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A Universidade Nova
de Lisboa subiu vin-
te lugares e lidera
em Portugal o
‘ranking ’ interna-
cional da Leiden.

Face ao ano passado, o número de pu-
blicações da Nova teve um crescimen-
to de 11% (de 1.693 para 1.888), en-
quanto o indicador do número médio
de citações subiu de 0,95 para 0,99 e o
critério proporção de publicações en-
tre as 10% mais citadas a nível mundial
passou de 8,9 para 9,6.

Por área de investigação, os resulta-
dos da produção científica da Nova
destacam-se global e individualmente.
Nas Ciências da Saúde e Biomédicas e
Ciências Sociais e Humanas, a univer-
sidade ocupa agora a primeira posição
entre as universidades portuguesas.

“Estes resultados vêm reconhecer
o esforço, trabalho conjunto e as
apostas que temos vindo a realizar
nos últimos anos e que afirmam, cada
vez mais, a Nova como uma referên-
cia nacional e internacional na pro-
dução científica, na investigação, na
inovação e na ligação à sociedade
onde estamos inseridos”, diz António
Rendas, reitor da Universidade Nova

de Lisboa. Entre as portuguesas, a
Universidade Nova de Lisboa é a mais
bem colocada em 360º lugar, seguida
da Universidade do Minho (em 401º),
Universidade de Lisboa (418º), Uni-
versidade do Porto (425º), Universi-
dade de Aveiro (459º), e Universida-
de de Coimbra, em 501º posição.

O CWTS Leiden Ranking 2015 é
elaborado anualmente pelo Center
for Science and Technology Studies
(CWTS) da Universidade de Leiden e
avalia a prestação científica das 750
melhores instituições mundiais de
ensino. Um pormenorizado conjun-
to de indicadores bibliométricos for-
nece estatísticas sobre o impacto
científico das universidades e sobre
o envolvimento das universidades na
colaboração científica.

Este ano, o ‘ranking’ é liderado por
universidades norte-americanas, que
colocam 16 instituições de ensino no
Top 20 mundial. MIT, Harvard e
Stanford ocupam, respectivamente,
os três primeiros lugares da tabela.

O ‘ranking’ baseia-se exclusiva-
mente nos dados bibliográficos da
base de dados da Web of Science da
Thomson Reuters (Scientific). ■ Joa-

na Moura

Nova é a melhor portuguesa
no ‘ranking’ de Leiden
Universidade ocupa o sexto lugar ibérico, o 160º na Europa e o 360º a nível mundial.

A reitoria da Universidade Nova de Lisboa
é liderada por António Rendas.
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R A N K I N G

AMERICANAS NO TOP3

Seis universidades portuguesas integram
o ‘ranking’ de Leiden 2015. Nova é a melhor
colocada no ‘ranking’ que avalia a prestação
científica de 750 escolas no mundo.
Fonte: CWTS Ranking Leiden 2015

Ranking Leiden
1 MIT

2 Harvard University

3 Stanford University

360 Univ. Nova de Lisboa

401 Univ. Minho

418 Univ. Lisboa

425 Univ. Porto

459 Univ. Aveiro

501 Univ. Coimbra
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Nova eleita
a melhor
universidade
portuguesa
em produção
científica P.4


