
A Acta Reumatológica Portuguesa disponibiliza 
em www.actareumatologica.pt uma plataforma 
online de submissão e revisão dos artigos 
submetidos.

Quer através do acesso directo à plataforma, 
quer seguindo um link fornecido no email de 
convite à revisão, os Revisores/ Editores 
Associados, poderão colaborar e acompanhar 
todo o processo editorial dos artigos para os 
quais foram convidados a rever, desde 
a sua submissão até à sua publicação.
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Seleccione a opção 
adequada:  

“Aceitar”
se desejar rever o
artigo

“Convidar outro Revisor”
se não tiver disponibilidade
para rever o artigo e 
quiser sugerir outro
Revisor

“Sem disponibilidade”
se não tiver disponibilidade 
para intervir no artigo





Como Revisor e de modo a 
poder trabalhar no artigo, 
terá acesso ao Menu com 
as várias opções 
permitidas neste perfil 
e para o artigo em causa.

No separador "Resumo" 
terá acesso a informação 
resumida sobre o artigo.



Como Revisor e de modo a 
poder trabalhar no artigo, 
terá acesso ao Menu com 
as várias opções 
permitidas neste perfil 
e para o artigo em causa.

No separador “Artigo” 
terá acesso ao artigo 
propriamente dito, com 
os respectivos anexos 
(Figuras, Tabelas, etc.), 
se presentes.
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Como Revisor e de modo a 
poder trabalhar no artigo, 
terá acesso ao Menu com 
as várias opções 
permitidas neste perfil 
e para o artigo em causa.

No separador “Artigo” 
terá acesso ao artigo 
propriamente dito, com 
os respectivos anexos 
(Figuras, Tabelas, etc.), 
se presentes.



Como Revisor e de modo a 
poder trabalhar no artigo, 
terá acesso ao Menu com 
as várias opções 
permitidas neste perfil 
e para o artigo em causa.

No separador “Mensagens”, 
poderá trocar mensagens 
directas com os 
intervenientes no 
processamento editorial 
do artigo, como sejam o 
Editor Chefe e Editor 
Técnico.



Como Revisor e de modo a 
poder trabalhar no artigo, 
terá acesso ao Menu com 
as várias opções 
permitidas neste perfil 
e para o artigo em causa.

No separador “Revisões” 
terá acesso ao formulário 
de submissão da revisão.

Concluída a revisão de 
determinada versão do 
artigo, o Revisor deverá 
comunicar o estado do 
artigo aos Autores, através 
do preenchimento do 
formulário de revisão, 
seleccionando as opções 
mais adequadas.





O Revisor poderá anexar 
à versão revista do artigo, 
documentos que considere 
importantes, devendo ter 
apenas o cuidado de 
assegurar que estes não o 
identificam (ao Revisor).

Ao seleccionar "Enviar revisão" os Autores serão 
notificados e receberão o resultado da revisão 
do artigo em causa, devendo corrigi-lo e resubmetê-lo 
durante o tempo útil sugerido para o efeito (1 mês).
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Depois de feitas as 
correcções, os Autores 
resubmetem o artigo, 
sendo o Editor Associado 
automaticamente 
notificado por email. 
Seguindo o link indicado 
nesse email, o Editor 
Associado poderá aceder 
à nova versão do artigo, a 
qual poderá desde logo 
rever ou voltar a enviar 
para os Revisores já 
envolvidos no processo.

Todos os passo anteriores 
se irão repetir até que o 
Revisor considere que o 
artigo se encontra em 
condições de ser aceite. 

Quando assim for, deverá 
clicar em "Aceitação sem 
alterações" para que o 
Editor Chefe seja notificado 
de que é sugerida a 
aceitação do artigo. 
   


