
Ética de publicação e más práticas 

 
1. Ética 

 

 

Responsabilidades do editor 

 

O editor da revista tem a responsabilidade de 

decidir quais dos artigos submetidos devem ser 

publicados. O editor pode ser orientado pelas 

políticas do conselho editorial da revista. Todos 

os membros do conselho editorial são 

especialistas reconhecidos nesta área (os seus 

nomes completos e as suas afiliações são 

incluídas no website da revista). O editor pode 

ser auxiliado pelos outros editores e pelos 

avaliadores no processo de tomada de decisão. 

O editor deverá avaliar os textos apenas pelo 

seu conteúdo intelectual, sem qualquer distinção 

de raça, género, orientação sexual, crença 

religiosa, origem étnica, nacionalidade, ou 

filosofia política dos autores. 

O editor e a equipe editorial não devem 

divulgar qualquer tipo de informação sobre um 

texto submetido à revista a qualquer outra 

pessoa para além do autor correspondente, dos 

avaliadores e dos consultores editoriais. O 

material inédito contido num texto não deve ser 

usado pelo editor ou pelos avaliadores nos seus 

trabalhos de investigação. 

O editor deve adotar e seguir procedimentos 

razoáveis em caso de reclamações de natureza 

ética ou de conflito. O editor deve dar aos 

autores uma oportunidade para responder a 

quaisquer queixas. Todas as reclamações devem 

ser investigadas, independentemente da data de 

publicação do texto. 

O editor deve acolher estudos que desafiem 

trabalhos anteriores publicados na revista e não 

deve excluir estudos que reportem resultados 

negativos. 

Todos os estudos originais devem ser 

avaliados pelos pares antes de publicação, tendo 

em conta eventuais conflitos de interesses. 

 

 

Responsabilidades dos avaliadores 

 
Os avaliadores auxiliam o editor na tomada de 

decisão editorial e o autor na melhoria do seu 

texto. 

Qualquer avaliador, escolhido pelo editor, 

que não se sinta qualificado para analisar a 

investigação contida num texto ou que saiba que 

a sua avaliação não estará concluída nos tempos 

estabelecidos pelo editor deve notifica-lo e sair 

do processo de revisão. 

Quaisquer trabalhos recebidos para 

avaliação devem ser tratados como documentos 

confidenciais. Não devem ser mostrados ou 

discutidos com outros, exceto se tal for 

autorizado pelo editor. Os avaliadores não 

devem reter ou copiar o texto. Os avaliadores (e 

o editor) não devem fazer qualquer uso dos 

dados, argumentos ou interpretações contidos 

no artigo, a menos que tenham a permissão do 

autor. 

As avaliações devem ser conduzidas de 

modo objetivo. Qualquer crítica pessoal ao autor 

é inaceitável. Os avaliadores devem suportar as 

suas posições com argumentos sólidos. 

Os avaliadores devem identificar obras 

relevantes que não tenham sido citadas pelos 

autores. Os avaliadores devem também chamar 

a atenção do editor para qualquer semelhança 

substancial, ou sobreposição, entre o texto em 

questão e qualquer outro documento publicado 

anteriormente. 

Os avaliadores não devem analisar textos 

face aos quais tenham conflitos de interesse 

resultantes de concorrência, colaboração, ou 

outras formas de relacionamento ou ligação com 

qualquer dos autores, empresas ou instituições 

ligadas aos textos. 

 

 

Responsabilidades dos autores 

 
O autor de um artigo baseado em investigação 

original deve apresentar um relato preciso do 

seu trabalho e uma análise objetiva do seu 

significado / contributo. O documento deve 

conter detalhe e referências suficientes que 

permita que outros possam replicar o trabalho. 

Declarações fraudulentas, ou inexatas, são 

antiéticas e inaceitáveis. 

O autor deve garantir que escreveu uma obra 

original. Se o autor usou o trabalho as ou 

palavras de outros, estes devem ser 

adequadamente referenciados. O plágio é 

inaceitável.  

