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REGULAMENTO PARA EDIÇÕES ESPECIAIS DA REVISTA HIGEIA 

PREÂMBULO 

A revista HIGEIA é uma revista de cariz Científico que está disponível para edições especiais, publicadas 

separadamente e sob forma de edição suplementar aos números regulares. Estas edições são publicadas 

sempre que exista interesse para publicação de resumos de comunicações em congressos ou outros 

eventos de natureza científica, ou em publicações em formato de “Short Paper” associados igualmente 

a eventos de natureza científica. 

OBJETIVO 

As edições especiais têm como principal objetivo a publicação de conteúdos científicos divulgados em 

eventos nacionais ou internacionais que se enquadrem com a política editorial da revista. 

EVENTOS ELEGÍVEIS 

São elegíveis eventos de âmbito nacional e internacional que cumpram os critérios de acordo com a 

missão da HIGEIA. 

RESPONSABILIDADE CIENTÍFICA DA EDIÇÃO ESPECIAL 

Os conteúdos científicos publicados nas edições especiais são da inteira responsabilidade da comissão 

científica dos eventos. A Comissão de Editores da HIGEIA não assume qualquer responsabilidade por 

erros ou omissões científicas, ou danos resultantes das informações contidas nos textos publicados. 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

As normas de publicação são as mesmas definidas para a edição normal da revista HIGEIA e que estão 

disponíveis na página da internet.  

PUBLICAÇÃO 

As edições especiais são de livre acesso e ficam disponíveis em suporte digital na plataforma oficial da 

revista HIGEIA, podendo também ser editados em suporte de papel desde que exista viabilidade 

financeira. 

EDIÇÃO GRÁFICA 

A edição gráfica dos números especiais é da responsabilidade da Revista HIGEIA de forma a garantir que 

todos os elementos gráficos sejam respeitados. Será acrescentado um elemento gráfico que identifique 

o evento e a sua Comissão Científica. 

PUBLICIDADE E PATROCÍNIOS ÀS EDIÇÕES ESPECIAIS 

As edições especiais podem publicitar patrocínios desde que associados aos eventos que deram origem 

ao número especial. Neste caso, mesmo que a edição seja apenas em suporte digital, a Revista HIGEIA 

reserva-se no direito de cobrar taxas adicionais.  
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PEDIDOS DE EDIÇÕES ESPECIAIS 

Os pedidos de edição especial devem ser submetidos à Revista HIGEIA através do email: 

revistahigeia@ipcb.pt.  

Aquando da submissão devem ser enviadas as seguintes informações: 

a) O pedido deve ser realizado pelo presidente do evento ou por quem ele delegue essa 

função; 

b) O pedido deve ser acompanhado de uma breve descrição da natureza do evento, do 

programa científico e indicação dos elementos da comissão científica; 

c) O pedido deve fazer referência à natureza da edição, só em suporte digital ou também em 

suporte de papel; 

d) Informação sobre a eventual associação à edição especial de publicitação de 

patrocinadores. 

A direção da revista HIGEIA após ouvir a comissão de editores, deliberará sobre a sua aceitação ou não 

e dará resposta no prazo máximo de 15 dias úteis após a submissão do pedido. Aquando da resposta a 

direção informará o orçamento associado à edição especial, caso exista.  

DÚVIDAS E OMISSÕES 

As dúvidas e omissões serão resolvidas pelo diretor da revista, ouvida a comissão de editores. 

INÍCIO DE VIGÊNCIA  

O presente regulamento entra em vigor no dia subsequente ao da sua publicação. 

 

 


