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Presentes em diversos rankings internacionais, as instituições de ensino superior portuguesas estão
bem cotadas no mercado o que faz com que atraiam um número crescente de alunos, nacionais
e estrangeiros, que procuram uma formação capaz de fazer a diferença perante os recrutadores.

A QUALIDADE ACADÉMICA, o grau
de internacionalização da escola, a

empregabilidade dos seus alunos e a

aposta na investigação científica, são

alguns dos parâmetros contabilizados nos
mais importantes rankings internacionais

que avaliam o ensino superior em todo o

mundo. A Universidade do Porto (UP), a

de Lisboa (UL), a Nova School of Business

and Economics (Nova SBE) e a Católica

Global School of Law figuram em diversos

rankings e são alguns exemplos de

excelência do ensino superior nacional.

Em matéria de rankings internacionais a UP
é uma campeã, com presença assegurada
em seis. Num dos mais prestigiados, o

Times Higher Education figura na fasquia das
351 -400 melhores a nível mundial (não são

hierarquizadas as instituições abaixo 200. â

posição). "A investigação científica é um
dos critérios de avaliação mais valorizados

pela maioria dos rankings e a UP tem

excelentes registos nesta área", refere fonte
da UP. Metades das suas 60 unidades de

investigação têm a classificação de excelente
ou muito bom pelas avaliações realizadas

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Acrescenta a mesma fonte que "a UP é a

instituição portuguesa melhor classificada

em todos os rankings internacionais e
torna-se mais fácil atrair os melhores



estudantes, docentes e investigadores".
Uma situação que se tem refletido nos

últimos anos com o aumento de estudantes

estrangeiros que passou de 2961 alunos

em 2011/12, para 3247 em 2012/13. Ea

taxa de desemprego era de 1 5% em 201 0.

Outra entidade bem classificada é a UL

figurando em cinco rank/ngs que avaliaram a

instituição antes da fusão com a Universidade

Técnica de Lisboa (UT). Uma fusão que
traz benefícios para as duas entidades.

Se tomarmos com exemplo o Scimago
Institutions Ranking, que avalia a difusão

científica, onde a UL aparece na 485. 1 posição

e a UT em 273, a junção poderá levar a

um melhor resultado. A UL está ainda no

ranking de Xangai, que avalia, entre outros,

a qualidade da educação. "O aumento

de visibilidade nos meios académicos

internacionais facilita a integração nas

principais redes académicas, cada vez mais

importantes para a participação em consórcios

de ensino e investigação internacionais",

conta Eduardo Pereira, vice-reitor da UL. Esta

escola privilegia desde cedo um envolvimento

dos seus alunos em projetos de investigação,

inovação e transferência de conhecimento

e na ligação ao tecido económico e

incentivo à criação de novas empresas.

DAR CARTAS EM ECONOMIA E GESTÃO

Um segmento onde o ensino português dá

cartas é na área da economia e gestão. A

Nova SBE está presente em cinco rankings
do Financial Times e dois da Eduniversal.

Neste último, alcançou a liderança nacional

em 1 1 programas e foi distinguida com 5

palmas e o estatuto de Universal Business

School, integrando a lista exclusiva das 1 00
melhores escolas de negócios do mundo,

seleção que pela primeira vez integra
uma escola portuguesa. "Quando somos

considerados a melhor escola de gestão

portuguesa e uma das 30 melhores da

Europa fica claro que o nosso mercado não é

apenas o nacional e que estamos a competir
com as melhores das melhores do mundo.

Nesse sentido, procuramos ter programas

inovadores, de grande rigor académico,

mas que reflitam um posicionamento
multicultural em prol do conhecimento e da

mobilidade internacional do talento", refere

Daniel Traça, diretor-adjunto da Nova SBE.

A mudança deu-se em 2000 quando a escola

se quis diferenciar no mercado e começou
a recrutar professores a nível internacional

e a lecionar as aulas em inglês, o que

passou a atrair mais alunos estrangeiros.
Dos atuais 2000 alunos que possuem
cerca de 400 são estrangeiros. E este ano

viram ainda o número de candidaturas

aos mestrados em economia, gestão e

finanças subirem 35%. A reformulação
dos seus programas considerou não só a

globalização do ensino, como também do

mercado de trabalho. Algo que deu fruto,

tendo em conta que, segundo Daniel Traça,
"45% dos estudantes iniciam uma carreira

internacional assim que saem da escola".

E falando de prestígio internacional, a Católica

Global School of Law (CCSL) está há quatro
anos no ranking "Innovative Law Schools

Report" do Financial Times, com os seus dois

LL.M. (Master in Law), figurando entre os

85 melhores programas do mundo. "Estes

programas aliam a qualidade do seu corpo
docente internacional com uma abordagem
inovadora aos problemas jurídicos, centrada

nas dimensões transnacionais do direito e

não nas realidades nacionais. Por isso, são

formações que preparam para um mercado

de trabalho cada vez mais globalizado",
afirma Luís Barreto Xavier, diretor da CCSL.

Nos últimos três anos tiveram mais de

55% de alunos estrangeiros oriundos de

mais de 35 países, com predominância
de europeus e norte-ameri canos.

As aulas são ministradas em inglês e

apostam em formação relevante para o

desenvolvimento de carreiras internacionais.
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351 V4O0 a Universidade do Porto

35 1 5 /400 e Universidade

do M/nrio

ARWU - Academic Ranking
oWorldUniversities/

Shangai Ranking
301 2/400 s Universidade

de Lisboa

301 e/400 s Universidade do Porto

401 V5O0 fi Universidade Técnica

4QWSQW Universidade

de Coimbra

The Scimago Institutions Ranking
242 a Universidade do Porto

273 2 Universidade Técnica

485 E Universidade de Lisboa

487 a Universidade de Coimbra

524 fi Universidade de Aveiro

611 a Universidade

Nova de Lisboa

631 s Universidade do Minho

Eduniversal - Melhores
escolas de negocio

Novo SBE -5 palmos
Católica Usbon School

of Business and
Economics - 4 palmas

INDEC/ISCTE- 3 palmas
Porto Business School - 3 palmas

ISEG-Z palmas

As instituições de ensino superior portuguesas estão a cativar cada vez mais alunos estrangeiros.


