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Fraca reputação junto dos

empregadores e baixo
número de professores
penalizam instituições
portuguesas
Depois de um ano de boas notícias, o

ranking de universidades elaborado

pela empresa britânica Quacquarelli
Symonds (QS) traça um retrato mais

negativo do ensino superior nacio-
nal, com uma queda quase generali-
zada das universidades portuguesas
na lista. Das sete representantes, ape-
nas três conseguem manter a mesma

posição face a 2017.
A Universidade do Porto continua

a ser a melhor representante nacio-

nal, situando-se na 328. a posição,
mas, em relação ao ano passado, cai
27 lugares. As instituições de Lisboa
têm descidas ainda mais evidentes:
a Universidade de Lisboa perdeu 50
posições (é agora a 355. a colocada) e
a Nova caiu 44 postos (405. a). Tam-
bém a Universidade Católica de Lis-
boa passou do intervalo 651-700 para
o 751-800 - a partir do 500.° lugar, o

ranking QS alinha as instituições em
intervalos. As únicas três instituições
nacionais que conseguem manter a

posição na lista da QS são a Universi-
dade de Coimbra (407. a), a Universi-
dade de Aveiro (intervalo 531-540) e
a Universidade do Minho (651-700).

A lista da QS é publicada pouco
mais de uma semana depois da do
Centro para os Rankings Universitá-
rios Mundiais (CWUR, na sigla inter-

nacional), que inaugurou a tempora-
da de divulgação dos rankings uni-
versitários. Os resultados nacionais
em ambas as avaliações não podiam
ser mais divergentes, uma vez que no

ranking CWUR todas as seis universi-
dades nacionais representadas me-
lhoraram a sua prestação.

No entanto, nos indicadores apre-
sentados pelos dois rankings encon-
tram-se semelhanças. Por exemplo,
tal como na lista da CWUR, a QS ava-
lia negativamente as instituições por-
tuguesas no que toca ao emprego.
"As quedas registadas pelas institui-

ções portuguesas ocorrem principal-
mente devido à deterioração de sua

classificação no indicador de reputa-
ção entre empregadores", sublinha a

empresa britânica em comunicado.
Este indicador é baseado nas percep-
ções de mais de 42 mil empregadores
em todo o mundo sobre a qualidade
dos graduados de uma instituição.

Outro aspecto que prejudica o re-
sultado das universidades nacionais
é o rácio professores/alunos. Nenhu-
ma instituição portuguesa teve mais
de 30 pontos - numa escala que vai
até 100 - neste indicador. Portugal
tem 14 alunos por membro do corpo
docente, acima da média da Europa
Ocidental (12 alunos por professor).

Tal como acontece no ranking
CWUR, é na investigação que estão
os melhores resultados das institui-

ções de ensino superior nacionais de
acordo com os parâmetros da QS. As

sete universidades portuguesas tive-
ram uma melhoria no indicador de

reputação académica, que corres-
pondem a 40% da pontuação geral

de uma instituição nesta lista. O im-

pacto da investigação nacional tam-
bém merece sinal positivo por parte
dos organizadores desta lista.

A nível global, o Instituto de Tec-

nologia do Massachusetts (MIT) con-
tinua a ser a instituição mais bem
cotada. Seguem-se as Universidades
de Stanford e Harvard, também nos
EUA. A principal instituição do Reino
Unido alterou-se pela primeira vez
desde que a QS começou a publicar
este ranking (2004), com a Universi-
dade de Oxford (5. a ) a ultrapassar a

sua rival histórica, Cambridge (6. a).
A melhor universidade da Europa
continental continua a ser a Institu-
to Federal de Tecnologia de Zurique,
que alcançou a sua melhor posição
de sempre (7.°). O ranking da QS
mede aspectos como a reputação da

instituição e a internacionalização. É

um dos maiores rankings de universi-

dades, listando 1000 instituições de
85 países. Ao todo, foram analisadas
mais de 4500 instituições.


