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As Universidades
e o desafio da
internacionalização
Da Economia, à Ciência, passando pelo Design
e pela Engenharia - as universidades portuguesas estão

em alta. Juntamente com a acreditação das principais entidades
internacionais, os rankings funcionam para atrair estudantes

estrangeiros e dinamizar a exportação de ensino.

A cada ranking que se

publica - há vários,
de entidades diferentes
e medindo todo o tipo
de critérios -, verifica-se
invariavelmente
uma progressão,
uma estreia, uma
melhoria de posição

ANTÓNIO M. CUNHA
Presidente do Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas

É pela aposta no conhecimento e

pela elevação dos níveis educacionais
da população que as nossas
sociedades ultrapassarão os desafios
com que esLão confrontadas e

cumprirão os objetivos associados

às opções estratégicas da União
Europeia para a presente década.

Assim, as universidades assumem

As
universidades portuguesas

continuam a ganhar protago-
nismo no clube das melhores

da Europa e do mundo. Fig-

uram em praticamente todos os rankings

internacionais.

Os rankings são juntamente com a

acreditação das nossas escolas pelas agên-

cias internacionais fatores-chave na atração

de estudantes estrangeiros. Dão aquela im-

agem de mérito que permite não só impor-
tar estudantes, mas também abrir portas

em termos de redes de cooperação que di-

namizam o ensino e a investigação.

A cada ranking que se publica - há vários

e feitos por entidades diferentes, medindo

todo o tipo de critérios -, verifica-se invar-

iavelmente uma progressão, uma estreia,

uma melhoria de posição. Por exemplo, no

ranking Times Higher Education (THE),

que inclui todas as universidades (World

University Rankings), Portugal teve, este

ano, oito universidades: Aveiro, Coimbra,

Lisboa, Porto, Minho, Nova de Lisboa,

Universidade da Beira Interior e ISCTE. O

bom desempenho estendeu-se igualmente
às escolas mais jovens. No ranking das

200 melhores com menos de 50 anos bril-

ham cinco: Universidade Nova de Lisboa,

ISCTE, ÜBI e Universidades de Aveiro e

do Minho. A lista, que, em 2017, é enca-

beçada pela Escola Politécnica Federal de

Lausanne, Suíça, na sua base critérios como

citações, projeção internacional, impacto

na indústria, investigação e ensino.

Outro ranking muito conceituado, o QS

World University Ranking 2018 que aval-

ia 3500 instituições mundiais, e é liderado

pelo norte-americano MIT, contempla sete

das nossas Universidades: Porto, Coimbra,

Nova de Lisboa, Coimbra, Averro, Univer-

sidade Católica Portuguesa pólo Lisboa e

Universidade do Minho.

Ao nível das escolas de negócios, onde

esta questão dos rankings ganha maior sig-

nificado, o ranking mais prestigiado, o do



jornal inglês "Financial Times" (FT) cat-

apultou este ano Portugal para o melhor

desempenho de sempre com três business

schools no top 90: Católica-Lisbon Busi-

ness School e Nova School of Business

and Economics ocuparam o 23.° lugar ex-

aequo, o melhor de sempre atingido por
uma instituição portuguesa. Estão agora às

portas do top 20. A terceira portuguesa, a

Porto Business School integra igualmente

o top 90. Este ranking é construído sobre

vários rankings específicos, que vão sendo

anunciados ao longo do ano. Respeitam
aos Mestrados em Gestão, MBA fuH-time,
MBA Executivo, Formação para Execu-

tivos Aberta e Formação para Executivos

Customizada (programas criados à medida

das empresas).

Um outro ranking - Leiden mede o de-

sempenho ao nível da ciência de 902 uni-

versidades de 54 países, utilizando a base

de dados científicos da Web of Science da

Thomson Reuters. Centra-se em publi-
cações sob a forma de artigos e reviews

mas exclui livros, publicações em atas de

conferências e publicações em periódicos

não indexados na WoS. Este ano desta-

ca-se como melhor classificada de toda a

península Ibérica a Universidade de Lisboa.

As Universidade do Porto e de Coimbra

também figuram neste ranking.
A Engenharia também não foge à regra.

A mais antiga escola do país, o centenário

Instituto Superior Técnico, da Universi-

dade de Lisboa, está no top 20 das melhores

escolas de engenharia europeias, de acordo

com o ranking de Xangai. A nível mundial

figura no grupo das 75 melhores.

Na área do Design, o lADE - Creative

University dá cartas. Esta escola privada

que integra a Universidade Europeia faz

parte da lista das 50 melhores escolas euro-

peias de Design da revista italiana Domus.

E o terceiro ano consecutivo que isto acon-

tece e sublinha-se a sua aposta na inovação

e na investigação.

Tudo somado é uma cartada importante
no desígnio de querer fazer de Portugal um
destino de excelência na área do ensino su-

perior, captando juventude e, claro, riqueza

para a economia ea sociedade. ¦

um papel central na requalificação
da economia, tendo a capacidade
instalada necessária para aumentar
a percentagem de diplomados na

população ativa (em especial, na faixa
etária 30-34 anos, como determinado
na Estratégia Europa 2020) e para
potenciar a competitividade dos
mais variados setores. Este objetivo
é especialmente importante para
Portugal, sendo irrecusável para as suas
universidades públicas que têm vindo
a afirmar-se nos contextos nacional e

internacional.
De facto, as nossas universidades estão

comprometidas com a construção
do futuro, apostadas no reforço da

sua capacidade de investigação e

empenhadas numa interação efetiva
com a sociedade, nomeadamente com
o tecido económico-produtivo. O seu

prestígio internacional tem vindo a sei
evidenciado pela presença crescente
em rankings de referência.

O que é o CRUP
O ensino universitário público
em Portugal c coordenado
pelo Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas
(CRUP). Esta entidade integra
como membros efetivos as
15 universidades públicas,
incluindo a Universidade Católica
Portuguesa. O CRUP é membro
efetivo da Associação Europeia
de Universidades, que abrange 47
países que nela estão representados
através das suas Universidades,
Conselhos de Reitores e outras
organizações de ensino superior e

investigação. Além de plataforma
de diálogo para as Universidades,
esta associação funciona como
mecanismo de intervenção na
definição dos objetivos europeus
de educação e de investigação,
incluindo uma contribuição válida
para as políticas de investigação da
União Europeia.
O CRUP tem atuado igualmente
promovido e coordenado diversos

programas de cooperação,
designados por "Ações Integradas".
Basicamente são projetos de

Investigação e Desenvolvimento
(I&D) orientados para estimular
projetos científicos e estudos

pós-graduados envolvendo
equipas de investigadores e

professores em instituições
parceiras nomeadamente de

Espanha, França e Alemanha. O
CRUP está igualmente envolvido
na construção de novas parcerias
com outras regiões do mundo. A
cooperação é crescente com os

países lusófonos, especialmente
com Brasil e Timor Leste nas áreas
de formação e reconhecimento de
graus académicos, e com a China
(Macau) nas áreas de investigação
e da formação avançada.


