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O presente relatório de gestão é um documento que agrega 

todas as atividades relevantes da Ponteditora entre 01 de 

janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.  

É um documento elaborado anualmente e publicado em 

fevereiro de 2022.  

Os dados incluídos são provenientes de fontes internas da 

Ponteditora, não tendo sido verificados por fontes 

independentes.  

Reservamos Todos os Direitos. Este relatório não pode ser 

copiado ou duplicado, no todo ou em parte, por quaisquer 

meios, sem permissão prévia, por escrito, da Ponteditora. 
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MENSAGEM DO DIRETOR SOBRE A PONTEDITORA

07 08 

Não obstante as distâncias que nos separam, há o mar, a
história e a língua que nos unem. Formamos uma rede
transnacional de investigadores da CPLP e Diáspora de língua
portuguesa. Partilhamos o gosto pela ciência. Trabalhamos
conjuntamente para expandir os limites do conhecimento.

Visão

• Formar uma pátria de língua portuguesa tendo por base a 
ciência.

• Beneficiar da dinâmica da globalização para cruzar fronteiras 
e mares, estabelecendo a ponte entre culturas, povos e 
cidadãos de múltiplas comunidades espalhadas pelo mundo.

• Responder aos desafios da sociedade contemporânea.

Missão

• Produção e difusão de investigação técnica e científica em 
língua portuguesa.

• Contribuir para o conhecimento e o desenvolvimento 
tecnológico. 

• Edição e distribuição digital de revistas, jornais e livros, entre 
outras publicações técnicas e científicas.

• Contribuir, a longo prazo, para o crescimento e 
reconhecimento internacional do Português enquanto língua 
científica

As explorações marítimas portuguesas difundiram o português pelo mundo, tornando-

o, ao longo de séculos, numa língua oficial de diversos países, em diferentes 

continentes, elevando o português a uma língua local de expressão global. 

O português é reconhecido por ser a língua de Camões. Mas, é, também, a língua de 

Fernando Pessoa, Machado de Assis, Guimarães Rosa, José Luís Mendonça, Mia 

Couto, Baltasar Lopes, Caetano da Costa Alegre, entre tantos outros autores ilustres. 

Através da literatura, ciência e do conhecimento em geral, veicula-se história, 

património e cultura, contribuindo para a consolidação da identidade dos povos.  

Não obstante isso e a qualidade excecional de muitos dos investigadores nativos de 

língua portuguesa, sejam eles de origem africana, americana, asiática ou europeia, 

pouco, quase nada, contribuem para a valorização da língua portuguesa, optando-se, 

quase sempre, pela disseminação de conhecimento em inglês.  

Na origem deste problema, estará, certamente, a quase total ausência da grande 

circulação das edições de periódicos e livros publicados pelas editoras técnicas e 

universitárias, arredadas da grande distribuição; e, frequentemente, encerradas em 

pequenas redes de difusão, sem escala e reconhecimento internacional. 

É neste quadro contraditório, potencial e inércia, que atuamos. De facto, quando uma 

coisa está parada precisa de algo que a agite, uma vez que a que está em movimento, 

não é garantido que assim continue. 

Em nome de todos na Ponteditora, agradecemos por mais um ano de muito trabalho 

e diversas conquistas. 

Cordialmente,  

Eduardo Leite, Ph.D. 

“O verdadeiro remédio da 

mente é a filosofia.” 

Cícero 

“Não cometer erros não está 
na mão do homem; mas é 

através dos erros e enganos 

que os sábios e bons ganham 
sabedoria para o futuro. ” 

Plutarco 



 

 

  

 

  

09 10 AS REVISTAS

“O pensamento constitui a grandeza do 
homem.” 

Pascal 

14 manuscritos publicados em 2021. 

Provenientes do Brasil, Angola, Moçambique e Portugal. 

 

+100% 

70 
Apresenta mais de 70 artigos 

publicados desde 2015. 

Mais de 70 mil consultas dos artigos publicados.  

Com citações em dissertações de mestrado e teses de 

doutoramento, salienta-se o facto de alguns artigos 

apresentarem mais de 9 mil visualizações. 

