Dos muitos artigos que foram submetidos para publicação neste número 48 de
Millenium são publicados 12. Destarte, alguns dos artigos cuja publicação estava
agendada para o presente número, transitaram para o próximo, onde, para além deles,
virão a lume outros já, entretanto, propostos.
Assim, os artigos que ora se dão à estampa são os que, por uma razão ou por outra, uns
porque já tinham sido submetidos há mais tempo, outros porque sendo mais recentes,
passaram atempadamente no processo de avaliação por pares.
Este número é, pois, mais um número multidisciplinar, pelo caráter diversificado das
temáticas dos textos que nele se publicam. De facto, abordam-se temas tão variados
como Ambiente, Economia, Sociologia, História, Empreendedorismo, Educação e
docência e, ainda, temas do domínio da Saúde.
Na brevidade deste editorial, por economia de espaço e como convém antes de
partirmos para férias, não posso, contudo, deixar de referir e de anunciar publicamente
que a Professora Doutora Madalena Cunha Nunes, da Escola Superior de Saúde, foi
nomeada Diretora Adjunta da revista, pelo Despacho n.º 128/2014 do Senhor Presidente
do Instituto Politécnico de Viseu, datado de 26 de novembro de 2014.
Bem-vinda seja professora Madalena e obrigada por ter aceitado juntar-se à equipa
diretiva de Millenium, tornando o nosso trabalho, com certeza, não só mais fácil, mas
permitindo-nos também repartir as muitas tarefas editoriais, incluindo as da gestão do
fluxo editorial dos artigos, entre as quais as de desenvolver o laborioso trabalho de
analisar as respostas dos autores aos comentários, sugestões e recomendações dos
avaliadores/revisores, verificando se estas foram tidas em conta; avaliar o estado em que
se encontra o artigo; decidir se a Direção da revista recomenda, ainda, outras alterações
a fazer pelo autor e, finalmente, informar o Editor Chefe se o artigo cumpre ou não os
critérios para ser publicado.
Millenium deseja a todos umas boas e descansadas férias e boas leituras!
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