EDITORIAL

Há 20 Anos a Revista de Enfermagem Referência: Cada vez mais
perto de si

The Journal of Nursing Reference
for 20 years: Continuously closer
to you

A Edição da Revista de Enfermagem Referência
(RER) é uma iniciativa central do Eixo Estratégico
de Desenvolvimento para a Edição e Disseminação do Conhecimento Científico, da Unidade de
Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem
(UICISA: E), da Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra (ESEnfC).
A RER foi publicada pela primeira vez em janeiro
de 1998, com a denominação de Referência: Revista de Educação e Formação em Enfermagem
da Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo
da Fonseca, tendo-lhe sido atribuído o ISSNp
(versão impressa): 0874.0283.
Entre 1998 e 2004, foram publicadas 13 Edições,
que constituíram a Série I. Em 2004, a UICISA:E, acolhida pela ESEnfC, constituiu-se um
órgão acreditado pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia e, tendo em conta que um dos seus
principais objetivos era a produção de conhecimento científico, assume a responsabilidade
pela edição da RER (atualmente parte do Eixo
Estratégico de Desenvolvimento para a Edição
e Disseminação do Conhecimento Científico).
Em 2005, inicia-se a Série II, com o nome de
Referência: Revista Científica da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Domínio de
Enfermagem. A RER desenvolve um processo
de revisão cega, ajustando os seus critérios ao
nível das revistas de circulação internacional e
exigências das bases de dados.
Em 2006, dá-se início a um importante percurso
de indexação: a RER é indexada na CINAHL.

The edition of the Journal of Nursing Referência
(RER) is an essential initiative of the Strategic
Development Axis for Edition and Dissemination of Scientific Knowledge, of the Health
Sciences Research Unit: Nursing (UICISA: E),
at the Nursing School of Coimbra (ESEnfC).
The RER was first published in January 1998,
with the designation of Referência: Journal
of Education and Training in Nursing at the
Nursing School Dr. Ângelo da Fonseca, being
awarded the ISSN (print version): 0874.0283.
Between 1998 and 2004, 13 editions were published, which constituted Series I. In 2004,
the UICISA: E, hosted by the ESEnfC, was
accredited by the Foundation for Science and
Technology and, considering that one of its
primary goals was the production of scientific
knowledge, takes on the responsibility for editing RER (now part of the Strategic Development Axis for the Edition and Dissemination
of Scientific Knowledge).
In 2005, the Series II began, named Referência: Scientific Journal of the Health Sciences
Research Unit: Field of Nursing. The RER
developed a blind review process, adjusting
its criteria to the level of international dissemination journals and database requirements.
In 2006, an important indexation journey
begins: the RER is indexed in CINAHL, EBSCO HOST, enters CUIDEN, is accessible
in Hemeroteca CANTÁRIDA, and becomes
a member of the Consejo Iberoamericano de
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EBSCO HOST, acede à CUIDEN, fica acessível
na Hemeroteca CANTÁRIDA e torna-se membro do Consejo Iberoamericano de Editores de
Revistas de Enfermería (CIBERE), da Fundación
Index, e é ainda indexada na Latindex (Sistema
Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España
y Portugal). Ainda em 2006, mais um marco relevante no percurso da RER: fica acessível em
texto integral na página web da revista: https://
rr.esenfc.pt/rr/.
Em 2007, é classificada no QUALIS pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES, culminando, em 2009, com
a admissão à SciELO Portugal, passando então a
utilizar os metadados em formato HTML.
Em 2010, a RER entra na Série III e passa a denominar-se Revista de Enfermagem Referência
(Journal of Nursing Referência), com uma nova
imagem de capa, um novo logótipo e uma nova
apresentação na página web.
Em 2012, tem lugar a atribuição do Digital Object Identifier (DOI), Crossref, um padrão para a
identificação de documentos digitais.
Em 2014, inicia-se a Série IV, com alterações
relevantes de melhoria contínua das políticas editoriais, nomeadamente: inicia a publicação com
periodicidade trimestral; fica acessível em texto
completo, versão bilíngue, em formato digital em
CUIDEN, CINAHL, Latindex, SciELO, SciELO
Citation Index - Web of Science, Thomson Reuters, e na página web da Revista em http://www.
esenfc.pt/site/index.php?module=rr&target=showPublications; adere às normas APA (American
Psychological Association); disponibiliza tópicos de
análise crítica, em função das categorias específicas
de artigos; e inicia o controlo do processo de revisão peer review através de uma plataforma eletrónica, que integra 10 fases dinâmicas; a certificação
ética; e o cumprimento dos critérios de edição em
Open Access. Com estas alterações conquistámos
mais uma etapa em 2014, a Indexação no Directory of Open Access Journals (DOAJ); política
de registo de depósito em SHERPA/ROMEO;
política de preservação de registos eletrónicos
em PORTICO; e política de uso, distribuição e
reprodução com uma Licença Creative Commons
4.0 - Atribuição (CC BY), que culminaram, em
2015, com a indexação nas bases de dados ProQuest e Redalyc. Neste mesmo ano, é atribuído
à RER o ISSNe (versão eletrónica): 2182.2883
e inicia-se ainda a utilização do iThenticate, um

