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POLITICA EDITORIAL DA REVISTA EGITANIA SCIENCIA
Entende‐se por política editorial de uma revista científica o modo e as caraterísticas de
produção científica e as formas de distribuição e comercialização da mesma. A política
editorial define, ainda, as prioridades, a relevância dos temas a apresentar na revista e a sua
estruturação
Considerando que a ciência que atualmente se pratica não separa áreas, mas converge
diferentes saberes para o mesmo fim, a revista Egitania Sciencia procura ter um carater
abrangente promovendo a transversalidade de saberes e sua complementaridade, de modo
que o conjunto das suas publicações contribua para o mesmo objetivo de desenvolvimento
científico e tecnológico, criando um espaço de debate científico e de transferência de
conhecimento.
É com este objetivo e procurando valorizar e prestigiar esta publicação, que se definiu a
política editorial da revista Egitania Sciencia, nos termos e nas orientações que se passa a
descrever:
Artigo 1
(Objetivos e escopo da revista)
1. A revista Egitania Sciencia tem um caráter científico e tecnológico abrangente com o
objetivo de promover a investigação científica e a investigação aplicada, procurando a
divulgação do conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento qualificado das pesquisas
e das áreas em estudo, fomentando metodologias de trabalho e cooperações com distintas
dimensões, bem como a articulação de redes de conhecimento e partilha de saberes;
2. A revista pretende a publicação e a troca de conhecimento sobre o desenvolvimento de
novas teorias, metodologias e casos práticos. Neste sentido a Egitania acolhe e aceita artigos
para publicação que utilizam uma grande variedade de metodologias de investigação
incluindo: trabalhos conceptuais, estudos empíricos baseados em metodologias qualitativas e
quantitativas, experimentais, estudos de caso e contributos para a definição de políticas. No
entanto, os artigos publicados devem, claramente, abordar as implicações práticas das
investigações referidas.
Artigo 2
(Características)
1. A revista Egitania Sciencia é uma revista de cariz científico, publicada semestralmente
pelo IPG, e excecionalmente poderá publicar números especiais;
2. Na publicação de números especiais a revista terá editores responsáveis pela sua
publicação, que poderão não ser necessariamente os mesmos da publicação regular. Estes
editores serão definidos de acordo com a área de especialização do seu currículo e o tema
científico da edição especial da revista;
3. A revista recebe contribuições científicas, inéditas, em formato de artigo científico;
4. A língua de publicação da revista é o português, espanhol e inglês;
5. A revista é impressa em papel, sem prejuízo da sua edição simultânea em formato digital
e em plataforma online, podendo vir a assumir exclusivamente o formato eletrónico. A
Egitania Sciencia será distribuída aos autores e revisores de forma gratuita e estará disponível
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para compra, online ou no IPG. Ainda será possível ter acesso à revista na base de dados da
ProQuest e da EBSCO.
Artigo 3
(Originalidade e direitos de autor dos artigos)
1. Os artigos científicos submetidos à Egitania Sciencia devem ser inéditos, não terem sido
publicados em outro local, devendo os autores confirmarem e declarar da originalidade dos
artigos que submetem, autorizando a sua publicação na revista, cedendo os direitos de autor,
autorizando a sua indexação em bases de dados de redes internacionais nas quais a revista
esteja ou venha a estar indexada e garantindo que não serão publicados sob a mesma forma
ou em outra língua, sem prévio consentimento da revista;
2. Cabe ao autor a responsabilidade de obter a autorização para a publicação de textos,
imagens ou qualquer outro material que reclamem direitos de autor;
3. De modo a ser publicado o trabalho científico cada autor deve entregar uma declaração
como seguinte texto:

Declaração
“Eu, (Nome de autor), natural do (local), (país), portador do Bilhete de Identidade n.º,
venho por este meio declarar que abdico dos direitos do meu artigo intitulado «título do
artigo» a favor da Revista Egitania Sciencia e que o mesmo artigo resulta de um trabalho
original e não será apresentado em quaisquer outras revistas, enquanto não obtiver a
apreciação desta revista.”

Artigo 4
(Processo de submissão e revisão dos artigos)
1. Todos os artigos propostos para publicação são submetidos a um double blind referring
process, através de um processo de submissão e revisão online, de modo a uma monitorização
e registo de percurso, sabendo cada autor e revisor o estado de revisão / publicação que o
artigo científico detém a cada momento;
2. Cada artigo submetido será revista em revisão cega por dois revisores que permanecerão
anónimos;
3. Os artigos não devem ser entregues em papel nem conter os nomes dos autores;
4. Os revisores são escolhidos para cada artigo, por dois editores, de acordo com a área de
especialização em que estão registados na listagem de elementos da Comissão Científica da
Egitania Sciencia, não devendo ser revisores de mais do que um artigo a publicar na mesma
revista ou em artigos a publicar em números consecutivos;
5. Os critérios de revisão dos artigos científicos serão os expressos no formulário em anexo1
(Relatório de Revisão) a este documento;
6. Os artigos científicos submetidos deverão obedecer às seguintes regras de formatação
descritas em anexo2 (Regras de formatação do artigo) a este documento.
Artigo 5
(Código de ética e conduta)
1. A Egitania Sciencia conduz a sua política editorial orientada por princípios éticos de
conduta. Nesse sentido espera‐se que os autores e revisores também praticam os mais
exigentes padrões éticos;
2. Qualquer incumprimento dos princípios de ética pode resultar numa carta de reprimenda,
na suspensão da publicação na Egitania Sciencia e/ou a notificação às instituições a que os
autores ou revisores pertencem;
3. Os deveres éticos instituição editora, dos editores, autores e revisores, são aqui resumidos:
a. Deveres da instituição editora – O IPG compromete‐se a garantir que a publicidade,
impressão ou outra atividade comercial não tem impacto ou influência na decisão
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editorial e a definir um grupo de práticas padrão relativos às questões éticas, erros ou
retrações;
b. Deveres dos editores – Os editores, definidos para a Egitania Sciencia comprometem‐se
a tomar decisões editoriais transparentes, a praticarem a equidade, respeitarem a
confidencialidade e estarem atentos às questões de divulgação e conflitos de interesse
e, consequentemente, a respeitá‐las;
c. Deveres dos revisores – Os revisores que compõem a Comissão Científica da Egitania
comprometem‐se a contribuir para a decisão editorial, respeitar a confidencialidade, ser
justos, respeitar as normas, ser objetivos, respeitarem as fontes e estarem atentos às
questões de divulgação e conflitos de interesse e, consequentemente, a respeitá‐las;
d. Deveres dos autores – Os autores que publiquem na Egitania devem respeitar as
normas, serem claros na forma de acesso aos dados e informação, serem originais, não
submeterem o mesmo artigo a outras publicações ao mesmo tempo, declararem a sua
cedência de direitos de autores, reconhecer as fontes de informação, respeitarem os
direitos humanos e dos animais nos conteúdos dos seus artigos e estarem atentos às
questões de divulgação e conflitos de interesse e, consequentemente, a respeitá‐las;

Artigo 6
(Revisão e omissões da Política Editorial)
1. A Política Editorial pode ser revista e alterada pelo Conselho Editorial na reunião anual se
assim se justificar e for aceite pela maioria dos elementos do Conselho presentes;
2. Qualquer omissão da política editorial deve ser resolvida pelo Conselho Editorial da Egitania
Sciencia.
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