
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 13,72 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 82039213 16-08-2019

Quatro universidades 
portuguesas nas 500 
melhores do Mundo 

Lisboa, Porto, Nova e Minho no Ranking de Xangai. Aveiro 
cai no 'intervalo 601-700 e Coimbra continua no 501-600 
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Universidade do Porto mantém-se entre as 301-400 melhores do Mundo 
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ENSINO SUPERIOR  Portugal 
continua a ter quatro uni-
versidades entre as 500 me-
lhores do Mundo. A que se 
juntam mais duas, se alar-
garmos às 700 melhores. 
Isso mesmo revela o 
Ranking de Xangai, um dos 
mais conceituados e que foi 
ontem divulgado. Sem sur-
presas, Harvard continua a 
ser a melhor universidade 
do Mundo - já o é desde 
2003, quando o ranking foi 
criado. 

Por cá, a Universidade de 
Lisboa, a maior do país, con-
tinua a ocupar uma posição 
entre a 151.a  e a 200.a me-
lhor instituição de ensino 
superior do Mundo. Segue-
-se a Universidade do Porto, 
mantendo-se na posição 
301-400. 

Há, contudo, duas novida-
des quanto ao ranking na-
cional. Pela positiva, a Uni-
versidade Nova de Lisboa, 
que no ano passado figura-
va na posição 501-600, re-
gista uma forte subida, sur-
gindo agora entre as 401 -
500 melhores universida-

  

des do Mundo. já a Univer-
sidade Aveiro regista uma 
forte queda, ao passar do in-
tervalo 401-500 para 601-
-700. Coimbra, a mais anti-
ga universidade de Portu-
gal, mantém-se entre as 
501-600 melhores institui-
ções de Ensino Superior a 
nível mundial. 

Fazendo agora uma leitu-

 

seis universidades portu-
gueses no top roo() do 
Ranking de Xangai. Este 
ano, revela a instituição, 
entraram mais 50. 

Dos mais conceituados 
O Ranking de Xangai foi 
lançado em 2003, apresen-
tando na altura o top 500 
das melhores universida-
des. É reconhecido pelo 
meio académico como um 
dos mais conceituados.  

ra mais global, a Universi-
dade de Harvard continua a 
ser a melhor do Mundo, se-
cundada por Stanford, que 
apenas perdeu a segunda 
posição, em 2010, para a 
Universidade da Califórnia. 
De resto, desde 2003, quan-
do o Ranking de Xangai, 
dos mais conceituados de 
todos, foi criado, que Har-
vard e Stanford ocupam 
sempre o 1.° e 2.° lugares, 
respetivamente. 

Aliás, o top 10 é liderado 
por universidades norte-
-americanas, havendo ape-
nas lugar para Cambridge 
(3.°) e Oxford (7.0), do Rei-
no Unido. Num total de mil 
universidades que com-
põem a edição 2019 do 
Ranking, os EUA contam 
com 206, a China com 154 
e o Reino Unido com 61. 

As universidades são clas-
sificadas tendo em conta 
seis indicadores, entre os 
quais alunos de uma insti-
tuição vencedora de um 
prémio Nobel ou Medalha 
Fields, professores que re-
ceberam aqueles prémios, 
investigadores altamente 
citados ou publicações na 
Nature e Science.* 