Editores de Revistas de Enfermería (CIBERE),
of Fundación Index, and is also indexed in
Latindex (Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal). Also in 2006, the
journal achieves another critical milestone: accessibility in full text on the journal’s webpage:
https://rr.esenfc.pt/rr/.
In 2007, it was classified in QUALIS by Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES, culminating, in 2009, with
the admission to SciELO Portugal, beginning
then to use the metadata in HTML format.
In 2010, the RER began the Series III and was
renamed Journal of Nursing Referência (Revista
de Enfermagem Referência), with a new cover
image, a new logo, and a new presentation on
the webpage.
In 2012, the journal received the Digital Object
Identifier (DOI), Crossref, a standard for the
identification of digital documents.
In 2014, the Series IV started, with relevant
changes for continuous improvement of editorial policies. It adopted the publication with
quarterly periodicity; is accessible in full text,
bilingual version, in digital format in CUIDEN, CINAHL, Latindex, SciELO, SciELO Citation Index - Web of Science, Thomson Reuters, and the journal’s webpage at http://www.
esenfc.pt/site/index.php?module=rr&target=showPublications; adhered to APA (American
Psychological Association) standards; offered
topics of critical analysis, based on the specific
article categories; and started monitoring the
peer review process through an electronic platform, that integrates 10 dynamic phases; the
ethics certification; and the fulfilment of the
criteria for editing in Open Access. With these
changes we achieved another milestone in 2014,
the indexation in the Directory of Open Access
Journals (DOAJ); registered deposit policy in
SHERPA/ROMEO; policy on preservation of
electronic records in PORTICO; and policy
of use, distribution, and reproduction with a
Creative Commons Attribution 4.0 – International License (CC BY), which culminated, in 2015, with the indexing in ProQuest
and Redalyc databases. In this same year, the
ISSNe (electronic version): 2182.2883 was
attributed to the RER, and the journal started
to use iThenticate, the professional plagiarism
detection software.
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software de deteção profissional de plágio.
Em 2017 inicia-se a utilização da linguagem
XML-JATS (Redalyc) e a RER é admitida na
REDEdit e na Biblioteca Virtual em Saúde.
Em 2018, a RER celebrou o seu 20º aniversário,
com 54 números e um total de 701 artigos publicados. Ao longo destes 20 anos, a Revista de
Enfermagem Referência, pela mão do seu Editor
Chefe, Professor Manuel Rodrigues, procurou
com tenacidade garantir que a informação científica e técnica divulgada pela RER fosse rigorosa,
válida, socialmente útil, acessível e com respeito
pelos mais elevados princípios éticos. Assim, o
seu objetivo essencial é divulgar conhecimento
científico produzido em enfermagem, com uma
abordagem interdisciplinar que englobe a educação, as ciências da vida e as ciências da saúde.
Neste quadro, importa também salientar o trabalho meritoso de todo o corpo editorial, que com
elevado sentido de responsabilidade e empenho
dá resposta às constantes solicitações, por forma
a atingir os objectivos da RER, constituindo um
importante pilar da revista.
Ao mesmo tempo, perseguindo a ambição de
aumentar a sua visibilidade entre as diversas revistas científicas, o seu Editor Chefe foi sempre
um exemplo, ao promover uma cultura de missão
pedagógica e inclusiva, quer dos autores quer dos
leitores. E é com estes pressupostos visionários e
encorajadores que desenvolvemos a nossa paixão pela edição científica, e o forte e empenhado
compromisso de nos envolvermos neste projeto
imenso, fazendo convergir os dois movimentos, a
competitividade e a ação colaborativa sem lucro.
É uma honra ter acompanhado este percurso
nestes últimos anos e, enquanto Editora Chefe, acolher agora a RER, reconhecida como um
importante meio de divulgação científica, a nível
nacional e internacional.
Partilhamos agora com todos uma nova e importante aquisição, resultante do esforço da construção de todos (editores, autores, revisores, leitores):
a Revista de Enfermagem Referência foi admitida
à Scopus - SJR. Uma grande conquista, para a
UICISA:E e para a ESEnfC.
É com muita alegria, entusiasmo, e responsabilidade que partilhamos as apreciações relativas ao
relatório de avaliação e respetivos indicadores,
que referem que:
A revista aumentou as suas citações nos periódicos
Scopus e há um crescente nível de citações para
muitos desses artigos. Esta é uma evidência clara

