
Quatro
universidades
no 'top' mundial

Superior. Coimbra entra no 'ranking'
e Clássica de Lisboa sobe dezenas de lugares
PATRÍCIA JESUS

É o melhor resultado de sempre
das universidades portuguesas no
ranking de Xangai, que elege as
500 melhores instituições de ensi-
no superior do mundo: a Universi-
dade de Lisboa (a antiga Clássica)

avançou dezenas de lugares, fican-
do ao nível dado Porto, a Técnica
mantém a posição que tinha con-
quistado em 2012 e a de Coimbra
entra pela primeira vez, fazendo
com que Portugal passe a ter qua-
tro instituições neste ranking.

"São os melhores resultados de

sempre e espero que isso seja to-
mado em conta na dotação do

próximo Orçamento do Estado

para o Superior", alerta António
Cruz Serra, reitor da nova Univer-
sidade de Lisboa, que resultou da
união da Clássica com aTécnica. O

responsável elogia a classificação
das duas na lista de 20 13, divulga-
da ontem, e prevê um salto de cem
lugares para o próximo ano, fruto
do peso combinado das duas.

Para o reitor da Universidade de
Coimbra, João Gabriel Silva, "este
reconhecimento é importante"
para a instituição, mas "também
para o País", que passa ater quatro
universidades neste ranking.

Cruz Serra salienta que as difi-
culdades que as instituições do en-
sino superior estão a sentir neste
momento em Portugal, fruto dos

cortes orçamentais, ainda não se

refletem nestes resultados, mas
vão acabar por ter impacto. "Os
cortes vão ter impacto na produ-
ção científica, mas isso demora
sempre um, dois ou mais anos a
notar-se", explica.

Para melhorar é preciso investir
mais. "As primeiras universidades
do rankingtêm, cada uma delas,
um orçamento maior que o do En-
sino Superior em Portugal. Temos
vindo a recuperar de um atraso
histórico e devemos celebrar este
sucesso", conclui o reitor.

O ranking é dominado pelos
EUA: as primeiras vinte institui-
ções são quase todas norte-ameri-
canas, com a intromissão das bri-
tânicas Cambridge e Oxford, no
quinto e décimo lugares, e do Ins-
tituto de Tecnologia de Zurique, na
Suíça, na vigésima posição. Har-
vard, Stanford e Berkeley lideram,
por esta ordem. O Massachusetts
Instítute of Technology (MIT) des-
ceu uma posição e é agora quarto.

Como a tabela da universidade
de Xangai só detalha as posições
das instituições até à 100 a posição,
a Universidade de Lisboa e a do
Porto aparecem ambas entre a
301. a e 400. a posições, aTécnica e a
de Coimbra estão entre a 401.° e
500.° lugares.

XANGAI

Chineses fazem
'ranking' desde 2003
> Conhecido como Ranking
de Xangai, o Ranking
Académico Mundial das
Universidades (ARWU na
sigla em inglês) é elaborado
desde 2003 pela
Universidade de Jiaotong, de
Xangai, na China. É, junta-
mente com o do Times
Higher Education e do QS
World University Rankings
(que começaram por ser o
mesmo e separaram em
2010), o mais conhecido.
Analisa mais de 1200 institui-
ções de todo o mundo, com
base em seis indicadores, do
números de nobéis e outros
prémios recebidos por anti-
gos alunos e professores ou
investigadores da instituição,
ao número de artigos publi-
cados nas revistas Naturee
Science.



Porto e Clássica de Lisboa ficaram entre 301. a e 400. a posições



Universidade de Coimbra pela primeira 
vez entre as 500 melhores do mundo  

 

 
 
A Universidade de Coimbra integra este ano pela primeira vez a lista das 500 
melhores universidades do mundo, num ranking que analisa mais de 1.200 
instituições, e que coloca pela primeira vez a Universidade Lisboa entre as 400 
melhores. 

O ranking integra quatro universidades portuguesas: a Universidade de Lisboa, a 
Universidade Técnica de Lisboa, a Universidade do Porto e a Universidade de 
Coimbra, que se estreia na lista das instituições universitárias mais conceituadas 
na avaliação do Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2013, da 
Universidade de Jiaotong, de Xangai, na China, divulgada ontem. 

A Universidade de Lisboa (antiga Clássica, que se fundiu este ano com a Técnica 
de Lisboa, mas que ainda foi analisada em separado) subiu, em relação a 2012, de 
um lugar entre as 500 melhores do mundo, para um lugar entre as 400 melhores 
classificadas em 2013, indicou o “i”. 

A Universidade do Porto, à semelhança de 2012, volta a estar entre as 400 
melhores, e a Técnica de Lisboa e a Universidade de Coimbra figuram entre as 
400 e 500 instituições com melhor avaliação. 

