
EDITORIAL

    Mesmo nos momentos difíceis de crise 

social e económica, é fundamental não desistir 

prioridades de saúde e as necessidades dos cidadãos. 

Dedicamos este editorial ao trabalho e empenho de 

todos aqueles que, ao longo de 10 anos, ajudaram a 

construir e a manter de forma sustentada a Unidade 

de Investigação em Ciências da Saúde-Enfermagem 
(UICISA-E), acolhida pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) e que edita a 
Revista de Enfermagem Referência. Na secção de 
História e Memória, neste número, damos conta 
de marcos históricos da enfermagem em Coimbra 
e particularmente da UICISA-E. Esta iniciou a sua 
atividade em 2003, teve a primeira avaliação e 
acreditação internacional em 2004 e a segunda 
em 2008. Este ano de 2013, 10 anos depois, no 
âmago de uma profunda crise económica, quando 
se pensa a reformulação profunda da investigação 

oportuno olharmos para o nosso projeto UICISA-E, 
considerando algumas das suas grandes consecuções 
ao nível da produção, da comunicação em ciência, 
disseminação, síntese da ciência e formação.
Respondendo aos critérios da avaliação externa e da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, melhoraram-

investigadores integrados, atualmente com cerca de 40 
doutores. A investigação, para evitar a fragmentação, 
foi organizada com base em um modelo (Linhas/
projetos estruturantes/rede de projetos associados).

investigação em enfermagem em Portugal, no espaço 

 Even in hard times of social and economic 
crisis, it is essential not to give up on sustainable 
projects that meet citizens’ health priorities and 

have helped to build and maintain in a sustainable 
manner the Health Sciences Research Unit-Nursing 

Coimbra (ESEnfC) and publisher of the Journal of 
Nursing Referência

international evaluation and accreditation in 2004, 

after, in the midst of a profound economic crisis, when 

some of our major accomplishments in terms of 

evaluation team and the Foundation for Science and 

PhDs. To avoid fragmentation, research was organized 
based on one model (Lines/structuring projects/

UICISA-E has increased the number of funded and 



competitivo interdisciplinar, a UICISA-E aumentou o 

Deste modo os indicadores materializaram-se em 
maior produtividade, com relevo para publicações 
em Revistas Indexadas, JCR/ISI, SCOPUS e abstracts 
em atas de comunicações internacionais. 

de marca UICISA-E, é a atual possibilidade de resposta 
dos projetos estruturantes e seus investigadores às 
solicitações nacionais e internacionais de training 
(BII, BI, MS, BD, BPD). 
O papel relevante na síntese da ciência, translação 

depois do esforço de criação e manutenção do 
Portugal Centre for Evidence Based Practice (PCEBP): 

. Criado 
em 2011, o PCEBP tem como missão a produção 

Porque a ética é fundamental em ciência e na vida, 
para salvaguarda dos propósitos éticos e legais, a 
UICISA-E promoveu a criação da Comissão de Ética 
que tem respondido com empenho às solicitações de 
investigadores internos e externos os quais submetem 
a parecer os seus projetos de investigação. 
A Unidade de Investigação e a Escola que a acolhe têm 

A edição da Revista de Enfermagem Referência que 
tem despertado o interesse crescente de autores 
e revisores, nacionais e estrangeiros, desde a sua 
criação em 1998, publicou 34 números, em 3 séries. 

peer reviewed, 

double blind, indexada, de divulgação internacional, 
em acesso livre full text

saúde, é também um projeto UICISA-E, que prepara 

Temos a consciência que os projetos úteis devem 
ser sustentados e as esquipas capacitadas para 
trabalhar em solidariedade e colaboração nacional 
e transnacional, gerindo e rentabilizando recursos 
e infraestruturas. É nesse sentido que, a partir do 
capital de experiência adquirido, nos temos que unir 

do Horizonte 2020.
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Journals, JCR/ISI, SCOPUS and international abstract 

projects and its researchers to respond to both 
national and international training requests (BII, BI, 
MS, BD, BPD). 

translation and exchange is now under development, 
after the initial effort to create and maintain the 
Portugal Centre for Evidence Based Practice (PCEBP): 

reviews and design implementation strategies for an 
evidence-based practice.
Ethics is essential in science as it is in life, and to 
respect the ethical and legal principles, the UICISA-E 
promoted the creation of the Ethics Committee, 
which is determined to respond to the requests of 
internal and external researchers who have submitted 

Both the Research Unit and the School have dedicated 

The Journal of Nursing Referência, which has 

international authors and reviewers since its creation 

it is a peer reviewed, double blind, indexed journal 
of international dissemination with free full text 
access in various databases. The Monograph Series of 
health education and research is also a project of the 

We are aware that useful projects should be 
supported and that the teams should be empowered 

collaborations, managing and maximizing the 
resources and infrastructures. Therefore, drawing 
on the accumulated experience, we need to come 

challenges outlined in Horizon 2020.
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