Sob o lema de Fernando Pessoa: “A minha 

pátria é a língua portuguesa”, a e3 – Revista de 

Economia, Empresas e Empreendedores na 

CPLP, também conhecida pelas formas 

abreviadas de e3 ou Revista e3, é uma 

publicação vocacionada para a difusão de 

ciência em português, atuando no espaço da 

lusofonia e da comunidade dos países de 

língua portuguesa. A linha editorial centra-se 

na área dos negócios, transversal a disciplinas 

como a economia, gestão, contabilidade, 

finanças, recursos humanos, marketing, entre 

outras. 

https://revistas.ponteditora.org/index.php/e3/


 

 

  

 

  

+ de 30 indexações  

+47% em relação ao último ano 

30 

11 12 

O sucesso da revista e3 é espelho do trabalho e empenho de todos os que contribuem para a 

mesma. Por este motivo, a e3 agradece a todos os elementos que participam ativamente nas 

tarefas de revisão e avaliação de conteúdos científicos dos manuscritos submetidos. Igualmente 

se agradece aos autores/as pela disponibilidade e elevado espírito criativo. 

 

Não obstante de se preservar o anonimato de alguns revisores que manifestaram este 

interesse, a e3 disponibiliza a lista dos revisores que participaram na avaliação dos artigos 

publicados em 2021: 

 

Adalmiro Andrade Pereira 

Allen dos Santos Pinto da Silva 

Amélia Cristina Ferreira da Silva 

Ana Maria Alves Bandeira 

Ana Miguel Ramos Leite 

Árlen Almeida Duarte de Sousa 

Cristina Maria Costa Abreu 

Daniel Leal Valente 

Débora Manke Vieira 

Eduardo Manuel de Almeida Leite 

João Carlos Aguiar Teixeira 

Fernando António Oliveira Tavares 

 

Filipe Rafael Lopes Pedrosa 

Gualter Manuel Medeiros do Couto 

José Manuel Teixeira Pereira 

Leandro Villela Cezimbra 

Mara José Sousa Franco 

Miguel Ângelo Caçoilo Gonçalves 

Osmar António Bonzanini 

Osvaldo Dias Lopes da Silva 

Raquel Susana da Costa Pereira 

Rui Alexandre Marçal Dias Castanho 

Sancha de Carvalho e Campanella 

Sérgio António Neves Lousada 

Equipa Editorial 

Editora-Chefe: Áurea Sandra Toledo de Sousa  | Editor-Adjunto: Luís Filipe Sardinha   

  

Conselho Científico 

Albertina Paula Monteiro  ; Alfonso Vargas-Sánchez ; Amélia Cristina Ferreira da Silva ; Ana Isabel Damião de Serpa Arruda Moniz ; Ana 

Maria Alves Bandeira ; Annibal Scavarda ; Antonieta Maria Sousa Lima ; Árlen de Almeida Duarte Sousa ; Áurea Sandra Toledo de 

Sousa ; Carlos Machado dos Santos ; Eduardo Manuel de Almeida Leite ; Fábio Augusto Martins ; Fernando António de Oliveira 

Tavares ; Gláucya Daú ; Gualter Manuel Medeiros do Couto ; Helena Maria Santos de Oliveira ; Herlandí de Souza Andrade ; Humberto 

Nuno Rito Ribeiro ; João Carlos Aguiar Teixeira ; José Manuel Teixeira Pereira ; Leonardo Augusto Couto Finelli ; Leonor Bacelar Valente 

da Costa Nicolau ; Małgorzata Cygańska ; Mara José Sousa Franco ; Maria da Graça Câmara Batista ; Nelson Jorge Ribeiro Duarte ; 

Óscar João Atanázio Afonso ; Osvaldo Dias Lopes da Silva ; Pedro Miguel Silva Gonçalves Pimentel ; Raquel Susana da Costa Pereira ; 

Rossana Andreia Neves dos Santos ; Rui Alexandre Marçal Dias Castanho ; Rui Manuel Mendonça Pedro ; Sérgio António Neves Lousada  

  

Conselho Editorial 

Andreia Nicole Pereira Carvalho ; Fabrizio Bon Vecchio ; Frederico Bida Oliveira ; Igor Raineh Durães Cruz  ; Maria Lina de Santana 

Freitas  

https://revistas.ponteditora.org/index.php/e3/
https://revistas.ponteditora.org/index.php/e3/about


 

 

  

 

 

  

13 14 

“Apenas os cultos são livres.” 

Epiteto 

A Herança – Revista de História, Património e 

Cultura é uma revista semestral dedicada à 

pluralidade de temas que envolvem a 

História, o Património e a Cultura. Abrangerá 

as várias vertentes do conhecimento com 

especial relevo para a História, Arqueologia, 

Arquitetura, História da Arte, Teoria da Arte, 

Museologia e Museografia, Estudos 

Curatoriais, Inventário e salvaguarda do 

Património, Ciências do Património, 

Conservação e Restauro, Gestão e Estudos 

da Cultura e Turismo Cultural. 

