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Constituído em 1985, o CIES-IUL é uma unidade de investigação do 
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, integrado na Escola de 
Sociologia e Políticas Públicas (ESPP), acreditado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT). Qualidade científica, relevância social e 
internacionalização são as principais orientações estratégicas do CIES-
IUL.

No CIES-IUL desenvolvem-se projetos de investigação fundamental 
nas áreas da sociologia e das políticas públicas, mas também se 
desenvolve atividade relevante nos domínios da ciência política, 
comunicação, educação, estudos urbanos, serviço social e história 
moderna e contemporânea. Estes projetos são financiados através de 
concursos públicos com avaliação científica, promovidos por agências 
ou fundações, nacionais e europeias. 



O CIES-IUL publica, desde 1986, a revista científica Sociologia, Problemas 
e Práticas. 

Sociologia, Problemas e Práticas é uma revista científica cuja vocação 
principal é publicar artigos de análise sociológica, resultantes de 
investigação original, elaboração teórica ou balanço temático. Está 
também aberta interdisciplinarmente a trabalhos provenientes de outras 
áreas das ciências sociais. 

A orientação editorial da revista pauta-se por princípios de qualidade 
científica, pluralismo paradigmático e relevância social. Procura que os 
artigos publicados constituam contributos significativos para o avanço do 
conhecimento. 

Os artigos propostos são submetidos a avaliação independente de pelo 
menos dois especialistas reconhecidos de diversos países, em regime de 
duplo anonimato. 



Periodicidade: Quadrimestral

Nome da Entidade Editora: Editora Mundos Sociais

Área Científica: Sociologia

Publica artigos nas seguintes línguas: português, inglês, francês e espanhol

Números publicados (junho 1986 – setembro 2018): 88

Política de Acesso Livre: Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu 
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o 
conhecimento científico ao público proporciona maior democratização 
mundial do conhecimento.



Indexing and Abstracting:

WoS-Thomson Reuteurs SciELO Citation Index
ERIH PLUS
SciELO
SCOPUS
Capes
DOAJ
EBSCO Publishing
Latindex
Sociological Abstracts
Revues.org 
SHERPA/RoMEO
SCImago



Candidatura ao Serviço de Alojamento de Revistas Científicas 
Institucionais (SARC) do Repositório Científico de Acesso Aberto de 
Portugal (RCAAP), gerido pela Fundação para a Computação Científica 
Nacional (FCCN): 10 a 31 de maio de 2011

“O SARC é um serviço gratuito que oferece um conjunto de serviços 
associados ao alojamento de revistas científicas, tais como a gestão e 
manutenção das infra-estruturas (equipamentos e software base) e das 
aplicações de suporte à gestão e operação das revistas científicas (ciclo de 
vida editorial e disponibilização de conteúdos). O SARC inclui o apoio 
inicial à parametrização das aplicações de gestão e operação das revistas 
científicas, o serviço de apoio (helpdesk) e acções de formação destinadas 
aos gestores e administradores de revistas científicas” 
(www.projetorcaap.pt)

Aprovação da candidatura e assinatura do contrato a 12 de novembro de 
2011. 



Sensibilização para a importância da disponibilização livre na internet de 
artigos de revista científicas

Acesso Aberto

- Enriquece as publicações científicas e aumenta a sua visibilidade
- Aumenta o impacto das publicações
- Agiliza a gestão das atividades científicas 

Promove a gestão da informação editorial online



Gestão online:

1. Submissão
2. Avaliação
3. Publicação / Rejeição

Apoio à utilização da plataforma:
- Reuniões de suporte e acompanhamento 
- Ações de formação
- Helpdesk



Utilização da Plataforma online e edição digital da revista

Benefícios:

- Maior visibilidade e acessibilidade
- Agilização do processo de gestão das submissões
- Maior domínio e rapidez na introdução de conteúdos online
- Notificações automáticas por correio eletrónico (submissões, 

avaliações)
- Plataforma em quatro idiomas
- Criação automática do DOI (Digital Object Identifier)
- Suporte técnico e formação
- Atividades de atualização, monitorização e backups



Dificuldades:

- Dificuldades técnicas de acesso pelos utilizadores à sua área
- Impossibilidade de alterar o layout
- Integração e ligação das bases de indexação à plataforma



Considerações finais

A revista Sociologia, Problemas e Práticas, atenta aos mais recentes
debates sobre o processo de publicação científica e sobre os seus
resultados – divulgação e debate científico, mas também contribuição
para os currículos e carreiras dos autores e para a classificação das
instituições (Centros de Investigação e Universidades) – está preparada
para introduzir as mudanças que se afiguram como necessárias para
tornar mais transparente o processo de publicação e de melhor qualidade
o produto final.

O acesso aberto e a edição digital são ferramentas fundamentais na 
produção científica.


	�����Sociologia, Problemas e Práticas������Revista do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL)�Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)���Luís Capucha����
	���Constituído em 1985, o CIES-IUL é uma unidade de investigação do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, integrado na Escola de Sociologia e Políticas Públicas (ESPP), acreditado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Qualidade científica, relevância social e internacionalização são as principais orientações estratégicas do CIES-IUL.��No CIES-IUL desenvolvem-se projetos de investigação fundamental nas áreas da sociologia e das políticas públicas, mas também se desenvolve atividade relevante nos domínios da ciência política, comunicação, educação, estudos urbanos, serviço social e história moderna e contemporânea. Estes projetos são financiados através de concursos públicos com avaliação científica, promovidos por agências ou fundações, nacionais e europeias. ���
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