Harvard, Stanford, Berkeley, M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology, em 
inglês) e Cambridge, compõem, respetivamente, os cinco primeiros lugares do 
ranking, sendo que só à quinta posição, com a britânica University of Cambridge, 
se quebra o domínio dos Estados Unidos nos lugares cimeiros. 

Entre as dez melhores, oito são norte-americanas, e duas britânicas: para além do 
5.º lugar de Cambridge, o Reino Unido ocupa também o 10.º lugar com a 
University of Oxford. 

Entre as 50 melhores universidades do mundo, apenas 15 não são dos Estados 
Unidos da América. 

Numa perspetiva europeia a ETH de Zurique, na Suíça, é a melhor classificada, 
estando entre as 20 melhores do mundo. Do lado asiático é a japonesa University 
of Kyoto que lidera a lista, sendo a 21.ª melhor do mundo. 

O ranking do AWRU tem este ano entre as 500 melhores 11 novas universidades, 
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entre as quais a de Coimbra. 

O ranking de Xangai é feito com base em quatro critérios: qualidade da educação 
(os alunos que foram prémios Nobel ou ganharam medalhas Fields), qualidade da 
instituição (professores e investigadores com prémios Nobel ou medalhas Fields), 
resultados da investigação (artigos publicados nas revistas “Nature” e “Science” e 
artigos citados) e dimensão (rácio de performance académica). 

No total, o ARWU tem atualmente selecionadas mais de 1.200 universidades, mas 
apenas as 500 melhores são publicadas na Internet. 

O ranking de Xangai e o Times Higher Education World University Rankings, do 
Reino Unido, são considerados de referência. 
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Quatro universidades portuguesas entre as 500 

melhores do mundo 

Lisboa, Porto, Universidade Técnica de Lisboa e Coimbra. São estas as 

quatro universidades portuguesas que estão entre as 500 melhores do 

mundo. Coimbra é a novidade deste ano. 

 

Por Sara Antunes - Jornal de Negócios 

 

O “ranking” Xangai 2013 coloca quatro universidades portuguesas entre 

as 500 melhores do mundo. As Universidades de Lisboa e do Porto são as 

melhores classificadas, estando incluisivamente entre as 400 melhores, 

de acordo com o “Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2013”, 

elaborado pela Universidade de Jiaotong, de Xangai, na China.  

  

Estas duas Universidades trocam de posições no “ranking”, já que a do 

Porto teve, em 2012, uma classificação melhor do que a de Lisboa, que 

não se encontrava entre as 400 melhores instituições. 

  

Já a Universidade Técnica de Lisboa e a de Coimbra encontram-se mais 

abaixo. O novo “ranking”, divulgado esta quinta-feira, elege assim a 

Universidade de Coimbra que, no ano passado, não fez parte desta lista. 

  

Apesar de ter sido determinada a fusão entre a Universidade de Lisboa e 

a Técnica, para o “ranking” deste ano as instituições foram avaliadas em 

separado. 

   

A liderar o “ranking” estão quatro universidades dos EUA – Harvard, 

Standford, Califórnia, e o MIT. A inglesa Cambridge interrompe a 

hegemonia americana, conquistando o quinto lugar, sendo que só volta a 

sobrepor-se a uma americana no décimo lugar (Oxford). Entre o top 20 
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encontram-se 17 instituiçõoes americanas. Além das duas inglesas, só a 

Universidade de Zurique (Suiça) consegue estar neste “top” e em último 

lugar. 

  

Para definir o ARWU são considerados vários factores. Entre eles está a 

qualidade da faculdade, que avalia se professores e 

investigadoresreceberam prémios Nobel ou medalhas Fields, as 

conquistas das investigações realizadas, que inclui a publicação de artigos 

nas revistas especializadas. Estes dois critérios representam 80% da 

“nota”. Os restantes 20% são distribuídos entre a qualidade dos alunos, 

se há prémios Nobelou medalhados Fields, e a dimensão da instituição.  
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Universidade de C oimbra pela primeira 
vez entre as 500 melhores do mundo 

 

  

A Universidade de Coimbra integra este ano  pela pr imeira vez a lista das 500 
melhores universidades do mundo, num 'ranking'  que  analisa mais de 1200 
instituições, e que coloca pela primeira vez a  Uni versidade Lisboa entre as 
400 melhores.  

O ranking integra quatro universidades portuguesas: a Universidade  de Lisboa, a 
Universidade Técnica de Lisboa, a Universidade do Porto e a  Universidade de 
Coimbra, que se estreia na lista das instituições universitárias  mais conceituadas 
na avaliação do 'Academic Ranking of World Universities  (ARWU) 2013', da 
Universidade de Jiaotong, de Xangai, na China, hoje divulgada.  

