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Introdução



Ciência Aberta

UNESCO Recommendation on

Open Science

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223

/pf0000379949.locale=en

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en


Processo Básico

Submissão Revisão Publicação



Tempo

● Um dos indicadores de qualidade e atratividade 

de uma revista diz respeito ao tempos

○ Revisão

○ Decisão Editorial

○ Publicação

A publicação contínua diminui drasticamente o 

tempo de publicação dos artigos!



Publicação Contínua

● Reforça a granularidade de gestão ao nível da publicação

● Mudança de Paradigma (conceito de número, volume, 

página...)

● Prática cada vez mais usada pelas revistas

● Requisito recomendado pelo SciELO



O que é 
A Publicação Contínua?



A Publicação Contínua

A publicação contínua é uma nova modalidade de publicação e 

consiste em publicar o artigo individualmente e de forma 

definitiva, logo que seja aprovado, não se esperando para 

fechar uma edição para publicar os artigos.



Termos Usados

● Publicação contínua

● Continuous Publication (CP)

● Continuous Article Publication (CAP)

● ...



Periodicidade e Publicação Contínua

As revistas podem manter a periodicidade, mas já não é 

importante, na medida em que os artigos serão

disponibilizados em fluxo contínuo.

O quando se publica e o número de edições que se lança

por ano passa a ser apenas uma questão interna da revista

para organização dos artigos.



Organização das Publicações

Os artigos, números e volumes podem ser estruturados de 3 formas:



Vantagens

● Rapidez na comunicação e divulgação dos resultados de

investigação;

● Mais tempo de exposição de um artigo;

● Disponibilidade imediata para leitura e citação;



Vantagens

● Processo de gestão editorial ganha maior flexibilidade;

● Cumprimento dos prazos de publicação



Ahead Of Print

vs Publicação

Contínua



Ahead of Print VS Publicação Contínua

● O AOP ainda não integra um número, e portanto pode não

possuir ainda todas as informações de volume, número,

paginação,... sendo incluído numa edição posteriormente.

Pode ser ainda uma versão draft, não totalmente

maquetizada.

● A publicação contínua possui todas as informações de

composição de um número, considerando-se a versão final

publicada.



Ahead of Print VS Publicação Contínua



Fluxo de Trabalho em Ahead of Print

Ahead of Print

Publicação Contínua



Características
Publicação Contínua



Paginação

● Usar paginação (a começar com a página 1 em cada

trabalho)

● Não usar paginação. Neste caso deve ser usado o ID do 

trabalho (ID do sistema, muitas vezes presente no DOI)



Referências Bibliográficas

● Usar info do Volume, Número, páginas caso existam

● Caso contrário, não usar esta informação, mas incluir o Identificador da 
publicação (DOI ou outro)

Exemplo:

● C Goldblatt and AJ Watson 2012. The runaway greenhouse: implications for future climate change, geoengineering and planetary 
atmospheres. Phil. Trans. R. Soc. A 370: 20120004; doi: 10.1098/rsta.2012.0004

Exemplo APA (usa ID do artigo em vez de páginas):

● Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine 
with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972


Secções

● Toda a organização normal das secções mantém-se, 

independentemente da forma como os números são

organizados por ano.



Apresentação dos Trabalhos

● Se tiver números, usar estrutura habitual.

● Se não, usar "Últimos trabalhos", "Trabalhos Recentes", 

"Novidades",...



Correções aos trabalhos

● Qualquer alteração ou correção ao trabalho publicado

em Publicação Contínua segue os

procedimentos normais de correções da revista (erratas, 

etc...)



Registo / Disseminação

● Nesta modalidade, não esquecer o registo individual das 

publicações:

○ Registo DOI

○ Registo DOAJ

○ ...



Demonstração



SciELO
Procedimentos



Procedimento para adoção da Publicação 

Contínua

A revista deve comunicar formalmente à equipa SciELO Portugal 
(scielo@pubin.pt) a decisão de adotar a publicação contínua e informar o 
seguinte:

- A estrutura dos artigos adotada: volume anual e números (quantos 
números por ano) ou volume anual sem numeração.

