
EDITORIAL

 No momento em que editamos o volume 
12 da II Série, preparamo-nos para uma análise criteriosa 
do esforço de melhoria progressiva da qualidade da 
Revista Referência, agora também acolhida pela Scielo 
Portugal. A partir do mês de Julho, a Revista assinala 
12 anos, pelo que, desejamos apresentar um formato 
renovado e iniciar a edição da III Série.
Como está explicitado nas Normas de Publicação para 
os autores, a Direcção da Revista Referência assegura 
um processo de revisão double blinded, com recurso 
a 2 ou 3 Peer Reviewers e um Gestor de Artigo para 
mediar acordos e desacordos de revisão. Este é um 
trabalho complexo, que aumenta o tempo de demora 
média no ciclo de revisão, sobretudo quando revisores 
e autores não conseguem responder no espaço de 
tempo que está normativamente definido.
De momento, a Direcção da Revista confronta-se 
com uma importante questão relativa a estratégias de 
divulgação de conhecimento. Estamos conscientes 
de que a publicação de resultados científicos é um 
importante compromisso social, no entanto, esse 
conhecimento divulgado, deve ser original, válido e 
útil, de forma a poder ser utilizado como referente 
teórico e ferramenta prática, com benefício para o 
bem comum. Neste sentido, compete a uma Revista 
Científica, de qualquer âmbito, gerir os filtros que 
minimizem o crescente manancial de conhecimento 
menos útil e regular os processos que dêem 
visibilidade ao conhecimento útil. 
A Revista Referência privilegia artigos resultantes 
de investigação empírica e disponibiliza um espaço 
mais restrito para artigos teóricos. A todos os 
autores é indicado que devem submeter os artigos 
por via electrónica e enviar uma versão por correio, 
acompanhada de uma declaração de direitos de autor, 

 With the publication of Number 12 
(2nd Series), we are preparing ourselves to make a 
thorough analysis of the effort required to constantly 
improve the quality of the Journal Referência, now 
also indexed in Scielo Portugal. In July, the Journal 
celebrates its 12 years and, for this reason, we want 
to present our readers with a brand new format and 
begin the publication of the 3rd Series.
As mentioned in the guidelines Author’s, the Directing 
Board of the Journal Referência ensures a double 
blinded review process, with 2 to 3 Peer Reviewers 
and a Manuscript Manager who mediates in case of 
disagreement. This is a complex task which increases 
the average manuscript review time, especially when 
both reviewers and authors fail to respond within the 
time frame previously established. 
The Directing Board of the Journal is currently facing an 
important issue concerning knowledge dissemination 
strategies. We are aware that the publication of 
scientific results is an important social commitment; 
however, this knowledge should be original, valid and 
useful so it can be used as a theoretical framework 
and practical tool for the common good. Therefore, it 
is the responsibility of every Scientific Journal, from all 
domains, to use the filters capable of minimizing the 
growing amount of useless knowledge, as well as to 
regulate the processes which make useful knowledge 
more visible.     
The Journal Referência will primarily publish empirical 
research articles, thus the publication of theoretical 
manuscripts is more restricted. Authors must submit 
their manuscripts electronically and also send a paper 
version by mail with a signed transfer of copyright 
agreement.
This agreement has the following information: 
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devidamente assinada. Esta declaração integra o 
seguinte conteúdo:
“Transfiro os direitos de autor deste artigo para a 
Revista Científica Referência, assim que ele for aceite 
para publicação electrónica e impressa. Os direitos de 
autor incluem o direito de reproduzir, na íntegra ou 
em partes por qualquer meio, e distribuir este artigo, 
incluindo figuras, fotografias, bem como as eventuais 
traduções. O autor pode imprimir e distribuir cópias 
do seu artigo, desde que mencionado que os direitos
pertencem à Revista Científica Referência. Declaro que 
este trabalho é original, não tendo sido submetido à 
publicação, na íntegra ou em partes por qualquer 
meio, em outro periódico, Anais de eventos científicos 
ou capítulo de livro. Assino o presente Termo de 
Transferência”.
Hoje, o Universo do Conhecimento é um mercado 
dinâmico e acessível, considerando a enorme 
variedade de motores de busca, as revistas publicadas 
on line e a acessibilidade a bases de dados. 
Verificamos então que o crescimento da informação 
é exponencial mas em muitos casos carregada de 
ruído ou de redundância. Encontramos autores que 
submetem os seus artigos a diversas revistas e deixam 
publicar esses mesmos artigos, sem terem em conta 
o compromisso que assumiram ao assinar um termo 
de transferência, com as regras específicas enunciadas 
para uma dada revista. Admitimos que os autores de 
um projecto possam publicar diversos artigos no 
contexto de uma problemática complexa, partindo 
de questões diferentes e evidenciando diferentes 
dimensões de análise e resultados. Porém, preocupa-
nos que um artigo apareça publicado em 3 ou 4 
revistas científicas, onde a diferença, muitas vezes, 
não passa de uma alteração no formato do título e um 
arranjo morfológico do texto, mantendo invariável os 
objectivos, participantes, instrumentos, contextos, 
resultados. 
Temos discutido esta questão com investigadores 
nacionais e internacionais e percebemos que esta 
é uma área muito sensível mas que a todos deixa 
alguma preocupação. Consideram que existe uma 
prática corrente, mesmo entre publicações em 
revistas de factor de impacto, em que autores, a partir 
de projectos, dissertações ou teses com resultados 
diversificados, publicam diferentes artigos; os autores 
seguem a mesma metodologia, mas procuram 
evidenciar diferentes enfoques. Este procedimento 
pode ter legitimidade, desde que sejam claros os 
objectivos e clara a diferença de resultados. 