40 manuscritos 

publicados desde 

2018. 

12 manuscritos e 6 

resenhas publicados 

em 2021, do Brasil e 

Portugal 

Mais de 9 mil consultas 

dos artigos publicados.  

+50% 

40 
9000 

https://revistas.ponteditora.org/index.php/heranca/index
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17 indexações.  

+112% em relação ao último ano 

17 

O sucesso da revista Herança é espelho do trabalho e empenho de todos os que contribuem para a 

mesma. Por este motivo, a Herança agradece a todos os elementos que participam ativamente nas tarefas 

de revisão e avaliação de conteúdos científicos dos manuscritos submetidos. Igualmente se agradece aos 

autores/as pela disponibilidade e elevado espírito criativo. 

Não obstante de se preservar o anonimato de alguns revisores que manifestaram este interesse, a Herança 

disponibiliza a lista dos revisores que participaram na avaliação dos artigos publicados em 2021: 

 

Albino Mário Santos Dantas 

Ana Angélica da Costa Menezes 

Ana Miguel Ramos Leite 

Ana Paula Soares Pacheco 

António Francisco Arruda de Melo Cota Fevereiro 

António José de Oliveira 

Bianca Manzon Lupo 

Carolina Christiane de Souza Martins 

Diana Alexandra Simões Carvalho 

Diogo José Costa Goes 

Elisangela da Rocha Steinmetz 

Fábio Mário da Silva 

Isabel Cristina Ferreira Neves Baltazar 

Jaqueline Aparecida Martins Zarbato 

José Carlos Meneses Rodrigues 

Leilane Patrícia de Lima 

Luís Gustavo Pereira Ferreira 

Marco António Fontes de Sá 

Maria da Conceição Castel-Branco 

Maria Helena Teixeira Maia 

Nelma Santos 

Regina Célia de Carvalho Pereira da Silva 

Rossana Andreia Santos 

Rui Pedro Neves 

Sancha de Carvalho e Campanella 

Sílva Daniela Faria Pinto 

Vanda Maria Gonçalves de Sousa 

 

Equipa Editorial 

EDITORA-CHEFE: Isabel Cruz Lousada  | EDITORA-ADJUNTA: Ana Raquel S. Machado  

 Editores Associados: Chih-Chieh Yang  ; Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos ; Daniela Flor Coelho Melo ; Fabrizio Ricciardelli; Francisco das Neves Alves ; 

Gabrielė Šalčiūtė Čivilienė ; Ramona Mihăilă   

Conselho Científico: Ana Maria Pires da Silva ; Ana Pérez-Quiroga  ; António Pires Ventura ; Antonella Cagnolati ; Arlinda Manuela dos Santos Cabral ; Ayse 

Nur Erek ; Chih-Chieh Yang ; Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos ; Daniela Flor Coelho Melo ; Dionísio Vila Maior ; Dora Maria Nunes Gago ; Eva Blay 

; Fabrizio Ricciardelli; Filipe Abraão Martins Couto ; Francisco das Neves Alves ; Gabrielė Šalčiūtė Čivilienė ; Inês Mendes Moreira Aroso ; Isabel Cristina Ferreira 

Neves Baltazar ; Isabel Idelzuite Lustosa da Costa ; Joana Maria Balsa Carvalho de Pinho ; João Paulo Queiroz ; José Cristian Góes ; José Esteves Pereira 

; Kata Krasznahorkai ; Luísa Marinho Antunes Paolinelli ; Maria Alexandre Lopes Campanhã Lousada ; Maria da Conceição Albuquerque Emiliano Onofre Castel-

Branco ; Maria de Fátima Nunes ; Maria Helena Teixeira Maia ; Maria Idalina Ferreira Pereira Sardinha ; María de la Paz Pando Ballesteros ; Mário Vítor 

Bastos ; Nicole Shea ; Olga Rusinova (Roussinova) ; Patrícia Alexandra Dias Santos Pedrosa ; Paula Alexandra Ochôa de Carvalho Telo ; Paulo Campos Pinto 

; Pedro Urbano da Gama Machuqueiro ; Pekka Johannes Touminen ; Ramona Mihăilă ; Ria Lemaire-Mertens ; Ricardo Oliveira de Freitas ; Roberta Maria 

