
 
 

Editorial 
 
Em contínua publicação desde 1983, a Portugaliae Electrochimica Acta é já uma das 
mais prestigiadas revistas portuguesas das áreas científica e tecnológica.  Contudo, 
pretende-se agora melhorar a sua qualidade e inserção nos meios académico e 
tecnológico. De um sistema “camera-ready” a partir da fotografia do texto em papel 
submetido pelos autores, passou-se à preparação de ficheiros computarizados, a partir 
dos quais se faz a impressão, garantindo assim uniformidade gráfica, e os editores leram 
todos os artigos para garantir, tanto quanto possível, apropriada uniformidade na 
apresentação de unidades, tabelas, gráficos, bibliografia, etc. O enorme trabalho a que 
tal levou teve como conseqência a possibilidade de apresentação da revista “on-line” e 
inserção na Scientific Electronic Library On-line (SciELO, ver www.scielo.org). Trata-
se de uma rede criada para promover a qualidade editorial e a internacionalização das 
revistas científicas de todos os países Ibero-Americanos. A sua inclusão na SciELO tem 
funcionado como primeira acreditação para a respectiva integração nos índices do ISI, 
entre os quais o Citation Index, além de ter potenciado a visibilidade e os índices de 
impacto das revistas que já lá se encontram.   
Assim, a melhoria da qualidade científica dos artigos a publicar, bem como dos aspectos 
editoriais e gráficos e a integração na SciELO são objectivos para os quais estamos a 
trabalhar com o melhor do nosso esforço e entusiasmo.  
 

 
 
 

 
 
Being continuously published since 1983, Portugaliae Electrochimica Acta is already 
one of the most prestigious Portuguese journals in the scientific and technological 
fields. However, we have now tried to improve its quality and dissemination in the 
academic and technological areas. From a camera-ready system based on the paper 
typescript submitted by the authors, we moved on to informatic files to be used for the 
printing process, thus achieving graphic uniformity, and the editors read all the files in 
order to, in as much as possible, standardize the presentation of units, tables, figures, 
bibliography, etc. The significant amount of work involved permitted supplying the 
journal “on-line” and our association with the Scientific Electronic Library On-line 
(SciELO, see www.scielo.org). This is a network organized to promote the editorial 
quality and internationalization of the scientific journals of all the Ibero-American 
countries (Portugal, Spain, and the Latin American countries). The association with 
SciELO of the Ibero-American journals has served as a first accreditation to ISI indices, 
including the Citation Index, and has also increased the popularity and the impact 
factors of the journals already reviewed by the ISI. 
Therefore, improving the scientific quality of the published papers as well as the 
editorial and graphic aspects and the association with SciELO are objectives where we 
are dedicating our best efforts and enthusiasm. 
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