A Universidade de Lisboa (antiga Clássica, que se fundiu este ano com  a Técnica 
de Lisboa, mas que ainda foi analisada em separado) subiu, em  relação a 2012, 
de um lugar entre as 500 melhores do mundo, para um lugar  entre as 400 
melhores classificadas em 2013.   
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A Universidade do Porto, à semelhança de 2012, volta a estar entre as  400 
melhores, e a Técnica de Lisboa e a Universidade de Coimbra figuram  entre as 
400 e 500 instituições com melhor avaliação.   

Harvard, Stanford, Berkeley, M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology,  em 
inglês) e Cambridge, compõem, respetivamente, os cinco primeiros lugares  do 
'ranking', sendo que só à quinta posição, com a britânica University  of Cambridge, 
se quebra o domínio dos Estados Unidos nos lugares cimeiros.  

Entre as dez melhores, oito são norte-americanas, e duas britânicas:  para além do 
5. lugar de Cambridge, o Reino Unido ocupa também o 10. lugar  com a University 
of Oxford.   

Entre as 50 melhores universidades do mundo, apenas 15 não são dos Estados  
Unidos da América.   

Numa perspetiva europeia a ETH de Zurique, na Suíça, é a melhor classificada,  
estando entre as 20 melhores do mundo. Do lado asiático é a japonesa University  
of Kyoto que lidera a lista, sendo a 21. melhor do mundo.   

O 'ranking' do AWRU tem este ano entre as 500 melhores 11 novas universidades,  
entre as quais a de Coimbra.   

O 'ranking' de Xangai é feito com base em quatro critérios: qualidade  da educação 
(os alunos que foram prémios Nobel ou ganharam medalhas Fields),  qualidade da 
instituição (professores e investigadores com prémios Nobel  ou medalhas Fields), 
resultados da investigação (artigos publicados nas  revistas Nature e Science e 
artigos citados) e dimensão (rácio de performance  académica).   

No total, o ARWU tem atualmente selecionadas mais de 1.200 universidades,  mas 
apenas as 500 melhores são publicadas na Internet.   

O 'ranking' de Xangai e o Times Higher Education World University Rankings,  do 
Reino Unido, são considerados de referência.   
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Quatro universidades portuguesas 

entre as 500 melhores do mundo 

16 Agosto 2013, 00:01 por Sara Antunes | saraantunes@negocios.pt 

 

Lisboa, Porto, Universidade Técnica de Lisboa e Coi mbra. São 

estas as quatro universidades portuguesas que estão  entre as 

500 melhores do mundo. Coimbra é a novidade deste a no. 

O “ranking” Xangai 2013 coloca quatro universidades portuguesas entre as 

500 melhores do mundo. As Universidades de Lisboa e do Porto são as 

melhores classificadas, estando incluisivamente entre as 400 melhores, de 

acordo com o “Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2013”, 

elaborado pela Universidade de Jiaotong, de Xangai, na China.  

Estas duas Universidades trocam de posições no “ranking”, já que a do Porto 

teve, em 2012, uma classificação melhor do que a de Lisboa, que não se 

encontrava entre as 400 melhores instituições. 
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Já a Universidade Técnica de Lisboa e a de Coimbra encontram-se mais 

abaixo. O novo “ranking”, divulgado esta quinta-feira, elege assim a 

Universidade de Coimbra que, no ano passado, não fez parte desta lista. 

Apesar de ter sido determinada a fusão entre a Universidade de Lisboa e a 

Técnica, para o “ranking” deste ano as instituições foram avaliadas em 

separado. 

A liderar o “ranking” estão quatro universidades dos EUA – Harvard, 

Standford, Califórnia, e o MIT. A inglesa Cambridge interrompe a hegemonia 

americana, conquistando o quinto lugar, sendo que só volta a sobrepor-se a 

uma americana no décimo lugar (Oxford). Entre o top 20 encontram-se 17 

instituiçõoes americanas. Além das duas inglesas, só a Universidade de 

Zurique (Suiça) consegue estar neste “top” e em último lugar. 

Para definir o ARWU são considerados vários factores. Entre eles está a 

qualidade da faculdade, que avalia se professores e 

investigadoresreceberam prémios Nobel ou medalhas Fields, as conquistas 

das investigações realizadas, que inclui a publicação de artigos nas revistas 

especializadas. Estes dois critérios representam 80% da “nota”. Os restantes 

20% são distribuídos entre a qualidade dos alunos, se há prémios Nobelou 

medalhados Fields, e a dimensão da instituição. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

16-08-2013

Quatro universidades portuguesas entre as 500 melhores do mundo

Internet Nacional

Quatro universidades portuguesas entre as 500 melhores do mundo 16-08-2013 INTERNET

ID
:

4
5
9
6
7
8
4

2 de 2



O ranking é liderado pela Universidade de Harvard, seguida pelas 
universidades de Stanford, Califórnia e MIT, todas "made in USA".  