Bueno Bocchi ; Rossana Andreia Neves dos Santos ; Sandrina Francisca Teixeira ; Sílvia Maria Cabrita Nogueira Amaral da Silva Ferreira ; Tânia Ferreira Rezende 

Santos ; Vanda Maria Gonçalves de Sousa  ; Vitor Serrão ; Zsuzsanna Varga ;  

Conselho Editorial: Ana Miguel Ramos Leite ; Bruno Miranda Braga ; Luís F. C. Henriques ; Manuel J. Gandra  

https://revistas.ponteditora.org/index.php/heranca/index
https://revistas.ponteditora.org/index.php/heranca/about


 

 

 

 

  

O J2 - Jornal Jurídico é uma publicação académica semestral, tendo por missão a divulgação de trabalhos 
científicos da área do Direito, sendo transversal às diversas áreas que o integram, numa vertente 
metodológica crítica e progressista, bem como de pesquisas interdisciplinares e correlacionadas com o 
campo jurídico, sempre na perspetiva de divulgar ao mais alto nível a língua portuguesa na CPLP.

Mais de 7 mil consultas dos artigos publicados.

50 artigos publicados desde 2018.

17 manuscritos publicados em 2021.

17 18 

“Uma única conversa à mesa 
com um homem sábio é 
preferível a dez anos de simples 
estudos de livros.” 

Henry Longfellow 

50 

7000 

17 

https://revistas.ponteditora.org/index.php/j2/index
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O sucesso do Jornal J2 é espelho do trabalho e empenho de todos os que contribuem para o mesmo. 

Por este motivo, o J2 agradece a todos os elementos que participam ativamente nas tarefas de revisão e 

avaliação de conteúdos científicos dos manuscritos submetidos. Igualmente se agradece aos autores/as 

pela disponibilidade e elevado espírito criativo. 

Não obstante de se preservar o anonimato de alguns revisores que manifestaram este interesse, o J2 

disponibiliza a lista dos revisores que participaram na avaliação dos artigos publicados em 2021: 

 

 

 

Alice Duarte 

Allen dos Santos Pinto da Silva 

Ana Miguel Ramos Leite 

Ana Rita Mesquita Babo Teixeira Pinto 

Andressa Lima Franch Carloni 

Bárbara de Sousa Basto 

Benedita de Fátima Delbono 

Carolina Piccolotto Galib 

Clarice Moreira de Morais 

Débora Manke Vieira 

Deborah Bandeira de Deus e Mello 

Fabrizio Bon Vecchio 

Gustavo Worcki Sato 

Igor Sousa Gonçalves 

Jamile Calissi 

João Proença Xavier 

José Lucas Cardoso 

Luiz Filipe de Andrade Neves Braghirolli 

Maria Irene da Fonseca e Sá 

Obede Dias Freire 

Patrícia Anjos Azevedo 

Patrícia Correa 

Rui Miguel Zeferino Ferreira 

Sancha de Carvalho e Campanella 

Equipa Editorial 

EDITORA–CHEFE: Cristiane de Souza Reis  EDITORA–ADJUNTA: Ana Cristina Martins Roso  

 

Conselho Científico: Ana Cristina Martins Roso ; Joaquim Manuel Ferreira da Silva Ramalho ; João Proença Xavier ; José Eduardo 

Magalhães Alves ; Marina Motta Benevides Gadelha ; Patrícia Anjos Azevedo  ; Rui Miguel Zeferino Ferreira  

 

Conselho Editorial: Allen dos Santos Pinto da Silva ; Carolina Merida  ; Fabrizio Bon Vecchio ; Sancha de Carvalho e Campanella   

 

 

 

8 8 indexações.  

+100% em relação ao último ano 

https://revistas.ponteditora.org/index.php/j2/index
https://revistas.ponteditora.org/index.php/j2/about
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“A grandeza é uma condição 
espiritual.” 

Matthew Arnold 

O JIM – JORNAL DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA, é uma publicação académica semestral, tendo por missão a divulgação e publicação de trabalhos

científicos originais e de revisão na área das boas práticas em saúde, numa perspetiva e visão biopsicossocial, humanizadora que integra o conceito
alargado da saúde e do bem-estar, estimulando a divulgação de boas práticas nacionais e internacionais. Visa também a recolha e disseminação ampla de
contributos promotores de reflexão, desenvolvimento, compreensão, construção, implementação e monitorização de boas práticas em saúde.

13 manuscritos publicados em 2021

Aumento de 45% em relação a 2020 
Mais de 20 artigos publicados desde 2020.