In 2017, the use of XML-JATS (Redalyc) begins,
and the RER was admitted to REDEdit and
Virtual Health Library.
In 2018, the RER celebrated its 20th anniversary, with 54 issues and a total of 701 published
articles. Over these 20 years, the Journal of
Nursing Referência, by the hand of his Editor-in-Chief, Professor Manuel Rodrigues,
tenaciously sought to ensure that the scientific
and technical information disseminated by the
RER was accurate, valid, socially useful, accessible, and complying with the highest ethical
principles. This way, its essential purpose is to
disseminate scientific knowledge produced in
nursing, with an interdisciplinary approach
encompassing education, life sciences, and
health sciences.
In this context, it is also important to highlight the admirable work of the editorial team,
which with a high sense of responsibility and
commitment respond to the constant requests
so they can meet the objectives of the RER,
constituting an essential cornerstone of the
journal.
At the same time, pursuing the ambition to
increase its visibility among the various scientific journals, its editor-in-chief was always an
example by promoting a culture of a pedagogical and inclusive mission of both authors and
readers. With these visionary and encouraging
assumptions, we develop our passion for scientific editing and the strong and determined
commitment to be involved in this vast project,
converging both movements, competitiveness
and collaborative action without profit.
I am honored to have followed this path in
recent years, and welcoming now, as Editor-in-Chief, the RER, acknowledged as an
essential means of scientific dissemination,
nationally and internationally celebrated.
We share now with you all a new and important acquisition, resulting from the efforts of
all (editors, authors, reviewers, readers): the
Journal of Nursing Referência was admitted
to Scopus - SJR. It is an excellent achievement
for the UICISA: E and the ESEnfC.
It is with great joy, enthusiasm, and responsibility which we share the assessments concerning the evaluation report and their respective
indicators, which state that:
The journal has increased its citations in Scopus
journals and also there is a growing level of
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do valor colocado no seu sucesso académico pela
comunidade de enfermagem em todo o mundo. A
acessibilidade por uma comunidade internacional
de pesquisa também é apoiada pelos aprimorados
desenvolvimentos da língua inglesa e o corpo editorial como um todo deve ser altamente elogiado
por estas importantes iniciativas.
Adicionalmente, é ainda referido que a RER inclui
consistentemente artigos que são cientificamente
sólidos e relevantes para um público internacional,
académico ou profissional, neste campo; tem
relevância académica, conforme evidenciado por
citações noutras revistas atualmente cobertas pela
Scopus; os resumos são geralmente claros e fornecem um excelente resumo do conteúdo de cada
artigo e estão de acordo com os requisitos do
Scopus English Language; no geral, o conteúdo
dos artigos é consistente com o âmbito e objetivos
da revista e são, consistentemente, de elevada
qualidade académica; geralmente bem escritos e
compreensíveis. A revista tem objetivos claros e
políticas que são consistentes com o conteúdo da
revista; e o tipo de revisão por pares é claramente
declarado e é apoiado por guidelines apropriadas
para o revisor, verificando-se ainda o aumento de
citações e aumento da citação de artigos.
Não podemos ficar indiferentes a estas apreciações, que nos enchem de alegria e entusiasmo.
Esperamos continuar este trabalho, com toda
a equipa. Convidamos, por isso, a que todos se
envolvam na construção de uma RER cada vez
mais forte, mais visível e mais acessível. Contamos com todos, leitores, revisores, editores, para
a construção de um periódico mais moderno, e
mais perto de cada um de vós.
Este ano, a disseminação da RER, deixará de ser
feita através do documento físico, dando resposta
ao desafio de uma instituição EcoGreen, e, apenas
será divulgada no seu formato eletrónico (https://
rr.esenfc.pt/rr/; ISSNe: 2182.2883).
Considerando a relevância das tecnologias para
a disseminação e acessibilidade das pessoas ao
conhecimento, precisamos de prosseguir estes
desafios: Como fazer chegar de uma forma mais
ágil o conhecimento produzido pela RER: aos
estudantes, aos enfermeiros e aos cidadãos?
O compromisso da Revista de Enfermagem Referência, continuará a ser “Estar cada vez mais
perto de si”.