Portugal tem quatro universidades entre 
as 500 melhores do mundo 

 

Universidade de Lisboa 
Global Imagens 

16/08/2013 | 10:52 | Dinheiro Vivo  

A Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade 
Técnica de Lisboa e a Universidade de Coimbra estão  entre as 500 
melhores universidades do mundo, de acordo com o ra nking Xangai 
2013. A Universidade de Coimbra é a novidade portug uesa no ranking 
deste ano. 

As Universidades de Lisboa e Porto estão entre as 400 melhores, de acordo 
com o Academic Ranking of World Universities 2013 (ARWU), elaborado 
pela Universidade de Jiaotong, de Xangai, na China. No ano anterior, a 
Universidade do Porto era a primeira portuguesa no ranking, seguindo-se a 
Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade de Lisboa. A Universidade 
de Coimbra não fazia parte da lista. 
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A partir da 100º posição, as universidades são apresentadas em intervalos 
de 50 e, depois da 200º, em intervalos de 100. Dentro destes intervalos as 
universidades são organizadas por ordem alfabética. 

Assim, as Universidades de Lisboa e Porto estão entre o lugar 301 e 400.  Já 
a Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade de Coimbra encontram-
se entre a posição 401 e 500.  

Apesar da fusão entre a Universidade Técnica de Lisboa e a de Lisboa, o 
presente ranking avaliou as duas universidades em separado. 

No primeiro lugar do ranking encontra-se a Universidade de Harvard, seguida 
pelas também norte-americanas universidades de Stanford, Califórnia e MIT. 
No top 20, apenas três não são norte-americanas: Universidade de 
Cambridge (5º lugar), Universidade de Oxford (10º lugar) e Instituto Federal 
de Tecnologia de Zurique (20º lugar). 

 
Este é o Top 10: 

1) Universidade de Harvard 

2) Universidade de Stanford 

3) Universidade da California, Berkeley 

4) MIT 

5) Universidade de Cambridge 

6) Instituto de Tecnologia da California 

7) Universidade de Princeton 

8) Universidade de Columbia 

9) Universidade de Chicago 

10) Universidade de Oxford 

Veja aqui o ranking completo. 
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Nos critérios para a seleção e avaliação, o ranking Xangai 2013 teve em 
consideração todas as universidades com laureados Nobe
Fields, maior número de investigadores citados e de publicação de artigos 
em revistas especializadas. Em termos percentuais, a Qualidade do Ensino 
conta 10% para a avaliação final, a Qualidade das Faculdades, 40%, os 
Resultados das Investigações, também 40%, e a Performance per capita, 
10%. 

VER ARTIGO PARCIAL 

 

As Universidades de Lisboa e Porto estão entre as 400 
melhores do mundo 

 
 
 

Nos critérios para a seleção e avaliação, o ranking Xangai 2013 teve em 
consideração todas as universidades com laureados Nobel, medalhistas 
Fields, maior número de investigadores citados e de publicação de artigos 
em revistas especializadas. Em termos percentuais, a Qualidade do Ensino 
conta 10% para a avaliação final, a Qualidade das Faculdades, 40%, os 

ções, também 40%, e a Performance per capita, 

As Universidades de Lisboa e Porto estão entre as 400 
melhores do mundo  

Nos critérios para a seleção e avaliação, o ranking Xangai 2013 teve em 
l, medalhistas 

Fields, maior número de investigadores citados e de publicação de artigos 
em revistas especializadas. Em termos percentuais, a Qualidade do Ensino 
conta 10% para a avaliação final, a Qualidade das Faculdades, 40%, os 

ções, também 40%, e a Performance per capita, 

As Universidades de Lisboa e Porto estão entre as 400 
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QUATRO UNIVERSIDADES PORTUGUESAS NO RANKING DE 

XANGAI 

A Universidade de Coimbra estreia-se este ano no lote das 500 melhores 

do mundo. Junta-se às universidades de Lisboa, Porto e Técnica. 

Portugal tem quatro instituições entre as 500 melhores do mundo, de 

acordo com o conceituado ranking de Xangai ontem divulgado.  

As duas melhor posicionadas são as universidades de Lisboa, que sobe em 

relação aos dois anos anteriores, e do Porto situadas nos lugares 301-400 

(o ranking apenas lista por ordem as instituições até à centésima posição, 

estando as restantes organizadas em intervalos de 49 ou 99 lugares). 

Nos lugares 401-500, no último quinto da tabela, estão a Universidade 

Técnica de Lisboa - que se estreou o ano passado na lista - e a 

Universidade de Coimbra que é alvo de mais uma boa notícia num ano 

que ficará marcado pela sua distinção como património da humanidade 

pela UNESCO. 

Refira-se que duas destas universidades são já uma só - a Clássica e a 

Técnica são agora a nova Universidade de Lisboa. 

