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Cinco escolas portuguesas
entre as melhores do mundo
Universidades Nova consegue a classificação máxima da agência Eduniversal (cinco palmas)
para escolas de negócios. No 'ranking' mundial também estão Católica, ISCTE, Porto e ISEG.
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Cinco escolas de negócios portu-
guesas mantiveram-se, em 2013,
no 'ranking' Eduniversal, onde já
tinham estado o ano passado-,
com uma novidade: a Nova
School of Business and Econo-
mics consegue dar um salto e
chegar à classificação máxima de
cinco palmas. A Católica-LJsbon
School of Business and Econo-
mics mantém-se nas quatro pal-
mas, enquanto o INDEG/ISCTE-
-lUL, a Porto Business School e o
ISEG continuam nas três palmas.

Depois das quatro palmas que
alcançou o ano passado, é a pri-
meira vez que uma escola portu-
guesa consegue chegar às cinco
palmas, o que coloca a Nova SBE
entre as 100 melhores escolas de

negócios do mundo (88 Q lugar) .

E o que significam as palmas?
Cinco palmas equivale a uma
qualificação de "Universal Busi-
ness Schools" (escolas conside-
radas universais, como o próprio
nome indica), quatro palmas
equivale a "Top" Business
School (escolas internacionais),
três a "Excellent" (com reputa-
ção nacional e ligações conti-
nentais), duas palmas a "Good"
(influência regional) e uma pal-
ma distingue uma escola com

referência local.
Além das palmas, cada escola

tem direito a uma pontuação que
equivale às votações dos direc-
tores de mil escolas, e novamen-
te aqui a Nova SBE lidera conse-
guindo 258%. A Católica-Lis-
bon SBE chega aos 196% , o Porto
aos 119% e o ISEG aos 74% .

'Rankings' anunciados na índia
As Palmas da Eduniversal indi-
cam a influência internacional,
reputação e qualidade dos pro-
gramas das escolas de negócios
e baseiam-se em trabalho de
investigação levado a cabo pelo
comité científico internacional,
com base em critérios de inter-
nacionalização, em conjunto
com a votação dos mil presi-
dentes das escolas de negócios
de todo o mundo, desde o Be-
nim, em África, aos Estados
Unidos, que respondem à per-
gunta: " Que escola recomenda
em cada país a quem nele pre-
tenda estudar?".

A liderar este 'ranking', com
as pontuações máximas a juntar
às cinco palmas, estão as escolas
do em l fi lugar a Harvard Busi-
ness School, com 626%; em 2° a
London Businesss School, com
628%, em 3 a a Copenhagen Bu-
siness School-CBS, com 598%,
em 4S o INSEAD, com 575%, e

em 5 B a Rotterdam School Of
Management, Erasmus Univer-
sity, com 560%.

As palmas deste ano foram
anunciadas na Eduniversal
World Convention, que está a
decorrer em Bangalore, na ín-
dia, até dia 12 de Outubro. A im-
portância que não só este país,
mas o continente asiático em
geral, está a ganhar na área da

formação no panorama mundial
justifica que os organizadores
tenham escolhido a índia para
realizar o encontro.

A Eduniversal é uma agência
internacional de 'rankings'
para o ensino superior, que
avalia as melhores escolas de

negócios do mundo. O Sistema
de Avaliação Eduniversal (EES)
é um sistema de 'rankings' que
engloba 154 países. ¦


