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A Revista “Angiologia e Cirurgia Vascular”
de 2006 a 2014
Em Junho de 2017 a revista oficial da Sociedade Portuguesa
de Angiologia e Cirurgia Vascular (SPACV) irá iniciar um novo
ciclo. Será mais um passo de uma caminhada que tem sido
qualitativamente consistente e positiva.
A “Angiologia e Cirurgia Vascular” (ACV) nasceu com a SPACV,
em 2001, e o seu desenvolvimento acompanhou o crescimento da própria Sociedade e procurou constituir-se como
revista promotora da partilha de conhecimentos entre os
especialistas vasculares portugueses.
Numa primeira fase, foi essencial o papel da primeira equipe
editorial liderada pelo Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes,
promovendo a criação da própria revista do ponto de vista
científico, físico, logístico e na indispensável reunião de uma
“carteira” de anunciantes que permitissem a viabilidade
económica do projecto.
Em 2006 ocorreu uma mudança editorial e iniciei funções
como Editor Principal. Na altura estabelecemos como
objectivos principais a consolidação da regularidade de
publicação de quatro números anuais, a estandardização
das secções da revista (inclusão sistemática de artigos de
revisão, de artigos originais, de casos clínicos e de imagens
vasculares com interesse científico ou pedagógico), a instituição de um processo de peer review e de comentários
científicos e o desenvolvimento do processo de indexação
em sistemas internacionais de referências médicas.
Os primeiros objectivos foram conseguidos graças ao crescente número de artigos submetidos e penso ser incontestável que, na actualidade, a ACV constitui o principal órgão
de publicação nacional da comunidade vascular portuguesa.
Em Junho de 2013 ocorreu uma mudança de Publisher tendo-se iniciado uma colaboração com a Elsevier a qual permitiu
instituir e operacionalizar de forma definitiva o sistema de
peer review tornando obrigatório o sistema de revisão dos
artigos e marcando de forma crucial o crescimento qualitativo da revista.
Este período permitiu também introduzir a ACV em novos
sistemas internacionais de indexação que na actualidade
correspondem aos seguintes:
• Sistema LATINDEX (desde 2005).
• Plataforma SciELO- Scientific Electronic Library Online
(desde 2010).
• Database da Sciverse ScienceDirect® (desde 2013).
• Database da Sciverse Scopus® (2013-2016).
• SciELO Citation Index da Web of Knowledge
(desde 2014).
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No final de 2016 cessou a colaboração com a Elsevier pelo
que houve necessidade de organizar um sistema que permitisse manter todos os aspectos operacionais de peer review,
de edição e de publicação. Este processo encontra-se agora
completo após algumas dificuldades iniciais que motivaram
algum atraso nos últimos números. A publicação da ACV
está agora a cargo da própria SPACV utilizando um sistema
online de utilização livre. Por outro lado, aproveitou-se este
momento para redefinir um novo design da revista que se
espera seja do agrado dos sócios da sociedade.
O aumento consistente do número de submissões levou a
que nos últimos volumes se tenha conseguido publicar de
forma sistemática um número de artigos igual ou superior
a 10 em cada número o que traduz a preferência pela nossa
publicação.
Finalmente, é altura de renovar a equipa editorial que está
em funções deste 2006. O editor principal será a partir de
Junho de 2017 o Prof. Rui Machado a quem quero desejar
todas as felicidades na condução da ACV, as quais são extensíveis à sua equipe editorial.
Neste momento não posso deixar de agradecer de forma
sentida às várias Direcções da SPACV com quem tive o privilégio de trabalhar e que apoiaram incondicionalmente a
revista e o seu editor, bem como a todos os sócios e Cirurgiões Vasculares portugueses que se empenharam neste
projecto e escolheram a ACV como veículo de divulgação da
sua investigação. Não posso deixar de mencionar o apoio e
ajuda dos Colegas da equipe editorial cessante bem como
dos revisores dos artigos pelo empenhamento e excelente
trabalho e ainda agradecer à Cristina Freitas o seu trabalho
essencial na gestão dos vários processos conducentes à
criação física da revista e a colaboração e amizade inexcedíveis que sempre tive da sua parte.
No actual panorama da publicação científica, em que a
exigência é elevada e crescente, a ACV continuará seguramente o seu percurso de incremento qualitativo e de renovação com vista à sua expansão e à prossecução de novas
metas e de melhores métricas.

Maio de 2017
Luís Mendes Pedro
Editor da revista Angiologia e Cirurgia Vascular

Angiologia e Cirurgia Vascular / Publicação Oficial SPACV / www.acvjournal.com