 

António Cruz Serra, reitor da nova instituição, aproveitou o resultado para 

lançar um aviso ao Governo, numa altura em que se discute o próximo 

Orçamento de Estado e em que se fala em mais cortes na Educação: «O 

que espero é que a dotação do próximo Orçamento de Estado seja em 

linha com o desempenho das universidades portuguesas, e que permita 

consolidar os resultados. O financiamento público não pode abrandar. O 
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ajustamento financeiro foi feito violentamente no passado e não 

aguentamos mais cortes». disse à agência Lusa. 

O grande domínio americano 

 

O ranking de Xangai é feito desde 2003 e desde então o domínio é 

claramente americano. Em 2003, 16 das 20 melhores universidades do 

mundo eram americanas, no ano seguinte passaram a ser 17 e daí até 

2013 manteve-se assim.  

As três melhores são a Universidade de Harvard - líder desde a primeira 

edição do ranking - seguida pela Universidade de Stanford e pela 

Universidade da Califórnia, em Berkeley. 

As exceções no top 20 são as britânicas Cambridge e Oxford, em 5º e 10º 

lugar, respetivamente e um 20º posto que é ocupado, pela primeira vez, 

pelo Instituto de tecnologia de Zurique, Suíça, que assume um posto há 

alguns anos ocupados pela Universidade de Tóquio (21º). 

A primeira universidade de língua portuguesa no ranking é a Universidade 

de São Paulo (101-150). 

 

A qualidade do ensino, da investigação, da instituição e a sua dimensão 

são critérios usados para a elaboração do ranking. 
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Universidade de Coimb à entra no "ranking"
das 500 melhores do mundo Estreia ip 3



UC entra no "ranking" das
500 melhores do mundo

UNIVERSIDADES A Univer-
sidade de Coimbra integra este

ano pela primeira vez a lista

das 500 melhores universida-

des do mundo, num "ranking"

que analisa mais de 1200 ins-

tituições.
O reitor da Universidade de

Coimbra (UC) considerou este

reconhecimento «importante»

paraainstituição, mas «também

para o país», que passa a figurar
neste importante "ranking"com
mais uma universidade.

João Gabriel Silva lamentou,

no entanto, que esse reconhe-

cimento não tenha «reflexo no

orçamento» da Universidade

de Coimbra «Já não peço au-

mento, mas, pelo menos que
[o Governo] não faça mais cor-

tes», afirmou à agência Lusa.

Em três anos «as universida-

des perderam um terço dos

seus orçamentos», sublinhou

João Gabriel Silva, acrescen-

tando que estas instituições «já

deram demais para o reequilí-
brio das finanças» e que «já era

tempo de cortar qualquer coi-

sitanosswaps».
Sem «discutir as responsabi-

lidades dos 'swaps'», o reitor

da UC salienta que os prejuízos

por eles «causados ao país são

muito superiores aos orça-
mentos das universidades».

Alista das instituições univer-

sitárias mais conceituadas na

avaliação do "Academic Ran-

king of World Universities

(ARWU)2OI3",da Universidade

de Jiaotong, de Xangai (China),

ontem divulgada, integra quatro
universidades portuguesas: a

Universidade de Lisboa, a Uni-

versidade Técnica de Lisboa, a

Universidade do Porto e a Uni-

versidade de Coimbra, que

agora se estreia

O "ranking'' de Xangai é feito

com base em quatro critérios:

qualidade da educação (os

alunos que foram prémios
Nobel ou ganharam medalhas

Fields), qualidade da institui-

ção (professores e investiga-
dores com prémios Nobel ou
medalhas Fields), resultados

da investigação (artigos publi-
cados nas revistas Nature e

Science e artigos citados) é di-

mensão (rácio de perfor-
mance académica).

NototaLoAßWU tem actual-

mente seleccionadas mais de

1200 universidades, mas ape-
nas as 500 melhores são publi-
cadas na Internet

O "ranking" de Xangai e o Ti-

mes Higher Education Worid

University Rankings, do Reino

Unido, são considerados de re-

ferência 4
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UC entre as melhores do mundo
¦? No 'ntnking' pelaprimeiravez;
Universidades de Lisboa, Porto e
Técnica entre as 400 melhores

A Universidade de Coimbra (UC)
integra pela primeira vez a lista
das 500 melhores do Mundo, num
ranking de 1200 instituições. Na

avaliação feita pela Academic
Rãnking oí World Universities
2013, da Universidade de Jiaotong,
de Xangai, na China, a Universi-
dade de Lisboa subiu neste
ranking, surgindo agora entre as
400 melhores do planeta, junta-
mente com a Universidade do Por-
to e Técnica de Lisboa. Harvard,
Stanford, Berkeley, M.I.T. (Massa-
chusetts Institute oí Technology)
e Cambridge formam, por esta or-

dem, os cinco primeiros classifica-
dos. Entre as dez melhores uni-
versidades, oito são norte -ameri-
canas e duas britânicas.

