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EDITORIAL

Ao iniciarmos as funções editoriais definimos como prioritária a criação da versão eletrónica da nossa revista. 
A atualidade deste meio bastaria para o justificar mas a preparação dos conteúdos para a indexação em bases 
de dados bibliográficas com diferentes graus de exigência, nomeadamente na disponibilização dos artigos em 
texto, foi, entre outros fatores, igualmente determinante.

Com o apoio da Direção da SPOT de 2010 e acompanhados pelo Presidente, Dr. Manuel Leão, decidimos criar 
uma versão eletrónica aberta (open acess), isenta de publicidade paga, com a possibilidade de funcionamento 
autónomo, isto é, sem a necessidade formal da dependência de uma empresa de informática com encargos 
regulares para atualização ou alteração de conteúdos, com domínio próprio para facilidade de acesso e, se 
possível, com encargos razoáveis, não onerar mais os encargos fixos da SPOT com a informatização.

Embora um sítio desta natureza deva conter todos os processos inerentes à edição de artigos numa revista 
científica médica, desde a submissão até à edição final, decidimos que, de momento, faria mais sentido e 
seria mais económico, optar pela funcionalidade da publicação e deixar a gestão da submissão para um 
desenvolvimento seguinte, tanto mais que esta funcionalidade existe, na página www.spot.pt.

Seguindo as sugestões do Conselho Redatorial e tendo como referência outros sítios congéneres, o nosso site 
sofreu algumas transformações à medida que foi crescendo nos seus conteúdos. Não corresponde, ainda, a uma 
versão final, pois esperamos algumas sugestões de melhoria que possam ser contempladas na finalização. Foi 
alojado no servidor da SPOT por critérios económicos e estamos esperançados que possa servir, com a rapidez 
adequada, as consultas e pesquisas efetuadas em simultâneo pelos inúmeros utilizadores esperados.

Estruturado e estabilizado este sítio, há que construi-lo com o maior volume de conteúdos possível, pois 
trata-se do repositório histórico da produção científica da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, 
veículo privilegiado da publicação, na língua mãe, dos artigos de portugueses, brasileiros e dos naturais de países 
africanos de língua oficial portuguesa. Até agora, mais uma vez por razões económicas, só foi possível incluir 
os artigos publicados durante o nosso mandato. Esperamos que as direções da SPOT encontrem neste suporte 
mais uma forma de divulgar o melhor da nossa produção científica, recorrendo a outros meios de importância 
crescente tais como som/imagem, em directo ou em arquivo, grupos de discussão e de notícias, webconferência, 
etc... e que se possa repor o passado da produção científica impressa da RPOT como forma de alicerçar o futuro.

Uma visibilidade acrescida deste projeto é conseguida pela funcionalidade bilingue, ainda que, neste 
momento, não esteja disponível na totalidade dos conteúdos.

Assistimos a uma época de regularidade no número de artigos submetidos. Não falamos de um número 
elevado que nos obrigue a alterar significativamente o nível de exigência nem de tão baixo que nos leve a fazer 
um compasso de espera ou a condensar a edição de fascículos. Porém, com a edição de quatro fascículos anuais 
e com a necessária revisão de artigos pelos pares em sistema de arbitragem assiste-se a um intervalo temporal 
entre a submissão/aceitação de artigos e a sua publicação impressa o que não se coaduna com as melhores 
práticas da produção/divulgação científicas. Neste sentido criámos uma secção de edição eletrónica/online first 
destinada aos artigos que, tendo sido revistos e aceites, aguardam a sua publicação impressa, passando a estar 
disponíveis para consulta, com possibilidade de serem referenciados noutras publicações.

Cientes que, não sendo inovadores mas determinados, criámos condições para levar mais longe e com maior 
presença o nome da SPOT, orgulhosamente anunciamos a criação do sítio www.rpot.pt.

Visite, consulte, pesquise, aprenda, aplique, divulgue, sugira, referencie e publique em português com 
visibilidade global em www.rpot.pt.
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