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a melhor do país. Artigos
de divulgação mais do que
duplicaram em dez anos pl5



Universidades portuguesas
sobem posições no ranking
mundial da d i fusão científica

Ensino superior
Samuel Silva
Porto, no 242.° lugar, e a
melhor portuguesa na
lista. Produção científica
nacional mais do que
duplicou numa década

As universidades nacionais conti-
nuam a melhorar a sua prestação
no ranking mundial de difusão
científica da SClmago, um dos mais

prestigiados a nível internacional.
Há sete instituições entre as 700
melhores, sendo que todas conse-

guem resultados superiores aos re-
gistados há um ano, subindo entre
16 e 43 posições na lista divulgada
nesta semana. Na última década, a

produção científica nacional conta-
bilizada nesta publicação mais do

que duplicou.
No ranking de 2013, a Universida-

de do Porto (UP) continua a ser a
melhor representante nacional, tal
como tem acontecido desde a pri-
meira edição da lista. A instituição
surge agora no 242.° lugar, melho-
rando 27 posições relativamente ao
ano anterior, fruto de um total de 13

mil publicações científicas. Nos pri-
meiros 300 lugares da tabela SCl-

mago também está a Universidade
Técnica de Lisboa (273.°) - a que
menos cresce entre as principais

instituições de ensino superior na-

cionais, subindo 16 postos.
O maior crescimento no ranking

de 2013 é registado pela Universi-
dade Nova de Lisboa, que sobe 43
lugares, para a posição 612. Imedia-
tamente a seguir está a Universida-
de do Minho - que só há um ano
entrou na lista -, agora na posição
632 (melhora 36 postos).

Entre as sete instituições nacio-
nais na lista estão ainda a Univer-
sidade de Lisboa, na 485. a posição
(sobe 25 lugares), a Universidade de

Coimbra, na 487. a (melhora 35 po-
sições), e a Universidade de Aveiro,
no 524.° posto (sobe 29).

Ao todo, os investigadores na-
cionais publicaram, no período
em análise, mais de 84 mil artigos
científicos, o que representa um
crescimento de 14 mil face ao re-
latório que a SClmago publicou no
último ano.

Se a comparação for feita a uma
década, tendo como ponto de com-
paração a lista de 2009 - que con-
templava artigos produzidos desde
2003 -, as instituições nacionais
conseguem incluir mais quase 50
mil publicações científicas na lista,
mais do que duplicando a sua pro-
dução científica.

Esta é a quarta vez que a SClmago
produz este ranking, baseado em
dados quantitativos relativos a pu-

blicações e citações de artigos, con-
tabilizando os anos 2007 a 2011.

Portugal coloca 37 instituições -
mais oito do que há um ano - numa
lista em que constam 2740 univer-
sidades e centros de investigação a
nível mundial. No entanto, as res-
tantes instituições aparecem abaixo
da posição mil.

Nas primeiras posições não há
grandes alterações face ao ano pas-
sado, destacando-se apenas a troca
de posições entre o Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas,
de Espanha, que ocupa agora o B.°
lugar, e o norte-americano National
Institute of Health. No primeiro lu-

gar mantém-se o Centre National de
Ia Recherche Scientifique (França),
com mais de 215 mil publicações,
seguido da Academia de Ciência
da China e da Academia de Ciência
Russa. A Universidade de Harvard
(Estados Unidos) e o Instituto Hel-
mholtz (Alemanha) completam o

top 5 da lista.

7
é o número de universidades
portuguesas que integram a
lista das 7oo melhores de todo
o mundo no domínio da difusão
científica



UP volta a ser a instituição nacional mais bem colocada na lista



Porto lidera
'ranking' das
publicações

Ensino superior. 14 institutições melhora-
ram e nove desceram no 'ranking' SCIMAGO
ANA BELA FERREIRA

Universidade do Porto está na posição 242, a nível mundial

Das 23 instituições de ensino su-
perior nacional, 14 conseguiram
melhorar as suas posições no
ranking SCIMAGO, que tem em
conta as publicações científicas
produzidas. A subida mais marca-
da pertence ao Instituto Politécni-
co do Porto (IPP) que foi a única
que em 2013 melhorou de posição
em todos os indicadores, foi on-
tem divulgado.

"O IPP ocupa o 1895° lugar do

ranking, mas é a instituição portu-
guesa que regista melhorias nos
indicadores qualitativos, para
além de subir também no número
de artigos publicados", explicou à

Lusa Carlos Ramos, vice-presiden-
te para a inovação e empreende-
dorismo do IPE

A Universidade do Porto conti-
nua a ser a instituição nacional
mais bem colocada no Ranking
Mundial da SCIMAGO de 2013,
ocupando o 242, o que representa
uma subida também em relação a
2012. Entre 2007 e 2011 publicou
um total de 13 083 artigos científi-
cos, e quase metade (44,29%) tive-
ram colaboração internacional. O

segundo lugar pertence à Univer-
sidade Técnica de Lisboa - que
agora se fundiu com a Clássica (em
terceiro lugar) -, situada na 273 a

posição, entre 2740 instituições.
Com fusão e a constituição da me-
ga universidade de Lisboa é de es-

perar que os resultados melhorem
já a partir do próximo ano, tal
como já admitiu o seu reitor Antó-
nio Cruz Serra.

Pioraram os seus desempenhos
nove instituições a maioria poli-
técnicos e privadas. Entre elas es-
tão as universidades dos Açores e

da Madeira, os politécnicos de Lei-
ria e Coimbra e a Universidade Lu-
sófona que ocupa o último lugar
das nacionais (2674.°).

A maior subida pertence, no en-
tanto, ao ensino politécnico. A ní-
vel nacional o IPP fica no 12° lugar
da lista. Na geral fica em 1895°.
Carlos Ramos destaca que "todas



as instituições portuguesas estão a

melhorar no número de artigos
publicados" mas que, "olhando

para os indicadores qualitativos",
as instituições nacionais "estão a
piorar", com exceção do IPR o que
pode ser resultado da crise.

O 'RANKING

23 INSTITUIÇÕES
> Na 'ranking' SCIMAGO - cujo

primeiro Lugar a nível mundial é

ocupado pelo francês Centre
National de La Recherche

Scientifique, com 215 261 artigos
em quatro anos - estão contabili-
zadas as publicações de 23 insti-

tuições nacionais de ensino su-

perior. São elas as universidades

do Porto, Lisboa, Coimbra,

Aveiro, Nova de Lisboa, Minho,

Algarve, Trás-os-Montes, Beira

Interior, Évora, Católica (privada),
Açores, Madeira, Fernando
Pessoa (privada) e Lusófona (pri-
vada) e os poLitécnicos do Porto,

Lisboa, Coimbra, Leiria,

Bragança e Setúbal.

ATÉ 13 MIL ARTIGOS
> A pior classificada, a

Lusófona, registou apenas
386 artigos científicos pubLica-
dos entre 2007 e 2011. No extre-

mo oposto está a Universidade
do Porto com mais de 13 miL.


	7ago_2013_ranking_universidades
	7ago_2013_Porto_lidera_ranking_das_publicacoes

