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O Instituto Superior Técnico (agora integrado na Universidade de Lisboa) foi a única instituição 
nacional no rankingdas 200 melhores universidades europeias feito pela Times Higher 
Education. Devia ter entrado toda a universidade, um erro que o reitor espera que não se repita 

"Competimos com universidades 
com condições incomparáveis" 

ENTREVISTA: ANTÓNIO CRUZ SERRA 
Reitor da Universidade de Lisboa 

ANA BELA FERREIRA 

Na quinta-feira foi divulgado 
o rankingdo Times Higher 
Education sobre as melhores uni-
versidades europeias. Só aparece 
uma portuguesa no ranking 
e é o Instituto Superior Técnico. 
Porque é que não aparece já como 
Universidade de Lisboa? 
Gostava de dizer várias coisas sobre 
esse ranking Se houvesse um ran-
kingde rankings este ficava em úl-
timo lugar. A segunda coisa é que 
são tão fracos que não consegui-
ram distinguir o Técnico da Uni-
versidade de Lisboa (UL) e quando 
fizeram o ranking— este é de 2015—, 
não conseguiram juntar como pro-
dução científica da UL as escolas 
da antiga Universidade Técnica 
com as da antiga Clássica. É um as-
sunto que esperamos que esteja re-
solvido neste ano. Gostaria ainda 
de dizer que a posição da UL nos 
rankings que medem produção 
científica a nível europeu anda por 
volta da posição 30. E mais, há mais 
do que uma universidade portu-
guesa nos primeiros cem. Poitan-
to, este rankingé muito infeliz por-
que não corresponde de maneira 
nenhuma ao desempenho das uni-
versidades portuguesas. 
Isto aconteceu então porquê? 
É uma questão de base de dados. 
Eles usavam a base de dados da 
Thomson, passaram a usar a da 
Scopus. É preciso fazer a agregação 
das instituições e isso no ano pas-
sado não foi feito. Deu este resulta-
do infeliz. Não consigo perceber 
como é que algumas das outras 
universidades portuguesas, onde 
este problema da fusão não se colo-
ca, não aparecem em posições 
mais destacadas. Não há maneira 
de a UL e a Universidade do Porto 
não aparecerem nas primeiras 200 
da Europa, nem nas primeiras 100. 
Falaram com eles? 
Falámos. Desde o ano passado, 
quando apareceu esta proposta de 
rankinge percebemos que isto es-
tava a acontecer. Nessa altura já 
não fomos atempo de fazer a corre-
ção. Neste ano, temos estado a tra-
balhar com as pessoas da Times 
Higher Education e espero que em 
2016 as coisas saiam bem, mas es-
tamos para ver. 

Espera que no próximo ano 
aposição seja melhor? 
Claro. Espero que seja melhorada. 
Francamente a UL está preocupada 
com a posição nos rankings, mas 
está preocupada com a posição em 
rankings em que um investigador 
independente ou alguém que tra-
balhe de forma independente con-
segue reproduzir as posições. É o 
caso do rankingde Xangai e do da 
Scimago, que são os dois mais pres-
tigiados do mundo. No primeiro, a 
UL está a nível mundial perto da po-
sição 200e no segundo está na 130 e 
taL Na Scimago, a nível europeu, es-
tamos em 20 e poucos. 

Pode ser prejudicial para 
a projeção internacional da UL? 
É preocupante. Todos os dias vemos 
disparates. Só apetece fazer comen-
tários menos elogiosos às pessoas 
que fizeram aquele trabalho. Mas a 
nível internacional tem pouco im-
pacto, porque os rankings mais 
prestigiados são o de Xangai e o da 
Scimago. Há pouco tempo dizia-me 
um amigo que vive em Macau que 
os chineses escolhem as universi-
dades olhando para o rankingde 
Xangai. Em muitos sítios é assim. A 
posição da ULnos mnkingsque ver-
dadeiramente contam é muito con-
fortável e orgulha-nos muito. Por- 

PERFIL 

>Reitor da Universidade de Lisboa 
desde a sua fusão em 2013. 
> Doutorado em Engenharia 
Eletrotécnica e de Computadores. 
> Foi presidente do Instituto 
Superior Técnico e reitor 
da Universidade Técnica. 
Nascido em Coimbra em 1959, 

