
  

  

Esta é o último número do biénio 2013-2014 cuja coordenação 
editorial esteve a cargo do Dr. Nuno Campos. Assumirei, a partir de 
agora essa função, tendo pela frente a tarefa de vos fazer chegar os 
8 próximos números. Em conjunto com o corpo redatorial defini um 
conjunto de objetivos que pretendem dinamizar e tornar 
cientificamente mais atrativa a nossa revista. 

Assim pretendemos: 

1-    Publicar, em cada numero, um artigo temático de atualização numa 
das grandes áreas da prática oftalmológica. O objetivo desta 
iniciativa é a promoção da atualização científica nas grandes áreas 
da oftalmologia e será efetuada por colegas reconhecidos como 
especialistas de cada uma dessas áreas. 

2-    Promover a revisão dos artigos entre os elementos do corpo 
redatorial e um revisor externo. Assim convidarei, conforme as áreas 
de diferenciação, colegas oftalmologistas para participarem no 
processo de revisão. Sugiro desde já que os colegas interessados 
em colaborar nesta tarefa se inscrevam na plataforma da revista. O 
endereço é: revistas.rcaap.pt/index.php/oftalmologia. Depois de 
efetuar o registo devem escolher o perfil de revisor e indicar a área 
preferencial de diferenciação. Os revisores externos serão referidos 
(em lista), no último número de cada ano. Esta tarefa está para já 
restrita a especialistas. 

3-    Agrupar os artigos de forma temática, privilegiando em cada número 
uma área da oftalmologia. 

4-    Evoluir para uma revista bilingue (pelo menos na versão on-line) de 
forma a facilitar a possível indexação internacional. Dar-se-á 
prioridade aos artigos bilingues. A edição em papel manter-se-á em 
Português sendo criada uma edição em Inglês somente em formato 
“on-line”. 

5-    Passar a um modelo de submissão e revisão efetuado na plataforma 
eletrónica do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 

http://revistas.rcaap.pt/index.php/oftalmologia


(RCAAP).  A partir deste número só serão publicados os manuscritos 
que tenham sido submetidos na plataforma da revista 
(revistas.rcaap.pt/index.php/oftalmologia). Todos os artigos em posse 
do anterior editor foram publicados até este número. 

6-    Colocar a revista SPO na aplicação móvel da SPO, recentemente 
apresentada no Congresso. 

Estas são as normas orientadoras para a publicação da revista 
“Oftalmologia” nos próximos 2 anos. Espero que estas modificações 
resultem na melhoria da qualidade da revista e possam acrescentar 
condições para que esta possa, numa altura próxima, ser indexada 
internacionalmente. Sou, no entanto da opinião que a indexação 
deve ser uma consequência da qualidade da revista e não um 
objetivo cego.  

Reforço o convite para que efetuem o registo na plataforma da 
revista e a assumam o papel de revisor. Este envolvimento 
melhorará a forma como lemos a nossa revista. 
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