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Resumo 
A sociedade de conhecimento solicita a todas as regiões, a participação na

construção de um futuro mais sustentável, na linha da estratégia Europeia

para o Horizonte 2020. Que contributos tem dado a investigação produzida

nos Açores com vista à “Inovação para a Especialização Inteligente”? Neste

estudo apresentamos uma análise bibliométrica referente às publi ca ções de

autores residentes nos Açores disponíveis na Science Citation Index (SCI),

entre 1974-2012, explorando vários indicadores: “média de autores por

estudo” e “factor de impacto” ao longo do tempo e por disci plina, “rede de

colaborações” com o continente português e outros países, “áreas de

investigação”, “palavras chave” e “categorias do Web of Science” além do

“número total de citações” e do “número de páginas”. A pro dução científica

nos Açores tem vindo a crescer, destacando-se os últimos seis anos (154%),

seguindo uma tendência análoga à de Portugal continental. Os principais

temas de publicação situam-se no âmbito das Ciências Naturais. Verifica-se

que o factor de impacto das publicações cresceu, passando de 2.0 em 1999

para 2.6 em 2012. A relevância inter nacional das publicações também tem

vindo a aumentar, sendo que em 2002 se registou o valor mais baixo, 1.78

vezes em média, enquanto que em 2009 uma publicação foi citada, em

média, 3,52 vezes. Três quartos das publicações possuem pelo menos um

co-autor de outra região, sendo as colaborações mais importantes com

instituições nacionais (22%), mas tam bém com o Reino Unido (13%),

Espanha (11%) e USA (9%). Cerca de me tade 60 das 100 publicações mais

citadas foram publicadas entre 2006 e 2010.
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Abstract
The knowledge society requires all regions to participate in

building a more sustainable future, in line with the European

strategy for Horizon 2020. What contributions has the Azorean

research given to support "Innovation for Smart

Specialization"? A bibliometric analysis is made for all the

published research in the Azores for the period 1974-2012.

Based on the Science Citation Index database (SCI), we

explore several indicators: “mean number of authors” and

“journals impact factor” across time and discipline, “network

of collaborations”, “Research Areas”, “Keywords” and “Web

of Science Categories” as well as “total citation” and “page”

counts. Just like in mainland Portugal, the number of

publications has increased in the last six years (154%). Natural

sciences dominate the Web of Science categories. The impact

factor of the publications has also increased, with a mean

value of 2.6 in 2012 compared to 2.0 in 1999. Publications

have also increased their global relevance, with a paper being

cited 3.52 times (in average) for the 2009 publications

compared to a minimum of 1.78, observed in 2002. Three

quarters of the publications have at least one co-author of

another region, mainly coming from other Portuguese regions

(22%), but also UK (13%), Spain (11%) and USA (9%). From

the 100 most cited publications, about 60 were published

between 2006 and 2010.

INTRODUÇÃO

A sociedade de conhecimento solicita a todas as regiões, a

participação na construção de um futuro mais sustentável, na

linha da estratégia Europeia para o Horizonte 2020. Para tal a

ciência, tecnologia e inovação constituem os pilares do

desenvolvimento de uma região. No entanto, o conhecimento

sobre a produção científica de uma região e sobre o impacto

cientifico dessa investigação pode influenciar a forma como

se distribuem os recursos financeiros para a investigação ou

se desenvolvem as carreiras dos investigadores (Van Raan.

2005; Hirsch, 2007; Kozak & Bornmann, 2012). 

Vários indicadores bibliométricos têm sido utilizados para

avaliar a qualidade/quantidade da investigação de instituições

ou dos seus investigadores, nomeadamente o índice h, núme -

ro de publicações com factor de impacto, número total de

citações obtidas ou mesmo o número médio de citações por

publicação (Sutherland, 1999; Lehmann et al. 2006; Hirsch,

2007). Existe um grande debate sobre a relevância deste tipo

de indicadores para os processos de avaliação de instituições

ou dos seus investigadores (Van Raan. 2005; Kozak &

Bornmann, 2012), já que as formas de comunicar os resulta -

dos da investigação diferem entre os domínios das Ciências

Naturais e do Ambiente, Ciências da Vida e Saúde, Ciências

Exactas e da Engenharia e Ciências Sociais e Humanidades.

Uma boa regra para se considerar a validade dos estudos

bibliométricos usando um determinado indicador será a verifi -

cação da adequabilidade desse indicador em relação à forma

de publicação de um determinado domínio da inves tigação

(Van Raan, 2005). No presente estudo assumimos que pelo

menos para os domínios das Ciências Naturais e do

Ambiente, Ciências da Vida e Saúde, Ciências Exactas e da

Enge nharia o estudo bibliométrico das publicações com

factor de impacto será um bom indicador dos padrões de

inves tigação nos Açores. Este critério é por exemplo utilizado

nos concursos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia

(FCT) para avaliar os curricula dos investigadores desses

domínios.

Não existia até à data uma publicação síntese sobre as

tendências da produção científica nos Açores. Neste estudo

realizamos uma análise bibliométrica referente às publicações

periódicas provenientes dos Açores disponíveis na Science

Citation Index (SCI), entre 1974-2012, explorando vários

indicadores. Espera-se que com este estudo bibliométrico

este jamos a contribuir para a melhor compreensão dos pa -

drões de produção científica na região autónoma dos Açores.
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MÉTODOS

Pesquisaram-se as publicações periódicas com factor de

impacto entre 1974-2012, de modo a identificar os artigos

produzidos nos Açores e disponíveis na Science Citation

Index (SCI). Foram excluídas da análise todas as publicações

noutros formatos (e.g. resumos em proceedings de congres -

sos, editoriais, livros, artigos em livros, etc).

