
EDITORIAL

 De 17 a 20 de Novembro 2009 realizou-
se o II Congresso de Investigação em Enfermagem 
Iberoamericano e de Países de Língua Oficial 
Portuguesa, organizado pela Unidade de Investigação, 
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
As comunicações foram apresentadas no contexto 
de cinco eixos temáticos: Ensino, aprendizagem 
e formação contínua; Promoção de saúde e 
educação para a saúde; Inovação e transferência 
do conhecimento; Enfermagem clínica; História 
e desenvolvimento da profissão de enfermagem; 
Organização e gestão de serviços de saúde.
A grande diversidade de comunicações científicas 
submetidas ao Encontro, por profissionais de prática 
clínica, docentes e formandos e aceites pela comissão 
científica, revelou bem a vitalidade dos grupos de 
investigação e o seu potencial de divulgação científica 
a nível internacional.
Os Encontros científicos internacionais cumprem um 
papel importante na dinâmica integrada (produção/
divulgação/aplicação) do conhecimento. Porém, 
quando os resultados de investigação demonstram 
ser válidos e úteis, impõe-se a sua divulgação a outros 
níveis de difusão, como seja, as Revistas Científicas 
Indexadas. 
Estes encontros servem também para melhorar o 
conhecimento sobre as revistas científicas disponíveis, 
sobre sua qualidade e normalização. À Revista 
Referência tem chegado um maior número de artigos 
científicos nacionais e internacionais, durante o 
último ano. Pensamos dever-se este facto, ao trabalho 
de melhoria contínua, qualitativa e quantitativa dos 
diferentes números editados, bem como, à estratégia 
de divulgação electrónica, em texto integral, em 

 From 17th to 20th November 2009, the 
Research Unit hosted by the Nursing School of Coimbra 
organized the II Nursing Research Congress of Ibero-
American and Portuguese-speaking Countries.
The communications focused on one of the 
following five thematic axes: Teaching, learning and 
continuous training; Health promotion and health 
education; Innovation and transfer of knowledge; 
Clinical nursing; History and development of the 
nursing profession; Organization and management 
of health services.  
The wide variety of scientific communications 
submitted to this meeting by clinical practice 
professionals, teachers and students and accepted 
by the scientific commission shows the vitality of the 
research groups and their potential for international 
scientific dissemination. 
International scientific meetings play an important role 
in the knowledge integration dynamics (production/
dissemination/application). However, if research 
findings prove to be valid and useful, they should be 
made public at other levels, such as in the Indexed 
Scientific Journals. 
These meetings are also important to improve 
knowledge on the scientific journals available, their 
quality and standardization. A larger number of 
national and international scientific papers were 
submitted to the Journal Referência in the past year. 
We believe that this is due to a continuous qualitative 
and quantitative improvement of the various issues 
published, as well as to the strategy of electronic 
dissemination of full-text articles in different sources 
(Cinahl, Cantárida, ESEnfC, Pasta Académica, among 
others).



diferentes fontes (Cinahl, Cantárida, ESEnfC, Pasta 
Académica, entre outros).
Estamos gratos a todos os autores que enviam os 
seus trabalhos científicos, à Revista Referência, 
e que procuram cumprir as normas e aceitar as 
recomendações dos peritos de revisão; da nossa parte 
prometemos continuar a manter os critérios técnicos, 
científicos e éticos, de revisão cega (dois revisores, 
ou três, em caso de desatino e um gestor de artigo); 
procurar manter um tempo de demora media de cerca 
de um ano (entrada/revisão/aceitação/publicação). 
Saudamos e agradecemos a todos os colaboradores, 
peritos de revisão, nacionais e internacionais, 
especialistas de documentação, linguagem estatística, 
revisão de língua inglesa, pelo seu importante 
contributo para dignificar o trabalho dos autores e 
afirmar a qualidade da Revista Referência.
Um bom final de ano 2009 e um próspero  novo ano 
2010

Manuel Alves Rodrigues
O Coordenador Científico da UICISA-dE e Editor 
Chefe da Revista Referência

We are grateful to the authors who submitted 
their scientific papers to the Journal Referência, 
tried to comply with the norms and accepted the 
recommendations of the review experts. We promise 
to continue applying the technical, scientific and 
ethical criteria of blind review (two or three reviewers 
in case of conflict and a manuscript manager). We also 
promise to keep a mean waiting time of about a year 
(submission/review/approval/publication). 
We greet and thank all collaborators, review experts 
(both national and international), and documentation, 
statistics and English language review experts for their 
contribution to dignify the authors’ work and affirm 
the quality of the Journal Referência. 
We wish you all the best in these final moments of 
2009 and a happy new year.

Manuel Alves Rodrigues
The Scientific Coordinator of the UICISA-dE and 
Editor in Chief of the Journal Referência


