Editorial

O PRESENTE E O FUTURO
INFORMAÇÕES SOBRE A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS
1) Condições gerais
a) São publicados artigos na área de segurança e saúde, nomeadamente segurança comportamental.
b) A revista tem periodicidade anual, sendo esta de carácter
independente.
c) Fora desta periodicidade poderão ser publicados números
temáticos.
d)A Revista reserva o direito de recusar artigos que não atendam
às suas linhas editoriais e às modificações sugeridas pelo Conselho Editorial.
e) Os autores serão notificados sobre a recepção de seus artigos
dentro de um prazo máximo de 15 dias úteis.
f) Os artigos assinados serão de exclusiva responsabilidade dos
autores e não expressam necessariamente a opinião da revista.
g) Os artigos tornam-se propriedade da Revista Segurança Comportamental e ficam disponibilizados por tempo indeterminado.
h) As traduções ficam a cargo do autor, embora essa tradução
possa ser assumida em regime de excepção pela Revista Segurança Comportamental.
2) Avaliação
a) Todos os originais serão submetidos ao Conselho Editorial que
decide, em revisão cega e com o parecer de dois revisores (um
técnico e um académico) sobre a aceitação dos artigos, emitindo
parecer conclusivo:
•
Aprovado;
•
Não aprovado;
•
Aprovado com sugestões e/ou restrições (artigos
potencialmente de boa qualidade, mas com problemas
pontuais de redacção, argumentação, dados factuais,
etc.); Reprovado com sugestões para reapresentação
(artigos com boas ideias e/ou pontos de partida, mas com
problemas estruturais que precisam necessariamente ser
equacionados).
b) Caso o artigo seja aprovado, a Revista Segurança Comportamental enviará uma declaração de publicação para assinatura
do(s) autor(es).
c) O Conselho Editorial, dependendo da especificidade da
matéria, e caso considere necessário, poderá encaminhá-lo o
artigo para parecer de Consultores AD HOC.
d) O Conselho Editorial poderá aprovar pequenas alterações de
carácter meramente formal, não sendo admitida modificação
de estrutura, conteúdo ou estilo sem o prévio consentimento
do autor.
3) Normas para publicação de artigos
O artigo enviado para publicação na revista Segurança Comportamental deve atender às seguintes normativas:
a) Sinopse curricular: tamanho máximo de 500 caracteres com
espaço.
b) Título e subtítulo: o título e os subtítulos devem registar
os mais objetivamente possível os conteúdos e a abordagens
teórico-práticas.
c) Resumo: no máximo 100 caracteres sem espaços, apresentado
em português e inglês.
d) Palavras-chaves: deverão ser apresentadas em português e
inglês.
e) Saliências: todas as ideias mais importantes do artigo deverão
ser sublinhadas.
f) Tamanho: o artigo deve ter no máximo 7500 caracteres sem
espaços.
g) Ilustrações: as imagens de ilustração (fotos + desenhos) devem
ser enviadas em arquivos JPG, RGB, 1000 pixels de largura, altura
na proporção. As imagens, que devem necessariamente ser enviados em separado, não podem, em hipótese alguma, ter problemas
de direitos autorais.
h) Referências bibliográficas: segue modelo Harvard.

A atualidade é construída pelo passado, faz-se pelo presente e é a construtora
do futuro, pelo que todos e todas temos uma enorme responsabilidade pela sua
sustentabilidade nos diferentes domínios da vida em sociedade, trabalho, família,
escola, etc. Diariamente debatemo-nos com a questão: estamos a caminhar no
sentido certo? As dúvidas são constantes, mas as certezas estruturantes. Quero crer
que o caminho está a ser feito, Portugal e a Europa não estão indiferentes. O facto de
o mundo vir a ter, num futuro bem próximo, à sua disposição pela primeira vez uma
norma ISO (45001) para a gestão de saúde e segurança ocupacional é um bom exemplo,
bem mais próxima da gestão da segurança e saúde baseada em comportamentos.
Banhada pelo passado e pelo futuro, não posso falar de atualidade sem relembrar
a estratégia nacional portuguesa 2015-2020 para a segurança e saúde no trabalho.
Os seus objetivos estratégicos visam a promoção da qualidade de vida no trabalho
e a competitividade das empresas; a diminuição do número e taxa de incidência de
acidentes de trabalho, bem como, a diminuição dos fatores de risco associados às
doenças profissionais.
Os desafios e prioridades atuais e futuras da segurança e saúde no trabalho Europeia
2013-2020 que tocam de forma mais próxima a segurança comportamental, como
sejam, o envelhecimento da população laboral e respetivos efeitos físicos, patológicos
e psíquicos na saúde, as alterações e reestruturações organizacionais e novos métodos
e tecnologias de trabalho, o estar “sempre ligado”, a não existência de tempos de
recuperação, a proteção dos trabalhadores migrantes e a atenção aos principais
problemas de saúde e bem-estar no trabalho – as lesões músculo-esqueléticas, as
doenças crónicas, as desordens psicossociais (onde se inclui o ‘stress’ laboral) e os
cancros relacionados com o trabalho.
Julgo ter legitimidade para afirmar que a Revista de Segurança Comportamental
e a sua equipa são um excelente exemplo de trabalho na atualidade pensando no
futuro. Temos vindo a trabalhar num novo design da revista, bem como em novas
possibilidades de formato com o objetivo de a tornar mais atrativa, próxima do leitor
e de fácil acesso. Somos indexados no sistema Latindex1 na quase totalidade de
critérios, que permitirá uma expansão de divulgação internacional. E se na atualidade
preparamos o futuro, as ações futuras da Revista Segurança Comportamental estão
alinhadas com as Nações Unidas, a OIT, a ACT e a EU-OSHA. Nesta linha, a presente
edição foca temas essenciais do contexto laboral, da educação e co-responsabilização
da sociedade. Alinhado com esta filosofia está a decorrer o nosso estudo de âmbito o
estudo internacional, designado “Segurança e Saúde no Trabalho 2030”.
Boas leituras, reflexões e construção da atualidade futura!
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sistema de informação sobre revistas de investigação científica, divulgação técnica e profissional que são

publicadas nos países da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal.
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