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Carta aberta aos Presidentes de Departamentos de Matemática e aos Coordenadores das 

Unidades de Investigação da área da Matemática 

 

 

Assunto: A Portugaliae Mathematica e os Regulamentos de Avaliação de Desempenho 

 

 

Caros Colegas, 

 

As universidades públicas portuguesas estão neste momento a discutir e a aprovar 

regulamentos de avaliação de desempenho, no âmbito da reforma do ECDU ocorrido no 

ano transacto. Muitas delas estão a adoptar métricas de avaliação em que a 

produtividade científica é indexada aos factores de impacto das revistas científicas que 

constam na base de dados ISI Web of Knowledge. Acontece que existem revistas 

internacionais de qualidade, na área da Matemática, que não fazem parte dessa base de 

dados. Entre estas, está a Portugaliae Mathematica, a única revista internacional de 

investigação editada em Portugal na área das ciências básicas. 

  

 

A Portugaliae Mathematica possui um corpo de editores associados formado por 

matemáticos de grande prestígio internacional. A grande maioria dos artigos publicados 

é de autores de instituições estrangeiras e os artigos são sujeitos a um rigoroso processo 

de arbitragem. A partir de Janeiro de 2008, a Portugaliae Mathematica passou a ser 

publicada pela EMS-Publishing House, que publica outras revistas internacionais de 

prestígio, tais como os Commentarii Mathematici Helvetici ou o Journal of the 

European Mathematical Society. Convidamo-lo a visitar a página web da revista em 

http://www.ems-ph.org/journals/journal.php?jrn=pm. Poderá também inteirar-se da 

qualidade e citações dos seus artigos através da base de dados mais abrangente da área 

da Matemática, a AMS MathScienceNet. 

 



 

 

 

Visto que muitos dos regulamentos de avaliação incluem disposições que permitem 

incluir, em situações excepcionais, revistas que não figuram no ISI, pensamos ser do 

maior interesse da comunidade matemática portuguesa que a Portugaliae Mathematica 

seja incluída na lista de revistas adoptada por cada universidade. Nesse sentido, 

convidamos os presidentes dos departamentos de Matemática e os coordenadores das 

unidades de investigação da área da Matemática a empenharem-se para que isso seja 

uma realidade. 
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