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EDIT
TORIAL
Publiicação avançaada de artigos

Ahead
A
of Print (AoP)

O aum
mento da visibiilidade e a melh
horia da posiçãão
da Fin
nisterra – Revista Portuguesa de
d Geografia noos
rankin
ngs internacion
nais estão asssociadas a uum
conjun
nto de mudan
nças muito releevantes, como a
definiçção de um cód
digo de ética, o ajustamento nnas
normaas, a utilização de
d software de deteção-plágio,, a
interfaace de submissãão mais acessívvel na plataform
ma
RCAA
AP.

The
T
increase in visibility annd improvemeent of
Finisterra
F
positio
on in the internnational rankin
ngs are
associated
a
with a series of relevvant changes, su
uch as
th
he definition of a code of etthics, adjustments in
standards, the use of detection - plagiarism, thee most
accessible
a
subm
mission interfacce on the RCAAP
platform.
p

Com o aumento co
onsiderável dee submissões dde
trabalh
hos originais e procurando reduzir
r
o temppo
entre a aceitação de artigos e a sua efetivva
publiccação, a Finisterra, a partir dee 2019, passaráá a
publiccar os manusscritos de fo
orma provisórria
(manu
uscrito “em pub
blicação”) em formato
f
Ahead of
Print, gerando um maior comprromisso entre a
revistaa e todos/as inveestigadores/as que
q a ela confiaam
a sua investigação.

With
W
the considerable increasse of submissioons of
original
o
works and seeking to reduce thee time
between
b
the acceeptance of articcles and their eff
ffective
publication,
p
from 2019, Finissterra will beggin to
publish
p
the ma
anuscripts in a provisional form
(manuscript "in publication") in format Aheead of
Print,
P
engendering a better com
mmitment betweeen the
joournal and all
a researchers entrusted with its
in
nvestigation.

O Aheead of Print co
orresponde a um
u arquivo eem
formatto PDF de um manuscrito ain
nda não editaddo,
mas aceite para publicação (m
manuscrito “eem
publiccação”) dispon
nível no sítiio internet dda
Finisteerra. Estão aceeites e revistos por pares, m
mas
ainda não foram atribuídos
a
a volumes/ediçõe
v
es,
todaviia são citáveeis usando o DOI. Esttes
manusscritos serão submetidos
s
a edição
e
de textto,
formattação e revisãão de prova antes de sereem
publiccados na sua fo
orma final. Durrante o processso
de proodução podem
m ser encontrad
dos alguns erroos
que afetam o conteeúdo, que serãão corrigidos n
na
medid
da do possível e respeitando prrincípios éticoss e
legais d
da publicação científica.
c

The
T Ahead of Print
P
correspondds to a PDF fille of a
manuscript
m
nott yet publisheed but accepteed for
publication
p
(ma
anuscript "in puublication") ava
ailable
on
o the Finisterrra website. Theey are accepted and
peer-reviewed,
p
but
b have not yyet been assign
ned to
volumes
v
/ issuess, however they can be quoted
d using
DOI.
D
These manuscripts will bbe submitted to
t text
editing, formattting and proofr
freading before being
published
p
in their final form. D
During the production
process
p
some errrors can be fo
found that affeect the
content, which will be correcteed as far as poossible
and
a
respecting the ethical annd legal princip
ples of
sccientific publica
ation.

Quand
do cada man
nuscrito "em publicação" é
atribuíído finalmente a um volume, a versão Ahead of
Print sserá removido da plataformaa e a sua versãão
final aaparecerá nos volumes/ediçõe
v
es publicadas ddo
sítio in
nternet da revista,

When
W
each "in-publication" m
manuscript is finally
f
assigned
a
to a vollume, the Aheadd of Print versioon will
be
b removed from
m the platform and its final version
v
will
w appear in th
he published vollumes / editionss of the
joournal’s websitee.

Emborra os manuscriitos "em publiccação" ainda nãão
tenham
m todos os detaalhes bibliográfficos disponíveiis,
já pod
dem ser citados usando o an
no da publicaçãão
online e o DOI: autoria, título, publicação
p
(anoo),
DOI.

Although
A
the manuscripts
m
"in publication" do
d not
have
h
all the biblliographic detaiils available, theey can
already
a
be cited using the year of publication online
and
a the DOI: authorship,
a
titlee, publication (year),
(
DOI.
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