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Desconhecemos quais os limites das
tecnologias da informação e das consequências da
expansão do conhecimento no futuro próximo. No
entanto, o fascínio pela ciência acompanha o homem
na sua evolução, e o envolvimento em ciência e
inovação é uma realidade crescente no mundo global
atual.
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pessoas, através da competência de juízo crítico, é
possível formular questões de investigação fortes
e pertinentes, as quais orientam para a procura das
melhores evidências, para resposta a essas questões.
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efetivos através de conhecimento útil. No entanto,
é preciso que essas evidências sejam transferidas,
implementadas e utilizadas, para se poder avaliar a
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Em outra dimensão o conhecimento valor precisa ser
partilhado, no sentido da promoção da equidade e da
acessibilidade. Daí resulta a necessidade do incentivo
à mobilidade internacional de investigadores e o
interesse pelas estratégias de comunicação da ciência.
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Internacional desempenham um papel fundamental.
Aos autores e editores é exigido cada vez mais um
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ciência de forma clara, simples e muito precisa. Ao
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critérios de edição e divulgação à lógica competitiva
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perfeitas, apresentam no entanto algumas funções
úteis para os investigadores e leitores, como seja:
saber a lista das Revistas que publicam os artigos
mais citados; a lista dos autores, instituições, nações,

The limits of information technologies
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However, the fascination with science has been a
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people’s involvement in science and innovation is a
growing reality in the world.
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and relevant research questions, which will guide
researchers in searching for the best evidence to
answer those questions. Evidence-based practice has
the potential to achieve effective gains through useful
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transferred, implemented and utilized so that its
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to promote equity and accessibility. Hence, the
international mobility of researchers and the interest
for science communication strategies should be
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communicate science in a clear, simple and accurate
way. Simultaneously, publication criteria should
be continuously adjusted to the competitiveness
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tools, provide researchers and readers with some
useful functions, such as: the list of Journals which
publish the most cited articles; the list of authors,
institutions, countries which are most often cited
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os melhores candidatos a conselheiro e peer review;
descobrir qual a Revista mais adequada para
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Revistas no espaço de validação social.
Na esperança que os Homens saberão usar com
sabedoria as possibilidades da ciência, continuamos
empenhados no esforço de melhoria contínua dos
processos do conhecimento partilhado. Os autores,
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de Enfermagem Referência, tem vindo a colaborar
neste esforço de comunicação de ciência, ajudando
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A todos o nosso agradecimento e votos de Boas Festas

Journal to publish a paper; to determine the impact
of Journals on social validation.
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the possibilities of science wisely, we are committed
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processes. The authors, readers, reviewers and copy
editors of the Journal of Nursing *bnb±dO8 have
been actively engaged in communicating science,
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wishes for a happy holiday season.
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