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Assistentes editoriais

Aspetos a reter

O que é a Publicação Contínua?

A adoção progressiva das boas práticas da Ciência Aberta ultrapassa, 
atualmente, em grande escala, o acesso aberto.
Uma das inovações a nível da publicação eletrónica é a publicação 
contínua, que permite acelerar o processo de comunicação dos 
resultados de investigação, na medida em que os artigos ficam 
disponíveis no momento em que são aprovados para publicação.

A publicação contínua é uma nova modalidade de publicação que 
consiste em publicar o artigo individualmente, logo que seja aprovado, 
sem necessidade de aguardar pelo fecho de uma edição para publicar 
os artigos. Por outras palavras, ao adotarem a modalidade de 
publicação contínua, as revistas deixam de acumular os artigos já 
aprovados à espera da edição do próximo número e estes ficam 
disponíveis publicamente para consulta e citação.

Periodicidade e Organização dos artigos na Publicação Contínua

Uma das questões mais frequentes dos/as editores/as das revistas é 
como se adequa a questão da periodicidade de uma revista que adota 
a publicação contínua. 
A resposta a essa questão pode seguir uma de duas opções: a revista 
pode editar somente um único volume anual, que normalmente 
coincide com o ano civil; ou pode optar por manter a sua periodicidade 
(semestral, quadrimestral ou trimestral) e a sua estrutura dividida em 
números. 
Na publicação contínua, a periodicidade deixa de ser importante, na 
medida em que os artigos são disponibilizados em fluxo contínuo, pelo 

Publicação
contínua

que a data de publicação e o número de edições que se lança por ano 
passa a ser apenas uma questão interna da revista para organização 
dos artigos.
Esta decisão vai condicionar a forma como a revista organizará os seus 
artigos. Se optar por ter um único volume por ano, terá esse volume 
aberto para publicação dos artigos. Se optar por manter a sua 
periodicidade, pode ter um número aberto onde vai publicando os 
artigos e fechá-lo quando terminar o mês associado à periodicidade 
(ex: se a revista é semestral abre um número em janeiro que fecha em 
junho e abre outro em julho que fecha em dezembro). 
A terceira opção é manter os vários números abertos e ir publicando 
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Vantagens da Publicação Contínua

A publicação contínua oferece várias vantagens para as revistas e 
para os/as autores/as, nomeadamente:

Possibilita uma maior rapidez na comunicação e divulgação dos
resultados de investigação, disponibilizando imediatamente o artigo 
para leitura, comentários e citação;

Permite uma maior exposição temporal de um artigo;
Beneficia de valorização por parte de diretórios e/ou bases de 

indexação;
Flexibiliza o processo de gestão editorial;

As revistas que têm dificuldades em cumprir a sua 
periodicidade podem beneficiar deste processo de 
publicação, já que os artigos aprovados podem ser 
imediatamente publicados ao invés de terem uma 
frequência determinada, como semestral, quadrimestral ou 
trimestral. 

Como é que as revistas podem implementar a publicação contínua 
através do Open Journal Systems (OJS)?

O Open Journal Systems (OJS) é compatível com a modalidade de 
publicação contínua. Se as revistas optarem por ter um volume único 
aberto, à medida que os artigos são aceites e formatados, estes são 
inseridos na respetiva edição. 
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Mais informações

A UMinho Editora apoia os editores de revistas no esclarecimento de dúvidas, recomendação de boas práticas e identificação das 

tecnologias, normas e diretrizes relevantes. 

Além disso, organiza sessões de formação em gestão editorial. Contacte-nos!
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Ahead of Print versus Publicação Contínua

Um dos grandes mal-entendidos relativos à publicação contínua, é a 
sua associação à publicação Ahead of Print (AOP). Embora ambos 
representem artigos já finalizados e acelerem o processo de 
comunicação dos resultados de investigação, o AOP ainda não integra 
um número e, portanto, não possui informações de volume, número, 
paginação, data e secção e será incluído numa edição 
posteriormente. 
O AOP é uma publicação provisória sem identificação de número e 
volume, que será publicado definitivamente posteriormente com os 
ajustes de composição e paginação no momento da inserção do 
artigo no número e volume correspondente.
A publicação contínua possui todas as informações de composição de 
um número e é uma publicação definitiva, podendo estar sujeita a 
melhorias e retrações.

Ambas as versões podem ser citadas assim que publicadas e estão 
identificadas através do Digital Object Identifier (DOI). 
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Por outro lado, se as revistas optarem por ter vários volumes ou 
números em aberto, o que acontece é que, à medida que os artigos 
são aceites, é da responsabilidade do/a editor/a decidir em qual das 
edições os artigos serão inseridos e publicados.  


