NASCER E CRESCER
revista de pediatria do centro hospitalar do porto
ano 2016, vol XXV, n.º 2

editorial

From the Post-Gutenberg Galaxy to the era of Skywriting1

A NASCER E CRESCER, publicação científica nacional dirigida aos profissionais de
saúde com interesse na área da Pediatria, Saúde Materno Fetal e Neonatal, está no 25º
ano de publicação.
Desde o primeiro momento o seu principal objetivo centrou-se na disseminação do
conhecimento científico e promoção da investigação clínica, constituindo-se como um
polo de partilha e agregação de saberes e experiências. Estávamos numa outra “era”
onde as revistas eram produzidas em papel, a sua difusão dependia dos exemplares
que fossem adquiridos e do número de pessoas que a ela tivessem acesso.
Entretanto, desde então, o mundo mudou radicalmente. A web tornou-se parte integrante e indispensável do nosso quotidiano e com ela surgiram novas possibilidades.
Hoje os conteúdos digitais ganharam preponderância sobre os suportes físicos em papel, com vantagens indiscutíveis nomeadamente o acesso à informação atualizada em
qualquer momento e independentemente da área geográfica, a facilidade na realização
da pesquisa, a rapidez no download dos artigos sem sair de casa, a redução de custos
relativos à produção analógica e assinatura de revistas.
É um novo mundo de oportunidades que se abre, uma vez que a web liga-nos à escala
global. Permite enviar e receber informação para os quatro cantos do planeta de forma fácil
e rápida tornando-se um meio por excelência para a disseminação do conhecimento científico. No entanto, ainda existem algumas barreiras ao seu livre acesso que é preciso combater.
Nos últimos anos assistimos ao crescimento de um movimento no seio da comunidade científica que defende a disseminação dos conteúdos científicos em acesso livre.
Em Portugal esse movimento deu origem ao projeto Repositório Científico de Acesso
Aberto de Portugal (RCAAP), liderado e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), através da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN). O
projeto RCAAP é composto por um conjunto de repositórios científicos institucionais e
publicações científicas que disponibilizam os seus conteúdos digitais em acesso livre
e sem qualquer restrição à comunidade. O Portal RCAAP, que agrega a informação
oriunda da sua rede, é hoje a mais importante base de dados nacional de conteúdos
científicos, possibilitando o acesso gratuito aos textos em formato integral.
Na NASCER E CRESCER partilhamos desde sempre as convicções do movimento
Open Access e por isso é com natural satisfação que anunciamos o nosso ingresso na
rede RCAAP. A partir deste momento passamos a disponibilizar as edições da nossa revista apenas em formato digital e toda a gestão editorial, incluindo a submissão de artigos
passa a ser realizada a partir do site http://revistas.rcaap.pt/nascercrescer. Esta mudança
permite acelerar a gestão editorial, desde a submissão do artigo até à publicação na revista, bem como o acompanhamento por parte dos autores do processo de peer review.
Estamos certos que esta inovação representa uma melhoria para todos. Para nós,
enquanto revista, facilita o processo editorial. Para os autores oferece a oportunidade
de verem os seus trabalhos amplamente difundidos através de uma rede que se tem
vindo a afirmar pela sua qualidade a nível internacional.
E no fundo é apenas esse o nosso desejo: que o conhecimento circule livremente…
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