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eespanhola.

Editorial
fI integra~ao

na plataforma SciElO

H21 de Fevereiro de 2006, o Comité Consultivo do projecto SciELO

Portugal deliberou aceitar a Revista Portuguesa e Brasileira de

Gestao na plataforma SciELO, «( ... ) uma vez que cumpre os princi

pais critérios de qualidade estabelecidos pela metodologia SciELO».

A Scientific Electronic Library Online (SciELO) é uma biblioteca virtual

que deriva da aplicac;60 de um projecto de pesquiso da Fundac;60 de

Amparo a pesquisa do Estado de S60 Paulo - FAPESp, em parceria com o

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informac;60 em Ciencias da

Saúde - BIREME. Actualmente, a plataforma reúne cerca de 170 revistas

de países como o Brasil, Portugal, Espanha, Chile, México, entre outros, e

tem como principal finalidade «promover a qualidade científica e editorial

das revistas científicos ibero-americanas».

Já num número anterior da nossa Revista tínhamos informado os nos

sos leitores que as mudanc;as ent60 efectuadas tinham como objectivo

possibilitar a sua aceitac;60 nesta biblioteca científica on-line. A aceitac;60

da Revista pela SciELO é um passo importante pela exigencia que implica

e pela enorme difus60 que possibilita entre as comunidades científicas de

lingua portuguesa e espanhola.

Para nós é, assim, um reconhecimento da qualidade do trabalho desen

volvido, mas é, acima de tuda, um desafio para aumentar a nossa exigen

cia na selecC;60 dos ortigas que publicamos. Para os autores, principal

mente dos meios académicos, a integrac;60 da Revista na SciELO é, sem

dúvida, um incentivo a publicac;60, pois ver60 os seus trabal has conhecer

uma enorme divulgac;60 entre os largos milhóes de pessoas que falam o

portugues e o espanhol.

Da nossa parte, cumpre-nos ainda enderec;ar um agradecimento a

todos os autores que, com as suos contribuic;óes, possibilitaram a cres

cente afirmac;60 científica da Revista e apelar 005 nossos leitores para que

nos enviem, para apreciac;60, textos com uma qualidade cada vez maior.
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