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O futuro da Cardiopulmonar 

 

É um prazer e uma honra poder ser o Editor-Chefe da Cardiopulmonar, revista científica que leva já 

quase 30 anos de existência, e que tanto significa para a nossa profissão. 

É meu objetivo continuar o trabalho dos passados Editores-chefes, que já tanto deram à revista, de 

forma a tentar torna-la num foco de desenvolvimento das capacidades científicas dos 

Cardiopneumologistas. 

 



 

Muito trabalho é e será necessário, mas alguns caminhos são claros: 

a) Melhoria dos processos de submissão de manuscritos e consequente revisão por pares. 

b) Incremento da divulgação e presença online da revista, associada à futura remodelação da 

sua imagem gráfica. 

c) Organização de eventos próprios da Cardiopulmonar, anexados e/ou inseridos a outros 

eventos da APTEC, versando sobre metodologia da investigação e afins, com o objetivo de 

auxiliar os colegas com as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de trabalho 

científico de elevada qualidade. 

d) Início da publicação de séries temáticas, incluindo com autores internacionais, peritos nas 

suas áreas.  

e) Indexação da Cardiopulmonar em índices e bases de dados reconhecidas, de forma a elevar o 

impacto das suas publicações científicas. 

Sendo uma missão complicada, não é de todo impossível. 

Estamos todos convocados: mais investigação, mais ciência, mais impacto para todos os 

Cardiopneumologistas. 
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