O autor não deve publicar textos que 

descrevam exatamente a mesma investigação 

em mais do que uma revista. Submeter o mesmo 

texto a mais do que uma revista não é ético e é 

inaceitável. Nos casos em que possa existir 

sobreposição com conteúdo publicado ou 

submetido, o autor deve reconhecer e citar essas 

fontes (nesse caso, deve obter permissão para 

reproduzir conteúdos de outras fontes). Para 

além disso, o autor deve fornecer ao editor uma 

cópia de qualquer texto submetido que possa 

conter conteúdos sobrepostos ou intimamente 

relacionados. A publicação de um resumo em 

ata de conferência não deverá impedir a 

posterior submissão para publicação, desde que 

haja uma referência a esse fato no momento da 

submissão. A ‘republicação’ de um artigo numa 

outra língua é também aceitável, nas condições 

referidas. 

A autoria de um texto deve ser limitada 

aqueles que deram um contributo significativo 



para a conceção, execução ou interpretação da 

investigação que serve de base ao texto. Todos 

aqueles que deram contributos significativos 

devem ser listados como coautores.  

Os autores têm de participar no processo de 

revisão por pares. O autor correspondente deve 

garantir que todos os coautores são incluídos no 

texto, que viram e aprovaram a versão final do 

documento e que concordaram com a sua 

submissão para publicação. Se necessário, os 

autores deverem proceder à correção de erros. 

O autor deve manter registos de dados 

associados ao seu texto. O autor pode fornecer 

acesso a esses dados mediante pedido 

apropriado. 

O autor deve declarar quaisquer potenciais 

conflitos de interesse, incluindo conflitos 

pessoais, comerciais, políticos, académicos ou 

financeiros. 

Todos os apoios financeiros do projeto de 

investigação devem ser divulgados. 

Quaisquer encargos necessários para o 

processamento e publicação do texto na revista 

devem ser mencionados aos autores antes de 

estes prepararem o texto para submissão. 

 

Responsabilidades do PNUM 

 

A Rede Lusófona de Morfologia Urbana 

(PNUM) garante que as boas práticas serão 

mantidas de acordo com os padrões descritos 

acima. Na eventualidade de o jornal deixar de 

ser publicado, o acesso aos seus conteúdos será 

garantido pelo PNUM através do seu website. 

 

2. Más práticas 
 

O editor deve tomar medidas para identificar e 

prevenir a publicação de artigos em que tenham 

ocorrido más práticas. A revista e o seu editor 

não devem encorajar ou permitir tal conduta. O 

editor deve estar disposto a publicar correções, 

esclarecimentos, retrações e desculpas sempre 

que necessário. 

 

Identificação de más práticas 
 

Más práticas e comportamento antiético podem 

ser identificados e chamados à atenção do editor 

e do PNUM a qualquer momento, por qualquer

pessoa. Quem informar o editor, ou o PNUM, 

de tal conduta deverá fornecer informações e 

provas suficientes para que seja iniciada uma 

investigação. Todas as alegações devem ser 

consideradas e tratadas do mesmo modo. 

 

Investigação de más práticas 

 

O editor deve tomar uma decisão inicial, 

devendo consultar ou procurar aconselhamento 

no PNUM, se tal for apropriado. As evidências 

devem ser recolhidas com discrição. 

 

Más práticas graves 

 

Más práticas graves podem levar à necessidade 

de avisar os empregadores do acusado. O editor, 

em conjunto com o PNUM (se tal for 

apropriado), deve tomar a decisão se deve ou 

não envolver os referidos empregadores, 

examinando as evidências disponíveis ou 

desenvolvendo uma nova consulta a um número 

limitado de peritos. 

 

Más práticas menos graves 

 

Más práticas menos graves podem ser tratadas 

sem necessidade de uma consulta mais ampla. 

Em qualquer caso, deve ser dada ao autor a 

oportunidade de responder a todas as alegações. 

 

Sanções 

 

Os seguintes sanções (que podem ser aplicados 

separadamente ou combinadas) são classificadas 

segundo uma ordem de gravidade crescente: i) 

uma carta de explicação aos autores, nos casos 

em que não tenha havido uma compreensão dos 

princípios de publicação; ii) uma carta de 

advertência e aviso referente à conduta futura do 

autor; iii) uma carta formal à instituição 

empregadora ou ao organismo de 

financiamento; iv) a publicação de uma nota de 

publicação redundante ou plágio; v) um 

editorial com informações completas sobre a má 

prática; vi) uma recusa em aceitar futuras 

submissões do autor, por um determinado 

período de tempo; e vii) a retirada formal do 

artigo do debate científico, informando outros 

editores e autoridades de indexação. 


