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Portugal pontua nos Yankings'

Presença portuguesa está a ganhar terreno e a afirmar -se internacionalmente.
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Já
há uns anos que nos habituámos a

ver universidades portuguesas nos

'rankings' mundiais, mas esta pre-
sença tem vindo a generalizar-se.
Estes 'rankings' que são uma espé-
cie de clube dos melhores do mun-
do em termos de ensino superior,

servem de barómetro para avaliar da força do

sector em cada país e quais as universidades

que se destacam pela qualidade acrescida em
cada um deles.

Portugal tem nove universidades com pre-
senças em alguns dos mais prestigiados
'rankings' internacionais. As universidades
Nova de Lisboa, Católica e a do Porto são as

que aparecem mais vezes e que têm já um

avanço significativo em relação às restantes

instituições portuguesas. Em especial, as suas

escolas de negócios - Nova School of Business

and Economics, Católica- Lisbon School of
Business and Economics e Porto Business

School - que se destacam nas listas do Finan-
cial Times, quer na formação de executivos

Esta presença
alargada e
reforçada nos
'rankings'
internacionais
atesta da
evolução do
ensino superior

português nos
últimos anos.



(as três) quer nos mestrados (Nova SBE e Ca-
tólica- Lisbon SBE). Confirma- se neste caso a
tendência mundial de as escolas de negócios
se destacarem e ganharem peso nas respecti-
vas universidades.

Depois vêm a Universidade Técnica, em espe-
cial o Instituto Superior de Economia e Gestão

(ISEG). Já no caso do ISCTE, Universidade de

Lisboa, Universidade de Coimbra e Universi-
dade do Minho a força da sua presença inter-
nacional é enquanto universidade no seu con-
junto e já não como economia e gestão.
As universidades de Lisboa e Técnica - que,
entretanto, se fundiram - deverão, já no pró-
ximo ano, melhorar a sua posição nestas ta-
belas internacionais. Esse foi, aliás, um dos

objectivos da fusão destas duas instituições.
Esta presença alargada e reforçada nos

'rankings' é a prova da evolução do ensino su-

perior português nos últimos anos, que é evi-
dente "se atentarmos nos 'rankings' acadé-
micos mundiais, onde algumas universidades

portuguesas têm vindo a subir na classificação
e se encontram hoje em posições que, consi-
derando o nível de desenvolvimento do país,
são digniflcantes", defende José Marques dos-

Santos, reitor da Universidade do Porto.
A concorrência é feroz, mas estas universida-
des estão a conseguir dar conta do recado.
Como diz Daniel Traça, director adjunto da
Nova SBE, "a partir de Bolonha, a internacio-
nalização passou a ser inevitável e foi neces-
sário não só preparar os estudantes para um
mercado global mas também enfrentar uma
concorrência cada vez mais exigente, princi-

palmente no que diz respeito às escolas euro-

peias". E a aposta está a ser ganha. O sector do
ensino superior em Portugal foi mesmo "dos

poucos que conseguiu absorver o choque da

crise, crescer e internacionalizar-se", defen-
de Luís Reto, reitor do ISCTE-lUL.
As melhores universidades nacionais têm,
hoje, capacidade "para se comparar bem com
grandes universidades europeias", resume
João Gabriel Silva, reitor da Universidade de
Coimbra.
As melhores do mundo

Se olharmos para os primeiros lugares destes

'rankings' mundiais, verificamos que a Euro-

pa domina nos mestrados do Financial Times.
A HEC Paris nos mestrados em Finanças e a

suíça Universidade de St. Gallen nos mestra-
dos em Gestão. O peso maior é da França e do

Reino Unido, com uma forte posição assumi-
da por Espanha.
Já nos MBA a liderança vai para os Estados
Unidos. As líderes são Harvard'(l 9 ), Stanford

(2 B ) e Pennsylvania: Wharton (3 Q). Só em 49

surge a primeira europeia (London Business

School). Enquanto isso, as 'business schools'

asiáticas vão ganhando terreno, conseguindo
marcar lugar nos 'top ten' quer dos mestrados

quer dos MBA e é a esses países que se vão
buscar cada vez mais alunos estrangeiros para
as escolas ocidentais.
No 'ranking' do Times Higher Education
(THE) a liderança é do Califórnia Institute of

Technology, mais uma vez uma universidade
norte-americana. ¦

» Estrelas em ascensão
No 'ranking' "The Risinq
Stars, do Times Higher
Education, a líder é uma
escola da Coreia, a

Pohang University of
Science and Technology,
provando a escalada de
ascensão do continente
asiático. No 'ranking' da

Universidade de Xangai o
número um pertence a

Harvard. Nas Palmas da

Eduniversal, a liderança é

da London Business

School, e nos melhores
mestrados da Eduniversal
depende da área e da

região do globo.