citation for many of these papers. It is clear
evidence of the value placed on its scholarship by the nursing community worldwide.
Its accessibility by an international research
community is also supported by the enhanced
English language developments and the editorial team as a whole is to be highly commended
for these major initiatives.
In addition, the overall journal evaluation process states that the RER consistently includes
articles, scientifically sound and relevant to an
international academic or professional audience
in this field; has scholarly relevance as evidenced
by citations in other journals currently covered
by Scopus; the abstracts are generally clear,
provide an excellent summary of each article’s content, and comply with Scopus English
Language requirements; the articles’ content
is consistent with the scope and aims of the
journal, of high academic quality, well-written,
and understandable; the journal has clear aims
and scope/journal policies consistent with the
journal’s content; peer review type is clearly
stated and is supported by appropriate reviewer
guidelines; and the increasing citations and
increasing citation of articles are evident.
We cannot remain indifferent to these assessments, which fill us with joy and enthusiasm.
We hope to continue this work, with the whole
team. Therefore, we invite you all to be involved
in the development of an ever stronger, more
visible, and more accessible RER. We count
with all readers, reviewers, editors, for the construction of a journal more modern, and closer
to each one of you.
This year, the RER will no longer be edited in
physical format, responding to the challenge
of an EcoGreen institution, and will only be
disseminated in electronic format (https://rr.esenfc.pt/rr/; ISSNe: 2182.2883).
Considering the relevance of technology for
the dissemination and accessibility of people
to the knowledge, we need to pursue these
challenges: How to deliver more rapidly the
knowledge produced by RER: to students,
nurses and citizens?
The commitment of the Journal of Nursing
Referência will remain “Continuously closer
to you.”

Editora Chefe
Teresa Barroso

Editor-in-Chef
Teresa Barroso
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