Universidade de Coimbra no top 500'



Radar//
Universidade de Coimbra entra no top 500 do ranking de Xangai
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Universidade de
Coimbra estreia-se
entre as 500 melhores
do ranking de Xangai
Ranking mais influente do mundo inclui quatro universidades
portuguesas - Lisboa, Porto, Coimbra e ainda a Técnica de Lisboa

KÁTIACATULO
katia. catulo@jonline.pt

A reitoria de Coimbra pediu mais financiamento para instituições bem classificadas



É a estreia da Universidade de
Coimbra num dos mais influen-
tes rankings internacionais, que
avalia 1200 instituições e inclui

quatro universidades portugue-
sas entre as 500 melhores do
mundo. O Ranking de Xangai
2013 foi ontem à tarde divulga-
do e continua dominado pelos
norte-americanos, com Har-
vard, Stanford e Califórnia nos
três primeiros lugares.

Portugal está representado
pela Universidade de Lisboa, do

Porto, de Coimbra e ainda pela
Técnica de Lisboa. A tabela publi-
cada em http://www.shanghai-

ranking.com/ARWU2Ol3.htm
1 apenas discrimina as institui-

ções até à centésima posição.
As restantes estão organizadas
em intervalos de 99 lugares.

A Universidade do Porto e a
Universidade de Lisboa sur-

gem ambas no patamar 301-
-400. Porto aliás já segura essa

posição desde no ano passado.
A Universidade de Lisboa é que
subiu um degrau, já que em
2012 estava no intervalo 401-
-500. Nível, que agora está ocu-

pado pela Universidade de Coim-
bra e Universidade Técnica
(que entretanto se fundiu com

Lisboa).
Até à edição de 2011, só as uni-

versidades de Porto e Lisboa
estavam entre as 500 melho-
res do mundo. Foi no ano seguin-
te que a Técnica se juntou ao
clube de Xangai. Este chegou a

vez de Coimbra.
A proeza serviu ontem para

os reitores das universidades
de Lisboa e Porto defenderem
uma maior valorização das suas

instituições. A valorização, nes-
te caso, significa, mais finan-

ciamento público. "O que espe-
ro é que a dotação do próximo
Orçamento do Estado seja em
linha com o desempenho das
universidades portuguesas, e

que permita consolidar os resul-

tados. O financiamento públi-
co não pode abrandar. O ajus-
tamento financeiro foi feito vio-
lentamente no passado e não

aguentamos mais cortes", avi-

sou à Lusa António Cruz Serra,
reitor da nova Universidade de

Lisboa, e antigo reitor da Uni-
versidade Técnica de Lisboa.
João Gabriel Silva, da Univer-
sidade de Coimbra, por seu tur-
no, lamentou que o reconheci-
mento internacional não tenha
"reflexo" no orçamento da uni-
versidade e relembra que em
três anos "as universidades per-
deram um terço dos seus orça-
mentos".
SUPREMACIA AMERICANA. O

ranking de Xangai mostrou nova-

mente o domínio das universi-
dades dos Estados Unidos, que,
tal como em 2012, esmagaram
a concorrência: das 20 primei-
ras classificadas, 17 são ameri-
canas. A Universidade de Cam-

bridge é a primeira europeia a

aparecer — em 5. 9 lugar.
O ranking de Xangai é feito

com base em quatro critérios:

qualidade da educação (os alu-

nos que foram prémios Nobel
ou ganharam medalhas Fields),
qualidade da instituição (pro-
fessores e investigadores com

prémios Nobel ou medalhas
Fields), resultados da investi-

gação (artigos publicados nas
revistas Nature e Science e arti-

gos citados) e dimensão (rácio
de performance académica).



Coimbra no ranking
das 500 melhores
universidades
Ranking de Xangai já tinha
acolhido Lisboa, Porto
e a Técnica de Lisboa p
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Coimbra entra no ranking
das 500 melhores
universidades do mundo

Ensino Superior
Andreia Sanches
Ranking de Xangai já integra
quatro universidades

portuguesas. A do Porto e a
"Clássica" de Lisboa são as
mais bem classificadas
A Universidade de Coimbra entra
pela primeira vez num dos mais co-
nhecidos rankings de universidades
do mundo. A Universidade de Lisboa

(antiga "Clássica" que, recentemen-
te, se fundiu com a Técnica) sobe na
classificação. A Universidade do Por-
to e a Técnica de Lisboa mantêm as

suas posições. O Ranking de Xangai
2013 foi ontem divulgado.