11 000 consultas dos artigos publicados.

https://revistas.ponteditora.org/index.php/jim/index
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O sucesso do Jornal JIM é espelho do trabalho e empenho de todos os 

que contribuem para o mesmo. 

 Por este motivo, o JIM agradece a todos os elementos que participam 

ativamente nas tarefas de revisão e avaliação de conteúdos científicos 

dos manuscritos submetidos. Igualmente se agradece aos autores/as 

pela disponibilidade e elevado espírito criativo. 

Não obstante de se preservar o anonimato de alguns revisores que 

manifestaram este interesse, o JIM disponibiliza a lista dos revisores 

que participaram na avaliação dos artigos publicados em 2021: 

 

Alessandro Oliveira 

Ana Miguel Ramos Leite 

Andreia Carneiro da Silva 

Carina Patrícia de Barros Freitas 

Carla Nascimento 

Catarina Morais Seabra 

Deisa Salyse dos Reis Cabral Semedo 

Everton Luís dos Santos Cardoso 

Fábio Luiz Candido Cahuê 

Flávio Ignês Tristão 

Ignácio Antônio Seixas da Silva 

Isabel Maria Abreu Rodrigues Fragoeiro 

Margarida Coelho 

Roseny Martins 

Sandra Filipa Ferreira Gomes 

Sara Guerra 

Stephan Pinheiro Frankenfeld 

Tane Kanope Ferreira Serpa 

Equipa Editorial 

EDITORES-CHEFE: Diego Viana-Gomes  & Cristina Vaz de Almeida   

Conselho Científico: Carina Patrícia De Barros Freitas Freitas ; Catarina Morais Seabra ; Cláudia Marisa Monteiro Saraiva ; 

Clévio David Rodrigues Nóbrega ; Cristina Vaz de Almeira ; Deisa Salyse dos Reis Cabral Semedo ; Diego Viana-Gomes ; 

Isabel Maria Abreu Rodrigues Fragoeiro ; Isaura Vanessa Antunes Martins ; Mafalda Maria Coelho Azevedo ; Marco André 

Manso Domingues ; Margarida Araújo-Correia ; Paulo Alexandre Gameiro ; Tábata Bergonci    

Conselho Editorial: Abílio Raul Oliveira Nogueira de Azevedo ; Bárbara Gomes Patrício ; Maria Margarida Serra Coelho ; Sandra 

Filipa Ferreira Gomes  

indexações 4 

https://revistas.ponteditora.org/index.php/jim/index
https://revistas.ponteditora.org/index.php/jim/about
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“A mente de um homem, 
alargada por uma ideia nova, 
nunca pode voltar às suas 
dimensões originais.” 

Oliver Holmes Jr. 

A RTIC – Revista de Tecnologias, Informação e Comunicação,
é uma publicação académica semestral, tendo por missão a
divulgação e publicação de trabalhos científicos originais e
de revisão com enfoque na inovação e desenvolvimento nos
domínios das Tecnologias, da Informação e da Comunicação.

O periódico destina-se a estudantes, professores,
investigadores e profissionais, dispondo de artigos escritos
em Português e em Inglês, de forma a poder contribuir para
o desenvolvimento da investigação da Tecnologia,
Informação e Comunicação, em Portugal, na CPLP e na
Diáspora de língua portuguesa pelo mundo.

artigos publicados no 
primeiro ano (2020)

consultas dos manuscritos

9 

1000 

https://revistas.ponteditora.org/index.php/rtic/index
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O sucesso da RTIC é espelho do trabalho e empenho de todos os que 

contribuem para o mesmo. Por este motivo, a RTIC agradece a todos os 

elementos que participam ativamente nas tarefas de revisão e avaliação 

de conteúdos científicos dos manuscritos submetidos. Igualmente se 

agradece aos autores/as pela disponibilidade e elevado espírito criativo. 

 

 

Não obstante de se preservar o anonimato de alguns revisores que 

manifestaram este interesse, a RTIC disponibiliza a lista dos revisores 

que participaram na avaliação dos artigos publicados em 2021: 

 

 

 

Elisabete Raposo Freire 

 

Maria Manuela Santos Tavares de Matos Cardoso 

 

Paula de Fátima Peres Teixeira Almeida 

 

Rui Jorge Rodrigues da Silva 

 

Sandrina Francisca Teixeira 

Equipa Editorial 

 

EDITORA-CHEFE: Maria José Angélico Gonçalves  | EDITOR-ADJUNTO: Manuel Moreira da Silva  

