
 
 

  

Instituto Politécnico de Bragança entre as melhores instituições de ensino 
superior do mundo, de acordo com o Ranking Shanghai 2018 
O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) ocupa a 33ª posição mundial na área de Ciência e 
Tecnologia Alimentar. 

Mais informação em 
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/food-science-technology.html  
e 
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/Methodology-for-
ShanghaiRanking-Global-Ranking-of-Academic-Subjects-2018.html  
  
 

  

U-Multirank 2018: pelo quinto ano consecutivo, o Instituto Politécnico de 
Bragança é considerado o melhor instituto politécnico português 
O IPB foi de novo destacado pelo U-Multirank (www.u-multirank.eu), um ranking promovido e 
financiado pela União Europeia. Na edição de 2018, o U-Multirank avaliou e seriou mais de 1600 
instituições de ensino superior de 94 países. Neste ranking, as instituições são seriadas através de 35 
indicadores de performance, avaliando cinco áreas de atuação: ensino, investigação, transferência 
de conhecimento, orientação internacional e impacto regional. A seriação das instituições é 
concretizada através da contabilização do número de indicadores com classificação máxima 
(categoria A). 

O IPB é, pelo quinto ano consecutivo, o 1º entre todos os institutos politécnicos portugueses e o 7º 
tendo em conta as universidades portuguesas. As classificações máximas obtidas pelo IPB são o 
resultado da performance institucional consolidada ao longo do seu historial, em particular no que 
se refere ao impacto e excelência da produção científica e da investigação aplicada, a mobilidade 
internacional de estudantes e o impacto regional. 

A lista completa da seriação das instituições de ensino superior portuguesas no U-Multirank 2018 
pode ser consultada em 
http://portal3.ipb.pt/images/ipb/2018_PT_u-multirank_global.pdf. 

Em particular, o IPB ocupa a 5ª posição global no sub-ranking dedicado à investigação (“readymade 
ranking in research and research linkages”) 
http://portal3.ipb.pt/images/ipb/2018_PT_research_research_linkages.pdf  

e a 4ª posição global dedicada à orientação internacional (“readymade ranking in international 
orientation”) 
http://portal3.ipb.pt/images/ipb/2018_PT_international_orientation_rankings.pdf 



 

  

Instituto Politécnico de Bragança considerado o melhor instituto politécnico 
português pelo SCImago Institutions Rankings 2018 
A edição de 2018 do SCImago Institutions Rankings (SIR; www.scimagoir.com) coloca uma vez mais 
o IPB na 1ª posição entre todos os institutos politécnicos em Portugal. 

O 2018 SIR ranking utiliza um indicador composto que combina um conjunto de sub-indicadores de 
performance institucional na investigação, inovação e impacto societal. 

Em 2018, o SIR ranking avaliou mais de 5000 instituições de todo o mundo, incluindo 25 instituições 
de ensino superior portuguesas. O IPB está posicionado na 11ª posição nacional e na 1ª posição 
entre todos os institutos politécnicos portugueses. 

A lista de seriação das instituições de ensino superior portuguesas no 2018 SIR ranking está 
disponível em 
https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=PRT. 
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