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Técnico 
no top 200 das 
universidades 
europeias 

RANK1NG Lista é liderada por 
Oxford, Cambridge e Imperial 
College London. Países do 
Leste e do Sul da Europa 
"têm desempenho fraco" 

Há apenas uma universidade por-
tuguesa entre as 200 melhores eu-
ropeias do Times Higher Educa-
tion, divulgado ontem. É o Institu-
to SuperiorTécnico (IST), que surge 
perto do final da lista, entre as posi-
ções 181 e 190. 

A lista é liderada por três insti-
tuições inglesas: Oxford, Cambridge 
e o Imperial College London. Aliás, 
o domínio britânico do top 10é in-
terrompido apenas pelo o ETH Zu-
rich—Swiss Federal Institute ofIèch-
nology, na quarta posição, pelo Ka-
rolinska Institute da Suécia na 
nona posição e pelo LMU de Mu-
nique, na décima. 

No cômputo geral, o Reino Uni-
do lidera com 46 instituições, se-
guido pela Alemanha com 36. Itá-
lia tem 19, mas apenas uma nos 
primeiros 50 lugares. 

Segundo o limes Higher Educa-
tion, "o Leste e o Sul da Europa" 
têm um "desempenho fraco no 
ranking". Espanha tem cinco uni-
versidades na lista— a primeira é a 
Autónoma de Barcelona na 70.a 
posição. 

A primeira e única instituição 
portuguesa é o IST, que aparece 
em vez da Universidade de Lisboa, 
instituição a que pertence. Acon-
teceu o mesmo na lista das melho-
res do mundo, divulgada em outu-
bro, e a universidade considerou 
que se tratou de um lapso da orga-
nização que compilou a lista— os 
dados são, aliás, os mesmos, uma 
vez que esta lista é extraída da ge-
ral. A Universidade de Lisboa ex-
plica que o "processo de recolha de 
informação para o rankingdo pró-
ximo ano está agora a ser iniciado". 

As instituições são ordenadas de 
acordo com as condições de ensi-
no, de investigação, citações dos 
seus estudos (influência da inves-
tigação), lucro da indústria e pers-
petiva internacional, explica a or-
ganização. 

Ao mesmo tempo que salienta a 
má performancedos países do Les-
te e Sul europeu, o Times Higher 
Education elogia o desempenho 
dos nórdicos. Lembrando que a 
Suécia e a Finlândia conseguem re-
sultados acima da proporção po-
pulacional, com 11 e seis universi-
dades respetivamente. A Suíça, Ir-
landa e Dinamarca também se 
destacam nos desempenhos mais 
fortes quando comparados com a 
sua população. 

Ao todo, estão representados 
neste ranking22 países europeus. Página 1
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Universidades O Reino Unido tomou de assalto o ranking das 200 melhores universidades europeias,
ocupando quase um quarto das posições. Apenas uma instituição portuguesa conseguiu entrar para a
lista. A Universidade de Oxford foi considerada a mulher universidade da Europa. Getty Images Um
ranking das 200 melhores universidades europeias de 2016, divulgado esta quinta-feira pela Times
Higher Education, conta com apenas uma instituição de Portugal na lista. No topo desta lista,
dominada por países como o Reino Unido e a Alemanha, ficou a famosa Oxford University, em
Inglaterra. São, aliás, universidades deste país que ocupam as três primeiras posições do ranking,
com a Cambridge University e o Imperial College London a preencherem o segundo e terceiro lugares,
respetivamente. O Instituto Superior Técnico, em Lisboa, está na posição 181. Em quarto lugar, à
seguir ao Imperial College London, surge a ETH Zurich, na Suíça. O quinto lugar é ocupado por outra
universidade britânica, a University College London. A seguir ao Reino Unido, que ocupa quase um
quarto das posições, é a Alemanha que têm o maior número de instituições representadas. Ao todo,
são 36, sendo que cerca de um terço se encontra no top 50. A universidade alemã que ficou mais bem
colocada foi a LMU Munich (décimo lugar). De um modo geral, os países nórdicos também ficaram
bem colocados, com a Suécia e a Finlândia a ocuparem 11 e seis lugares, respetivamente. A
universidade sueca que ficou mais bem posicionada foi o Karolinska Institute (9º lugar), na cidade de
Solna. Na Finlândia, foi a University of Helsinki (28º lugar). A Dinamarca e a Irlanda também estão
bem representadas, com seis universidades cada uma. Nos últimos lugares do ranking ficaram,
sobretudo, universidades do leste e do sul da Europa. A Rússia conseguiu colocar apenas cinco
universidades no top 200, o que significa que é o país com pior avaliação tendo em conta a sua
população e o seu Produto Interno Bruto (PIB). A seguir à Rússia, foi a Espanha que ficou mais mal
colocada em relação ao PIB, com também cinco instituições de ensino representadas. A universidade
ibérica que conseguiu alcançar a melhor posição foi a Universidade Autónoma de Barcelona (70º
lugar). Em Portugal, a única instituição que conseguiu entrar para o ranking foi o Instituto Superior
Técnico, de Lisboa. A universidade ocupa a 181ª posição. Para entrarem para a lista, as instituições
tiveram de ser avaliadas em cinco áreas distintas - ambiente de ensino, ambiente de investigação,
influência em termos de investigação, rendimentos e prestígio internacional. No total, encontram-se
representados 22 países, de diferentes zonas da Europa. Eis as universidades mais bem posicionadas:
University of Oxford, Inglaterra (Reino Unido) University of Cambridge, Inglaterra (Reino Unido)
Imperial College London, Inglaterra (Reino Unido) ETH Zurich, Suíça University College London,
Inglaterra (Reino Unido) London School of Economics and Political Science, Inglaterra (Reino Unido)
University of Edinburgh, Escócia (Reino Unido) King's College London, Inglaterra (Reino Unido)
Karolinska Institute, Suécia
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