“I hereby transfer the copyright ownership of this 
manuscript to Scientific Journal Referência, as soon 
as it is accepted for publication. The author’s rights 
include the right to reproduce, in whole or parts 
by any means, and distribute this article, including 
pictures, photographs and any translations.
The author may print and distribute manuscript 
copies, as long as it is mentioned that the Scientific 
Journal Referência owns the copyright.
I declare that this work is original and has not been 
submitted for publication, in whole or part by any 
means, in another journal, Annals of scientific event 
or chapter of book.
I hereby sign the Copyright Term of Transference on 
my behalf and on behalf of my coauthors”. 
Today, the Universe of Knowledge is a dynamic and 
accessible market, considering the wide variety of 
search engines, the journals published online and the 
availability of databases. Thus, we can conclude that 
information is increasing exponentially, but it is often 
full of noise or redundancy. There are authors who 
submit their manuscripts to various journals and allow 
them to be published, without taking into account 
the commitment made by signing a copyright term of 
transference agreement and the specific rules of each 
journal. We acknowledge that the authors of a certain 
project may publish various manuscripts related 
to a complex issue, by exploring different topics 
and describing different dimensions of analysis and 
outcomes. However, we are concerned with the fact 
that a manuscript being published in 3 or 4 scientific 
journals, with the only difference being so often a 
change in the title layout or in text morphology, and 
keeping the same aims, participants, instruments, 
contexts, results.    
By discussing this issue with national and international 
researchers, we have come to realize that this is a very 
sensitive area, but one that concerns us all. They 
believe that there is a common practice, even between 
publications in impact factor journals, by which 
authors, based on projects, dissertations or thesis with 
different results, publish different manuscripts; the 
authors follow the same methodology, but focus on 
different aspects. This procedure may be legitimate, 
as long as the aims and the difference of results is 
made clear.    
Scientific prudence and ethical commitment should 
be applied in these decision-making processes, 
requiring that the editorial staff of the Journal with 
which the agreement will be signed is notified of 
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A prudência científica e o compromisso ético deve 
estar presente nestas tomadas de decisão, o que 
implica avisar sempre os responsáveis da revista com 
a qual se estabelece um compromisso, das opções que 
se pretendem tomar. A nosso ver, o autor deve ter o 
cuidado, mesmo que os artigos sejam enfoques distintos, 
de indicar no artigo que este deriva de um determinado 
projecto, o qual deu origem à divulgação de artigos com 
perspectivas diferenciadas da mesma problemática. 
No caso concreto da Revista Referência, gostaríamos 
de enfatizar o conteúdo do termo de transferência 
de direitos de autor “declaro que este trabalho é 
original, não tendo sido submetido à publicação, na 
íntegra ou em partes por qualquer meio, em outro 
periódico”. A partir do momento que um autor assina 
um documento, submete-se ao princípio moral de 
compromisso e fá-lo por livre opção. Constatámos 
que este compromisso nem sempre é cumprido, 
uma vez que, já pudemos comparar diversas versões 
de um mesmo artigo, editados em diversas revistas. 
Por uma questão de dignidade científica da Revista 
Referência, por respeito a todos aos autores que 
nos submetem as suas investigações originais e nos 
delegam os direitos de autor, vamos desenvolver uma 
estratégia que nos parece fiel ao principio da validade, 
ética e utilidade do conhecimento cientifico: antes de 
submeter um artigo a um processo de revisão cega 
(que, como todos sabem, implica o esforço de muitos 
intervenientes) faremos uma pesquisa a bases de 
dados, revistas científicas online, sumários correntes 
de periódicos, para verificar se o artigo foi submetido 
a outras revistas. Se não, avançaremos com o processo 
de revisão, caso contrário será recusado; se apenas 
depois de publicado verificarmos que também foi 
divulgado por outra revista, o autor será confrontado 
pelo Editor Chefe em relação aos compromissos 
declarados no termo de transferência.
Como Revista Indexada que deseja afirmar-se como 
uma Referência no âmbito das Ciências da Saúde e 
na área específica da Enfermagem, desejamos que 
os autores sintam orgulho em ver os seus artigos 
publicados e divulgados ao nível internacional e nós 
desejamos sentir a confiança de publicarmos artigos 
realmente originais e com direitos exclusivos.

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

future options. In our opinion, even if the manuscripts 
focus on different aspects, the author should indicate 
in the manuscript that it is based on a specific project 
which resulted in the dissemination of manuscripts 
with different perspectives on the same issue.   
In the specific case of the Journal Referência, we 
would like to underline the following content of 
the copyright term of transference: “I declare that 
this work is original and has not been submitted for 
publication, in whole or part by any means, in another 
journal, Annals of scientific event or chapter of book”. 
After signing this document, the author is voluntarily 
subject to the moral principle of commitment. We 
have verified that this commitment is not always 
respected, because we have already compared 
different versions of the same manuscript, published 
in different journals. As a matter of scientific dignity of 
the Journal Referência and respect for all authors who 
submit their original research studies and transfer the 
copyright, we will develop a strategy that will follow 
the principles of validity, ethics and usefulness of the 
scientific knowledge: before submitting a manuscript 
to a blinded review process (which, as we all know, 
requires the effort of many different people), we 
will search for the manuscript in databases, online 
scientific journals, and current summaries of journals 
so as to check if the manuscript was submitted to 
other journals. If we verify the manuscript has been 
published by other journal after having published it 
in our journal, the author will be confronted by the 
Editor in Chief, in what comes to the commitment 
declared in the copyright term of transference.    
As an Indexed Journal which wants to assert itself as a 
Reference in Health Sciences and in the specific area 
of Nursing, we want authors to feel proud of having 
their manuscripts being published and disseminated 
internationally, and we also want to be confident that 
we are publishing original and exclusive manuscripts.

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


