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REVISTA CUIDADOS PALIATIVOS

Caros Autores, Revisores e Leitores da Revista CUIDADOS PALIATIVOS
É ambição de todos nós, Corpo Editorial e Direção da APCP, que a revista possa continuar a contribuir ativamente
para o desenvolvimento dos cuidados paliativos, a nível nacional. É com muito prazer que anunciamos o
processo de reorganização da revista.

Adotámos o lema “Excelência na ciência para uma vida com qualidade”

Tal exigência requer um compromisso conjunto.

O processo da reorganização passará por três fases:

De Quem?

Primeira fase:

Em primeiro lugar, do corpo editorial, seguido dos autores

Transferência da revista para uma nova plataforma

e dos revisores.

especializada que permitirá gerir todos os processos

Com o quê?

artigo de forma eficaz e ágil, respeitando os critérios

A maior qualidade possível em todo o fluxo, desde o

desenhar de um estudo até à sua disseminação que,
consequentemente, levará à realização de trabalhos de
investigação com poder de influenciar a clínica,

formação, decisões sobre as políticas da saúde e gerar

editoriais desde a submissão até à disponibilização do
das boas práticas editoriais na área da disseminação

científica. Optámos pela plataforma OJS, a qual está a
ser configurada com os conteúdos para cada etapa.

Segunda fase:

investigação futura.

O corpo editorial irá convidar, gradualmente, todos os

Para quê?

forma, de modo que possamos continuar com todos os

Para contribuir para a melhoria da qualidade de vida
das pessoas com doença crónica avançada e dos seus
cuidadores.

Cada mudança traz alguns inconvenientes, tal como o

tempo de demora no processamento de artigos, desde

a sua submissão, revisão e publicação. Nesta fase, cumpre-nos pedir desculpas aos autores e agradecer a sua
compreensão. No futuro próximo e com a nova plataforma, comprometemo-nos a responder com a maior
brevidade possível. Ao mesmo tempo, gostaríamos de

agradecer a todos os revisores que têm dedicado o seu
tempo na revisão dos trabalhos submetidos.

autores e revisores para se registarem na nova plata-

processos editoriais. Pretendemos aderir ao sistema de

publicação em fluxo contínuo (rolling pass ou ahead of
print). Este sistema consiste na publicação de artigos
logo que eles tenham sido avaliados e aprovados

pelos revisores, não sendo necessário esperar que a
revista lance um novo número para só então ter o
artigo publicado.

Terceira fase:
Reorganização da revista consoante critérios definidos

pelas orientações internacionais relevantes, inclusive o

trabalho preparatório para indexação da revista nas
bases de dados internacionais.

Por fim, está a planear submeter um artigo para a nossa revista?
Poderá fazê-lo provisoriamente através do endereço de email secretariado@apcp.com.pt, o processo de revisão terá
continuidade, desse modo.

Gratas pela vossa compreensão.
A missão continua!
As Editoras: Paula Sapeta | Maja de Brito