Conselho Científico: Alexandre Paulo Fernandes Varela Simões Caldas: Eliana Almeida de Souza Rezende Bethancourt; Filipe Jorge Moreira de Sousa 

: Herlandí de Souza Andrade ; Maria Manuela Santos Tavares de Matos Cardoso ; Paula de Fátima Peres Teixeira Almeida ; Sandrina Francisca 

Teixeira ; Vítor Manuel Barrigão Gonçalves  

 

Conselho Editorial: Éder Pina; Hugo Metelo Diogo; Luís Alberto da Silva Gaspar; Pedro Tavares; Rita Oliveira Pelica; Tiago Almeida Nogueira 

 

indexações 6 

https://revistas.ponteditora.org/index.php/rtic/index
https://revistas.ponteditora.org/index.php/rtic/about
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90 000 

600 

Visualizações completas 

dos Artigos 

 

Artigos 

40 

 

Colunistas 

“Minha pátria é a língua 
portuguesa.” 

Fernando Pessoa 

https://apatria.org/
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“Se as decisões fossem uma 
escolha entre alternativas, 
seriam tomadas facilmente. A 
decisão é a seleção e formulação 
de alternativas.”  

Kenneth Burke 

O ano de 2021 foi um ano de consolidação e reestruturação das plataformas das revistas da Ponteditora. 

Com efeito, o ano de 2021 iniciou-se com a fusão de duas das revistas da Ponteditora: Herança e Naus. Fusão, essa, que se revelou benéfica para todos os stakeholders, sendo de destacar o aumento da visibilidade dos autores, conquista de 

novos mercados de leitores e o reconhecimento da Scopus, como chancela de excelência. 

Em estreita colaboração com os vários elementos das revistas (editores-chefes; editores-adjuntos, professores e investigadores dos diversos conselhos), foi possível elaborar um código de ética que define um conjunto de princípios e orientações 

de conduta e atuação no mercado pautado por valores de correção e integridade, extensivo a todas as revistas.  

Ademais, fruto desta cooperação estreita, todas as plataformas das revistas foram atualizadas por forma a cumprir as várias recomendações das indexações internacionais. Adicionalmente, todo este processo de inovação, conduziu à produção 

de conteúdos em português e inglês, permitindo a receção e publicação de manuscritos nas duas línguas, contribuindo para a internacionalização do projeto.  

Mas, não foram só os conteúdos, também realizámos alterações de forma. O design editorial foi atualizado, de acordo com as recomendações e boas práticas editoriais internacionais, uniformizado e contribuindo para o reforço das marcas das 

várias revistas e também da Ponteditora. Ainda de acordo com as melhores práticas internacionais, foram disponibilizados novos formatos de publicação, como o ahead of print (online antes da produção e publicação do volume final), contribuindo 

para uma rápida disseminação das investigações, menorizando os tempos de publicação. 

Neste mesmo ano, a Ponteditora apresentou publicamente o seu plano estratégico para o triénio, contemplando uma estratégia assente em três pilares: conhecimento, inovação e valorização, em linha com a visão e os objetivos dos editores 

chefes para os periódicos sob sua direção, para o curto, médio e longo prazo.  

Posto isto, os vários indicadores apresentam-se claramente positivos em todas as revistas. De facto, o número de indexações internacionais aumentou em todas as revistas. Neste particular, salienta-se a revista Herança – Revista de História, 

Património e Cultura, que alcançou o reconhecimento da SCOPUS. Importa recordar que a SCOPUS é um importante e relevante banco de resumos e citações de artigos para jornais e revistas científicas com elevados requisitos no mundo, 

referência para os investigadores de excelência. 

Muito importante, os tempos de publicações médios reduziram significativamente, permitindo uma tempestividade das publicações moderada.  

Já ao nível das parcerias, a Ponteditora estabeleceu parcerias institucionais com várias entidades, tanto para a publicação dos anais das conferências científicas, como para acolhimento de alunos de estágio.  

Direta e indiretamente a Ponteditora foi referida em 32 notícias por parte da comunicação social internacional, nacional e regional. Já nas redes sociais o número de publicações e seguidores apresentou um crescimento claramente positivo.  

