
Porto entre as cem
melhores do Mundo
UNIVERSIDADES A Universidade
do Porto (UP ) está entre as cem
melhores do Mundo em várias
áreas científicas, como Engenha-
ria Civil, Ciências Agrárias, Farma-
cologia, Engenharia Mecânica e

Engenharia Química. A Universi-
dade de Lisboa (UL) consegue la-
dear em algumas, segundo o

ranking sobre a produção cientí-
fica, publicado ontem, da Univer-
sidade de Taiwan.

O ranking é calculado com base
em três critérios: a produtividade,
o impacto e a excelência da inves-
tigação científica; e avalia 14 dis-
ciplinas científicas. Entre as uni-
versidades portuguesas, nos cem
melhores lugares encontram-se
apenas a do Porto e a de Lisboa,
sendo que a primeira à frente.

A U.Porto é, por exemplo, a 53. a

melhor universidade do mundo
em Engenharia Civil, sendo esta a
única disciplina avaliada em que
a de Lisboa tem um melhor resul-
tado, ocupando a 29. a posição. Em
Ciências Agrárias, a U.Porto está
em 57." lugar (Lisboa em 62. s ); em

Farmacologia e Toxicologia. está
em 58." (Lisboa não consta nos
primeiros cem).

Ontem, aludindo ao resultado de

Farmacologia, a Universidade do
Porto referi que "num momento
em que se discute a localização da
nova sede da Agência Europeia do
Medicamento (EMA), estes resulta-
dos vêm confirmar a vantagem
competitiva de que a candidatura
do Porto dispõe através da qualida-
de do ecossistema científico e tec-
nológico da cidade" nesta área.

A Universidade do Porto ocupa
ainda em Engenharia Mecânica o

73." lugar (Lisboa também não
aparece); e em Engenharia Quími-
ca está em 82. â

, com a Lisboa a

aparecer na 100. â colocação. Em
algumas das disciplinas avaliadas,
como Química ou Física, entre ou-
tras, nenhuma universidade por-
tuguesa surge nos primeiros cem
posicionamentos. A Universidade
de Lisboa ainda aparece, por
exemplo, na 74. - colocação em
Matemática.
LEONOR PAIVA WATSON