Como lhe chama António Nóvoa, o
ex-reitor da Universidade de Lisboa,
este "é, de longe, o mais influente e
badalado" ranking de universidades,

apesar de todas a críticas que lhe são

feitas. A edição de 2013 pode ser con-
sultada no site http://www.shangha.i-
ranking.com/ARWU2ol3.html. O to-

po é, como sempre, dominado pelas
universidades norte-americanas de

Harvard, de Stanford e da Califórnia.
O Massachusetts Institute of Techno-

logy (MIT) desceu uma posição em
relação a 2012 e é agora quarto. A
Universidade de Cambridge é a pri-
meira europeia a aparecer - em 5.°
lugar.

Até à edição de 2011, havia neste
ranking das 500 melhores do mundo

apenas duas universidades portugue-
sas: Porto e Lisboa. Em 2012, entrou
também a Técnica de Lisboa. Para
este ano, António Nóvoa resume as-
sim os dados mais significativos para
Portugal: "A entrada, pela primeira
vez, de Coimbra, e a subida, muito
significativa, de Lisboa."

António Cruz Serra, recém-eleito
reitor da Universidade de Lisboa, que
agora integra a Técnica, congratula-
se com a melhoria do desempenho
da instituição lisboeta e espera que

"o Orçamento do Estado acompanhe
esta melhoria".

Cruz Serra diz também que acre-
dita que a universidade que resulta
da fusão da "Clássica" e da Técnica
vai subir, na próxima edição, mais de

cem lugares na tabela e que "deverá
ficar acima da melhor universidade

espanhola". Isto porque "o ranking
contabiliza o conjunto dos investi-

gadores" das duas instituições. "São
boas notícias para o país."

A tabela publicada só discrimina
as posições das instituições até ao

lugar 100. A partir daí, coloca-as em

grandes intervalos. A Universidade
do Porto (onde ninguém esteve dis-

ponível para comentar o ranking) e

a Universidade de Lisboa aparecem
ambas no intervalo 301-400 (no ano

passado, o Porto já ocupava essa po-
sição mas a "Clássica" estava no pa-
tamar abaixo, no 401-500).

A Universidade de Coimbra e a
Universidade Técnica de Lisboa es-
tão ambas nos lugares que compre-
endem o intervalo 401-500. Dentro
de cada intervalo, as universidades
de um mesmo país aparecem por
ordem alfabética.

Ranking não reflecte cortes
0 reitor da Universidade de Coimbra,
João Gabriel Silva, diz que a entrada
no ranking era esperada, mais dia,
menos dia, e que esta é uma óptima
notícia. "Era o único grande ranking
internacional em que não estávamos

presentes."
Aproveita também para dar os

parabéns à "Clássica" de Lisboa,
pela melhoria do desempenho. E
diz que estes dois factos - a entrada
de Coimbra na lista e a melhoria de
Lisboa - são ainda mais significati-
vos quando o país atravessa "tantas
dificuldades".

Deixa, contudo, um alerta: estes

rankings resultam do trabalho feito

pelas instituições há alguns anos. "Os

efeitos dos cortes orçamentais im-

postos às universidades ainda não
se reflectem aqui." Dá um exemplo:
um dos indicadores do Ranking de

Xangai é o número de citações de ar-

tigos científicos de investigadores das

universidades. O que significa que
os artigos são publicados e só ao fim
de alguns anos reúnem um número
significativo de citações. Quanto mais

artigos publicados, maior a probabili-
dade de haver um número relevante
de citações. Ora, com a redução de
financiamento que se tem imposto ao
ensino superior, há o sério risco de se

fazer menos investigação e publicar-
se menos.

Em Coimbra, nos últimos três

anos, o corte no financiamento pú-
blico foi de cerca de 30%, diz João
Gabriel Silva. "E todas as instituições
são tratadas por igual, independen-
temente dos resultados que têm. Se

toda a administração pública tivesse
sofrido cortes desta ordem, já está-

vamos a pagar a dívida pública e não
a aumentá-la."

Lembra, de resto, que os cortes

começaram ainda em 2005, só que
não só não eram tão "violentos", co-
mo nessa altura ainda era possível
encontrar fontes de receita nos con-
tratos com empresas. Hoje, muitas

empresas estão mais preocupadas
em sobreviver, diz, do que em finan-
ciar projectos.

O Ranking de Xangai começou a ser

publicado em 2003 pela Universida-
de Jiao Tong, de Xanhai, China (que
está no intervalo 151-200). Os avalia-
dores baseiam-se na análise de seis

indicadores: número de ex-alunos
com Prémio Nobel ou Fields Medals;
número de professores distinguidos
com os mesmos prémios; número de

pesquisadores citados em 21 áreas
de investigação das Ciências da Vida,
da Medicina, Física, Engenharia e Ci-

ências Sociais; artigos publicados na
Nature e na Science; artigos interna-
cionalmente referenciados; desem-
penho académico per capita.



Muitos têm questionado a forma
como os dados são recolhidos e con-
vertidos em pontuação. Certo é que
todos os anos mais de mil universi-

dades são analisadas. E no ranking
publicado só entram as 500 que me-
lhor se saem.

