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A astronomia é a área da ciência que mais
conhecimento produz em Portugal, sendo
seguida pela Biologia Molecular e Genética e
pela Neurologia e Comportamento, revela um
estudo levado a cabo pelo Ministério da
Ciência, que contabilizou o número de citações
por artigo publicado.

De acordo com a pesquisa, a produção de
ciência aumentou 68 por cento, no geral,
sendo publicados mais de 626 artigos por
cada milhão de habitantes, o que corresponde
a 72 por cento da média da União Europa.

A nível mundial são também as Ciências do
Espaço que lideram a produção de
conhecimento científico, seguidas da Física,
da Medicina Clínica e das Ciências Agrícolas.

O Centro de Astrofísica da Universidade do
Porto congratulou-se com os resultados
divulgados, afirmando que «confirmam
claramente que foi atingido um nível muito
elevado de qualidade, competitividade e de
internacionalização», em Portugal.
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