Todas estas atividades traduzem-se em um acréscimo de valor para todos os utilizadores. Os resultados são fruto de um esforço combinado de toda uma equipa de trabalho.  

https://ponteditora.org/
https://apatria.org/noticias/ponte-editora-apresenta-plano-estrategico-para-o-trienio/
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180 000 

 

Visualizações 

650 

Artigos científicos e artigos de opinião 

publicados  

+100  

Autores e colunistas 

+35 
Indexações internacionais e 

nacionais 

+30 Notícias 

7 Revistas Científicas 

1 Jornal Científico 

2021 

22 000 seguidores 

1 300 seguidores 

100 seguidores 

10 seguidores 

“Apenas unidos podemos 
enfrentar grandes desafios. “  

António Guterres 

https://ponteditora.org/
https://www.linkedin.com/in/ponteditora/
https://www.facebook.com/ponteditora
https://www.instagram.com/ponte.editora/
https://www.youtube.com/channel/UC5fG24TNcKtPIlLO7mHcs8Q
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A Ponteditora teve a sua génese, como editora, com a fundação do seu primeiro periódico, e3, Revista de Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP, em 2015. O mercado onde se 

insere é um mercado amplo e de contínua expansão. A Ponteditora tem colocado o foco na expansão dos limites do conhecimento em língua portuguesa. Para o efeito, tem desenvolvido 

uma verdadeira comunidade global, multicultural e multidisciplinar, que tem procurado intervir e defender, juntos dos pares e da comunidade esse desígnio. Ou seja, contribuir para formar 

uma pátria de língua portuguesa tendo por base a ciência.  

Neste sentido, o ano de 2021 foi um ano de consolidação e reestruturação das plataformas das revistas da Ponteditora. Foi definido um plano estratégico, no qual se apresenta as linhas 

orientadoras assentes em 3 pilares: conhecimento, inovação e valorização. A inovação tecnológica tem potenciado todo o projeto, permitindo alcançar públicos que anteriormente era 

impensável. 

O acesso aberto tem sido a prioridade da Ponteditora. É um formato que surge há duas décadas e tem-se revelado uma vantagem para ampliação da visibilidade das revistas científicas e 

investigação. Se, por um lado, as políticas de acesso aberto têm aumentado de forma transversal à maioria da editoras. Por outro lado, a subscrição por parte das instituições de ensino, 

centro de investigação e particulares, que garantiam a subsistência das editoras, diminuiu acentuadamente. O ónus dos custos editoriais, como por exemplo identificador digital (DOI), site, 

alojamento, design editorial, informático, entre outros, fica nas editoras, constituindo um risco para a viabilidade do projeto.  

No entanto, salienta-se o facto de existirem revistas com más práticas editoriais, denominadas Predator. Implementar um novo modelo de negócio, pelos factos apresentados, poderá ser 

um risco.  

No entanto, o constante reconhecimento por parte de toda uma comunidade, das indexações internacionais, bem como o aumento do número de artigos publicados, demonstram que todo 

o esforço é viável. Constituindo este facto uma oportunidade. 

Outra vantagem/oportunidade materializa-se no facto de todo o projeto Ponteditora estar subjacente a um modelo de sustentabilidade.  

https://ponteditora.org/
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A Estratégia da Ponteditora Pauta-se por 3 pilares:

• A Ponteditora pauta as suas atividades pela valorização contínua da produção de conhecimento científico de
qualidade. As várias indexações obtidas pelas revistas científicas, que a Ponteditora detém, são reflexo desse
esforço. Nos próximos anos a Ponteditora irá reforçar o seu esforço e iniciar um projeto de valorização dos
seus ativos. A Ponteditora ambiciona que estas sejam reconhecidas como uma referência pela qualidade do
Conhecimento produzido. Considerando que a atividade de investigação é mensurada pela qualidade e impacto,
a Ponteditora estabeleceu, como um dos objetivos para o próximo triénio, obter a indexação das suas revistas
em bases de referência internacionais, reconhecidas pela seleção criteriosa dos seus conteúdos nomeadamente
no que diz respeito à revisão por pares e às questões éticas.

Conhecimento

• Com o intuito de fortalecer a relação da Ponteditora com os seus autores, editores e revisores, a Ponteditora
irá implementar um conjunto de medidas que pretendem facilitar o ato de publicação e revisão.

Inovação

• Os meios digitais fazem parte do nosso quotidiano. A presença digital da Ponteditora, contribuiu para o
estabelecimento de pontes internacionais entre os diversos elementos que contribuem para as nossas revistas.
Numa tentativa de aumentar estas pontes de contacto, a Ponteditora pretende valorizar ainda mais os
conteúdos e conhecimento publicado, bem como criar uma relação mais próxima entre editores, revisores e
autores nas várias revistas.