Coimbra sofreu corte de 30% no orçamento nos últimos anos
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Quatro universidades
portuguesas entre
as 500 melhores



Quatro nas
500 melhores
universidades
Superior tem melhor
resultado de sempre.
Reitores esperam que
verbas correspondam

Ana Gaspar
e João Pedro Campos
sodedade@jn.pt

PORTUGAL passou a ter qua-
tro universidades entre as

500 melhores do Mundo, se-

gundo o Academic Ranking
of World Universities 2013,
conhecido como ranking de

Xangai, ontem divulgado. Às

do Porto, Lisboa e Técnica,
juntou-se a de Coimbra.

Esta é a melhor prestação
portuguesa nesta lista de
1200 instituições analisadas.
Cruz Serra, reitor da nova
Universidade de Lisboa, dis-

se ao JN esperar que "o próxi-
mo Orçamento do Estado
acompanhe o desempenho
das universidades portugue-
sas". Caso contrário, alertou,
os resultados poderão baixar
do patamar agora atingido.

O ranking apenas enumera
as primeiras 100. A partir da-

qui as universidades são co-
locadas em patamares. A de
Lisboa (antiga Clássica, pois
não foi tida em conta a fusão

coma Técnica) subiu um pa-

tamar, para se juntar à do Por-
to entre o 301 e 400. Coim-
bra ficou, a par da Técnica,
entre o 401 e o 500.° lugar.

Para João Gabriel Silva, rei-
tor de Coimbra, a entrada no

ranking considerado de refe-
rência é motivo de satisfa-

ção, visto ser o único onde a

instituição ainda não figura-
va. "Sabíamos que era uma
questão de tempo, mas não
sabíamos quando. É uma ex-
celente notícia em tempos
tão pouco favoráveis." E sur-

ge dois meses depois da clas-

sificação como património
da UNESCO, o que leva o rei-
tor a fazer um paralelismo
com a situação do país. "A
Universidade está como a

economia portuguesa, o que
está a correr bem é a expor-
tação".

Em Lisboa, a subida na clas-

sificação era esperada tendo
em conta os critérios. Em
2014 a Universidade de Lis-
boa deverá subir "100 luga-
res", antecipou Cruz Serra.

Quanto ao reflexo dos cor-
tes que as universidades têm
vindo a sofrer, o reitor de Lis-
boa explicou que estes só se

sentem na produção científi-
ca "um a dois anos depois". É

o tempo necessário para a

realização dos estudos e para
a publicação dos artigos. •

Coimbra junta-se a Lisboa e Porto no ranking

Número de prémios Nobel e medalhas Fields conta
Conta a qualidade (alunos, professores e investigadores
com Nobel ou medalhas Fields - matemática), resultados

(artigos publicados e citados) e desempenho por aluno.

EUA lideram nos primeiros 100 lugares
Os EUA têm 55 universidades nos primeiros 100 luga

res (a número um é Harvard). Os restantes são distribuí
dos por 15 países.
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Portuguesas
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mundial
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SUPERIOR ¦ QUATRO INSTITUIÇÕES PORTUGUESAS NAS 500 MELHORES

Universidades
no top mundial
¦ Academias do Porto,
de Coimbra, de Lisboa

e a Técnica no ranking
das 500 melhores

• PEDRO AFONSO

As
universidades do Porto,

de Goimbra, de Lisboa e a
Técnica de Lisboa estão

entre as 500 melhores do Mun-
do, segundo o rankingpublicado
ontem pela Universidade de

Jiaotong, de Xangai, na China.
Num ranking que analisa mais

de 1200 instituições, este top
tem pela primeira vez a Univer -
sidade de Coimbra listada entre

as posições 400 a 500. Para João
Gabriel Silva, reitor da UC ,

" este
reconhecimento é importante
para a instituição, mas também

para o País"
A única univer si- w^^mm

dade que subiu no
ranking em relação a

2012 foi a de Lisboa,
que passou para a

lista das 400 me-
lhores. Um pouco
abaixo está a Técni-
ca. O ranking ainda

separa as duas uni-
versidades, que foram alvo de
fusão este ano. Cruz Serra, reitor
da nova Universidade de Lisboa,
pede mais apoio do Governo:

"Espero que a dotação do próxi-
mo Orçamento de Estado seja
em linha com o desempenho das

universidades portuguesas, e

que permita conso-
lidar os resultados ",

acrescentando que
"as universidades
não aguentam mais
cortes". A segunda
melhor de Portugal
é a do Porto, quê se
mantém nas posi-
ções do top4oo.

Este ranking é li-
derado pela Universidade de
Harvard (EUA) e tem no top 10
oito instituições dos EUA e duas
do Reino Unido. ¦

Universidade
de Lisboa é
considerada
a melhor de
Portugal


