Edit or ial
Com o presente número, a Revista Encontros
Científicos chega ao seu terceiro ano de
existência, altura que pensamos apropriada para
efectuarmos um pequeno balanço sobre esse
percurso e delinearmos o caminho para o futuro
mais imediato.

Para além das tarefas de gestão, coordenação e
planeamento, o Conselho Editorial, constituído
por dois docentes, chamou a si, desde o início,
também as tarefas do design e paginação da
Revista. Confessamos que não tem sido fácil
conciliar tais tarefas com as responsabilidades
pedagógicas, com outros cargos que desempenhamos
na estrutura da ESGHT e com os nossos
próprios projectos de investigação. Assim, com o
obejctivo de optimizar a gestão editorial da
Revista, desenvolvemos um template com a
formatação dos artigos, o qual poderá ser descarregado do site da Revista ou solicitado por e-mail.
Consequentemente, cada autor formatará o seu
próprio artigo, seguindo um padrão pré-estabelecido, antes de o enviar para apreciação.

Começando por surgir intimamente ligada aos
seminários e conferências realizados na Escola
Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
(ESGHT) da Universidade do Algarve, a Revista
Encontros Científicos certamente muito
contribuiu para a divulgação dos mais importantes trabalhos de investigação científica aí apresentados. Paralelamente, com o objectivo de
proporcionar uma maior variedade temática e
garantir a qualidade que, desde o primeiro
número orientou a política editorial da Revista, o
Conselho Editorial manteve, desde o início, uma
prática de convites selectivos a investigadores de
referência a nível nacional e internacional das
áreas do Turismo, da Gestão e da Fiscalidade,
para nela publicarem artigos científicos originais.
O facto de todos esses convites terem sido
sempre imediatamente aceites, comprova a confiança que, desde o início, a Revista mereceu por
parte da Comunidade Científica, reforçada ainda
pelo reconhecimento e patrocínio da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia.

Em termos de expansão, pretendemos continuar
a crescer em número de assinaturas e de
permutas no mercado ibérico. Reconhecemos,
porém, que os principais entraves que se colocam
à expansão internacional da Revista se prendem
com limitações resultantes de opções linguísticas,
já que a maioria dos artigos é publicada em
Português e um número ainda significativo em
Espanhol. Daí que os espaços geográficos mais
apropriados para a sua expansão correspondam
aos espaços culturais das línguas portuguesa e
espanhola. Para além disso, o número crescente
de artigos publicados em Inglês e a presença da
Revista na Internet através do site
http//www.esght.ualg.pt/encontros/ contribuirão
também, certamente, para a sua divulgação a
nível global.

Tendo a publicação alcançado a sua plena maturidade, pensamos que é chegada a altura de a abrir a
toda a comunidade científica nacional e internacional. Assim, a partir deste número, a Revista
estará aberta a todos os investigadores nacionais e
estrangeiros que nela queiram publicar. O patamar
mínimo exigido, à partida, continuará a ser a investigação realizada ao nível do Mestrado, sendo
contudo dada especial preferência aos trabalhos
realizados por investigadores doutorados.
Continuaremos a manter estritas normas de qualidade, garantidas por um Conselho Científico internacional formado por mais de vinte Doutores.
Asseguramos, desde já, que todos os artigos enviados serão alvo de apreciação e resposta por parte
do Conselho Editorial e, caso se enquadrem nas
áreas científicas da Revista e nos padrões exigidos,
serão encaminhados para o Conselho Científico
que, através de um processo de dupla revisão
anónima, emitirá um parecer acerca da viabilidade
ou não da sua publicação.

Pelo Conselho Editorial
José A. Conceição Santos
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