Valorização
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O ano de 2021 caracterizou-se por uma reestruturação profunda dos meios digitais e da comunicação interna e externa. Criou-se novas pontes, agilizando todo um processo, minimizando tempos, o que se traduz em valor agregado para todos os envolvidos, 

com especial interesse para os autores e leitores. A equipa da Ponteditora revelou-se resiliente e capaz de alcançar feitos incríveis. A Ponteditora reconhece e agradece o esforço de todos os envolvidos, contando com a sua colaboração para 2022.  

 

- Ponteditora assume o compromisso de inovar, sempre numa perspetiva de sustentabilidade.  

Irá decorrer uma atualização da informação disponível nas bases de dados e indexações, o que irá permitir disseminar as publicações que as revistas da Ponteditora tem. Para os autores, não só irá ampliar a divulgação das suas investigações, como também 

irá potenciar o número de citações. As plataformas das revistas serão atualizadas e adicionados novos conteúdos às páginas individuais de cada publicação com informações pertinentes. Continuaremos a reunir esforços para diminuir os tempos de publicação.  

Iremos continuar a apostar na inovação.  

Para incentivar ao reconhecimento dos trabalhos dos autores, em 2022, será criado um prémio, o qual irá reconhecer publicamente qual o melhor artigo publicado no ano anterior. Para além do reconhecimento será oferecido uma publicação, nas revistas 

da Ponteditora aos autores, como forma de reconhecimento e incentivo.  

Como forma de ajudar os autores a publicar nas nossas revistas, em 2002 serão criados vários conteúdos no canal do Youtube da Ponteditora. Serão criados pequenos vídeos demonstrativos das várias fases de submissão, procurando ajudar e facilitar todo 

o processo. Nos próximos anos, a Ponteditora irá reduzir a sua pegada carbónica, diminuindo a impressão dos seus volumes, tornando a sua disponibilidade tendencialmente em formato digital. Pretende-se com isto diminuir o desperdício de papel. Será 

implementado um princípio de produção on demand. 

Assim, a Ponteditora, alinhando com o seu plano estratégico, assume o compromisso de disseminar o conhecimento e valorizar trabalho dos autores que publicam com a Ponteditora. 

-  Ponteditora irá atualizar o seu modelo de negócio.  

A inovação tecnológica tem potenciado todo o projeto, permitindo alcançar públicos que anteriormente era impensável. A Ponteditora tem feito um esforço, desde a sua génese, em apoiar o acesso aberto ao conhecimento, disponibilizando sempre os seus 

conteúdos a toda a comunidade científica de forma gratuita, acreditando na universalidade do conhecimento. E assim irá se manter. 

Atualmente, em virtude, da complexidade editorial de todo o processo de submissão de um manuscrito até à sua publicação, bem como das várias exigências (e.g., atribuição de DOI, indexações, atualização dos resumos nas várias indexações) e logística 

necessária (e.g., site, design editorial, alojamento na internet dos conteúdos, informático, acompanhamento editorial e aos autores, entre outros) e procurando garantir a sustentabilidade da Ponteditora, em 2022 será atualizado o modelo de negócio da 

Ponteditora. É um sistema que apresenta inúmeras vantagens. 

De salientar, ainda, que o valor a ser cobrado, aos autores, instituições, financiadores ou entidades empregadoras, apenas o é, em caso de aceitação por parte da equipa editorial e previamente à publicação. Neste quadro, não visamos o lucro, mas a criação 

de escala através da metodologia e plataforma tecnológica, garantindo a sustentabilidade em todas as fases do processo, com transparência e equidade. 

Ponteditora 

https://revistas.ponteditora.org/


 

 

 

Travessia para o conhecimento 

“No fim, é importante recordar que 
não podemos tornar-nos o que 
temos de ser sem deixarmos de ser o 
que somos.”  

Max de Pree 

O sucesso da Ponteditora é reflexo de todos os intervenientes no seu Universo. Tal como se afirma 

no seu desígnio, a Ponteditora pretende constituir uma “travessia para o conhecimento”.  

Assim, não poderíamos deixar de agradecer aos autores de todas as publicações, que nos confiaram 

os seus trabalhos, acreditando nas nossas revistas.  

Igualmente agradecemos, o esforço de todos os nossos revisores, que trabalham, incessantemente, 

em prol de um rigor e da qualidade científica.  

Aos editores, editores assistentes, editores adjuntos e diferentes membros dos conselhos científicos, 

o nosso mais sincero reconhecimento e agradecimento. A vossa dedicação é contagiante e motivante, 

fazendo-nos acreditar.  

À equipa Ponteditora, obrigado por tudo. 