- O(a) editor(a) deve enviar uma lista ordenada (considerando a ordem em 
que aparecerão no sumário eletrónico do site) contendo todas as secções 
que a revista adota nos idiomas português, inglês e espanhol.

Exemplo: editorial, artigos originais, recensões, etc.



Estrutura dos artigos no website SciELO

● Os artigos no site SciELO ficam organizados por edição 

(número e/ou volume, se aplicável) e secções. Dentro de 

cada secção a organização é do mais antigo para o mais 

recente. 



Identificação dos artigos – elocation ID

● Todos os artigos perdem a informação de numeração de
páginas sequencial (1-x) e passam a apresentar um identificador
eletrónico denominado elocation-id. Este identificador deve ser
único dentro do volume e/ou número e é da responsabilidade
dos(as) editores(as) criá-lo e controlá-lo.

NOTA: No PDF pode manter a numeração de páginas, mas não
poderá ser sequencial. Desta forma, cada artigo deve iniciar na página
1. O PDF tem de conter a informação do elocation-ID.



Como criar o elocation-ID?

● Recomenda-se o uso da letra “e” antes do número de 

identificação eletrónica para representação de elocation-id. O 

que coloca depois é opção do(a) editor(a) de cada revista.

● Exemplo: 

- e20221 (primeiro artigo publicado em 2022);

- e210 (sendo que 210 é o ID da submissão no OJS);



O que muda na edição dos trabalhos?

● Nos ficheiros PDF

O PDF tem de conter a informação sobre o elocation-ID. Pode 

manter a numeração de páginas, mas não é sequencial. Desta 

forma, cada artigo deve iniciar na página 1.



O que muda na edição dos trabalhos?

● Na marcação dos ficheiros .docx



O que muda na edição dos trabalhos?

● Nos ficheiros XML

Inserir a tag <article-id pub-id-type=”other”>xxxxx</article-id> a 

seguir à tag do DOI para indicar a ordem do artigo na edição.



SciELO
Envio 



Envio dos artigos para publicação

● Os artigos são enviados ao SciELO Portugal por lotes,

através do email scielo@pubin.pt . A constituição de cada

lote (por um ou mais artigos) fica a critério de cada editor(a),

assim como quando realiza o envio de artigos para

publicação.

http://javascript:;


Envio dos artigos para publicação

• Os textos dos artigos devem ser enviados ao SciELO Portugal em

ficheiros nos formatos XML e PDF (e imagens, se houver). Os textos

em XML devem estar de acordo com

o SciELO Publishing Schema (ScieLO PS).

• Ter em conta as regras para identificação das pastas e dos ficheiros

XML, PDF e imagens.



Envio dos artigos para publicação

Volume Anual Volume Anual e Números

Pastas ISSN-acrónimo-volume-nº lote

Exemplo:
0124-4567-scie-41-01

ISSN-acrónimo-volume-número-nº lote

Exemplo:
0124-4567-scie-41-02-01

Ficheiros ISSN-acrónimo-volume-elocation

Exemplo:
0124-4567-scie-41-e0123

ISSN-acrónimo-volume-número-elocation

Exemplo:
0124-4567-scie-41-01-e234



Documentação

● Adoção da Publicação Contínua no SciELO Portugal:

https://www.pubin.pt/apoio/adocao-da-publicacao-continua-no-

scielo-portugal/

● Regras para identificar ficheiros e pastas:

http://docs.scielo.org/projects/scielo-publishing-

schema/pt_BR/latest/narr/regra-nomeacao.html#regras-de-

nomeacao-de-arquivos

https://www.pubin.pt/apoio/adocao-da-publicacao-continua-no-scielo-portugal/
http://docs.scielo.org/projects/scielo-publishing-schema/pt_BR/latest/narr/regra-nomeacao.html




Apoio e Gestão



OBRIGADO!
info@pubin.pt