Contemplaram-se indicadores como: 

• “número de publicações”, “número total de citações” e

“factor de impacto da revista” ao longo do tempo;

• “domínio de investigação” e “palavras-chave”;

• “número de autores por estudo”, “instituições a que perten -

cem” e “nacionalidade”. 

Para além de análises estatísticas descritivas, os dados rela -

tivos ao número e origem das colaborações efetuadas foram

sujeitos a análises da estrutura das redes sociais, através do

programa UCINET.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção científica dos Açores publicada em revistas inter -

na cionais de referência tem vindo a aumentar de forma con -

sis tente (154% em 6 anos) (Fig. 1), o que é tanto mais signifi -

ca tivo quanto nos encontramos numa região ultraperiférica,

com taxas de escolarização abaixo da média nacional, com

baixa industrialização e com uma universidade recente. O

facto de o financiamento destinado à ciência (I&D) nos Açores

corresponder nos últimos anos a uma taxa do PIB de 0,5%,

enquanto que no país esse valor se situa nos 1,59%, ajudará

a explicar porque é que a Região se situa ainda tão atrás do

número relativo de publicações verificado em Portugal ou

noutros países europeus (ex: França). Por outro lado, nos

Açores há investigação em menos domínios, e em particular

em domínios que não são os mais produtivos em termos e

artigos científicos. E dado que nos últimos seis anos o inves -

timento não sofreu alterações, a tendência não tem sido a de

contribuir para esbater essa assimetria (Fig. 2).

As problemáticas focadas situam-se sobretudo no âmbito das

Ciências Naturais e do Ambiente, que dominam este formato

de produção científica (Fig. 3). Contudo, ponderando o núme -

ro de publicações pelo número de autores, verifica-se que os

quatro domínios de investigação FCT apresentam taxas de

publicação por autor em média semelhantes (Fig. 4). Ou seja,

não se verificam domínios em que os autores sejam mais ou

menos produtivos mas domínios em que mais ou menos
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Figura 1_ Evolução do número de publicações entre 1974 
e 2012 (consideraram-se apenas publicações
reconhecidas pelo iSi e afiliação a instituições 
dos Açores)

Figura 2_ Evolução do número de publicações por 1000
habitantes para frança, Portugal e Açores
(consideraram-se apenas publicações 
reconhecidas pelo iSi)

Figura 3_ Evolução do número de publicações entre 1974 
e 2012 para os vários domínios da fCT
(consideraram-se apenas publicações reconhecidas
pelo iSi e afiliação a instituições dos Açores)



pessoas usam este formato de publicação. Na prática nos últi -

mos anos os autores dos vários domínios científicos que

publi cam artigos internacionais apresentam, em média, pro -

dução equivalente (Fig. 4).

O trabalho dos bolseiros tem um manifesto impacto na produ -

tividade. Na Figura 5 observa-se que a proporção de bolseiros

que figuram como “primeiro autor” em publicações em

revistas com “Impact Factor” aumentou de forma clara entre

2004 e 2006 e tem-se agora mantido estável entre 50 a 60%.

Produzir em ciência é cada vez mais um trabalho colaborativo

que, dada a crescente especialização, ultrapassa a escala

nacional. Igual tendência se verifica nos artigos em análise:

Duas em cada três publicações desde 1974 possuem pelo

menos um coautor de outro país, sendo o Reino Unido (21%),

a Espanha (17%) e os EUA (14%), os principais parceiros.

Ao longo dos anos tem-se registado um crescendo assinalável

de colaborações também entre os investigadores residentes

na Região. A situação atual mostra uma considerável

densidade de relações entre os autores que publicam em

Ciências Naturais e do Ambiente. Os autores que publicam em

Ciências da Vida e Ciências Sociais e Humanidades tendem a

colaborar em grupos de pequena dimensão (Fig. 6). Alguns

investigadores revelam um padrão de colaboração mais eclé -

tico publicando em vários domínios científicos.

A visibilidade internacional das publicações produzidas nos

Açores aumentou exponencialmente desde 1990, sendo que

60 dos 100 artigos mais citados são recentes (2006-2010)

(Fig. 7). O fator de impacto médio das revistas em que os

artigos são publicados também aumentou, passando de 2,0

em 1999 para 2,6 em 2012, ainda que o número de publica -

ções tenha quase quintuplicado (de 35 para 158) (Fig. 8). A

probabilidade de uma publicação de 1999 ser citada é em

média de 1,7 vezes, enquanto que para uma publicação de

2009 essa probabilidade é de 2,5 vezes (Fig. 8).

CONCLUSÕES

Com base neste estudo foi possível chegar às seguintes con -

clu sões gerais:

• A projeção internacional da ciência dos Açores cresce

desde 1990, mas com um crescimento mais assinalável

após 2004;

• Pelo menos para os domínios das Ciências Naturais e do

Ambiente e das Ciências da Vida e Saúde existe uma produ -

ção científica robusta nos Açores, e facilmente analisável

com base em indicadores bibliométricos;
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Figura 4_ Evolução do número de publicações por
investigador para os vários domínios da fCT
(consideraram-se apenas publicações reconhecidas
pelo iSi e afiliação a instituições dos Açores)

Figura 5_ Evolução da proporção de bolseiros e de outro tipo
de investigadores sediados na região que figuram
como primeiro autor em publicações 
(consideraram-se apenas publicações reconhecidas
pelo iSi e afiliação a instituições dos Açores)

Figura 6_ Mapa das colaborações por domínio científico 
das publicações dos Açores com factor 
de impacto (anos de 2010-2012)



• O trabalho dos bolseiros e investigadores contratados a ter -

mo tem um manifesto impacto na produtividade cientifica da

região;

• Os autores dos vários domínios científicos que publicam

artigos internacionais apresentam, em média, produção

equi valente.
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