António Cruz Serra licenciou-
-se na Universidade do Porto 
e fez o doutoramento no 
Instituto Superior Técnico. Foi 
nesta instituição que deu aulas 
e se tornou professor catedráti-
co. Especialista em instrumen-
tação eletrónica, é autor de 
220 publicações cientificas. 
Como reitor da Técnica esteve 
envolvido no processo da fusão 
das universidades Técnica 
e Clássica. Um processo que 
se concluiu em 2013 e o levou 
à Uderança da maior unNersi-
dada do pais. 

tanto, desse ponto de vista, tem um 
impacto limitado. 
Qual pode ser a posição portugue-
sa a nível europeu? 
Estamos a competir com universi-
dades que, em muitos casos, têm 
condições para trabalhar—quer do 
ponto de vista financeiro quer de ca-
pacidade instalada — que são in-
comparáveis. Espero que as univer-
sidades portuguesas que fazem me-
lhor trabalho consigam aguentar as 
posições nos rankings, porque tive-
mos descida na produção científica 
nos últimos anos, como conse-
quência da política de ciência e de 
bolsas de doutoramento. Houve 
muitos jovens investigadores que 
abandonaram o país. Espero que 
seja possível criar um movimento 
de recrutamento de alguns destes 
doutorados, que são dos mais bri-
lhantes cientistas que temos. Se se 
conseguir inverter esta situação va-
mos ter melhorias nos rankings. 
E vê isso com este Orçamento? 
A questão das contratações melho-
rou muito em relação ao último ano. 
Para dar um exemplo, a UL está há 
dois meses à espera de uma autori-
zação do governo para renovar a 
contratação de um professor convi-
dado. Isto é algo que não é aceitável. 

A situação que resultado Orçamen-
to do Estado de 2016 é uma situação 
em que a nossa capacidade de re-
crutamento está restabelecida A UL 
— tal como as outras universidades 
portuguesas—fez um grande ajusta-
mento. Desde 2009 até agora, a UL 
passou de 6000 trabalhadores para 
5000. Dos quais 500 eram professo-
res. Nos dois últimos anos, a massa 
salarial desceu 8,2 milhões de euros. 
Agora precisamos de recuperar, 
porque temos um corpo docente 
muito envelhecido. 
É urgente contratar? 
Temos faculdades e departamentos 
em que a média de idades é acima 
dos 55 anos. Isto significa que daqui 
a dez anos há áreas científicas onde 
não vai estar ninguém dos profes-
sores que cá estão e é preciso passar 
escola Espero que este ano se con-
siga fazer alguma renovação. Algu-
mas daquelas instituições que ve-
mos nos primeiros lugares do 
rankingeuropeu têm um financia-
mento público por aluno cinco ve-
zes maior do que o nosso. O que re-
cebemos para formar cinco alunos 
eles recebem para formar um. 
É muito difícil competir nesta base 
e acho que temos feito muito bem 
em termos de competição. 
E há boas perspetivas para que 
a ciência volte a ser uma aposta? 
As posições públicas que o ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior tem apresentado são posi-
ções nas quais o sistema cientifico 
se revê e, em particular, eu me reve-
jo. Mas temos uma dotação orça-
mental igual à do ano passado, com 
a nuance de que há uma pequenina 
descida se aprovarem o congela-
mento das propinas. Lembro que o 
primeiro-ministro, na campanha 
eleitoral, prometeu aumentara do-
tação das instituições do ensino su-
perior e, portanto, as instituições 
têm uma grande expectativa de que 
seja possível rapidamente negociar 
um plano de Orçamento até ao final 
da legislatura que permita recupe-
rar. Há dez anos as universidades ti-
nham uma dotação que era o dobro 
do que é hoje. Há maneiras de lidar 
com os cortes orçamentais, uma é 
não contratar professores, ter tur-
mas maiores e menos oferta de dis-
ciplinas, a outra é deixar degradar os 
edificios e isso acaba por se refletir 
na qualidade do ensino, da investi-
gação e da transferência de conhe-
cimento para a sociedade. 
Na próxima semana, a UL 
inaugura a primeira exposição 
no Pavilhão de PortugaL É uma 
forma de valorizar o património? 
O Pavilhão de Portugal é um eclificio 
emblemático para o país, estavanu-
ma situação de estagnação e inca-
pacidade de renovação. A tlansfe-
tência do Pavilhão para a UL [no ano 
passado] é umagrande oportunida-
de de transformar aquele edificio, de 
mostrar o trabalho que se faz na uni-
versidade, de projetar a universi-
dade e a investigação e as universi-
dades portuguesas, em geral. 
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