
para exportar.

Este
tipo de 'rankings' e acredita-

ções estrangeiras vêm confir-
mar o trabalho de grande quali-

dade a nível de afirmação internacio-
nal que as escolas de negócios têm vin-
do a fazer, defende José Ferreira Ma-
chado, o director da Nova SBE.

O que significa esta distinção para
o ensino superior português?
É extraordinário para o país ter cinco
escolas neste 'ranking'. Vem confirmar
o trabalho de grande qualidade a nível

da afirmação internacional-que as es-
colas de negócios têm vindo a fazer.

E para a Nova SBE, em particular?
É muito bom estarmos entre as 30 pri-
meiras escolas europeias. Consolida o

prestígio internacional da Nova SBE.

Distinções como esta vêm ajudar a
credibilizar o ensino superior por-
tuguês?
Vem ajudar a construir uma marca
para exportação. Mas estou preocupa-
do com outras coisas como o recruta-
mento de alunos estrangeiros para as

licenciaturas. Conseguimos captar
muitos alunos de fora para os 2°e 3o ci-

clos, temos muitos investigadores es-

trangeiros, mas com universidades tão

boas, baratas e num país seguro como
o nosso, porque é que não consegui-
mos atrair mais estudantes para as li-
cenciaturas? Em minha opinião, devia
haver mais cadeiras leccionadas em
inglês e não se deviam sujeitar esses
alunos ao exame de acesso. As escolas
deviam ter liberdade para os escolher,
mesmo sem receber dinheiro do OE

para alunos estrangeiros. ¦




