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Informação 
sobre a 
revista

▪ 1996

▪ Multidisciplinar 

▪ Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da 
Universidade do Algarve

▪ Online desde 2010

▪ 38 números

▪ Open access policy: promover o acesso fácil e gratuito 
ao conhecimento científico e académico

▪ Indexada (Latindex, REDIB, DOAJ, EBSCO, CiteFactor)

▪ Português, inglês e espanhol

▪ Os autores não têm de pagar para publicar
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Objetivos

▪ Divulgar a produção científica original de 
investigadores nas áreas disciplinares de:

❖turismo, 

❖gestão hoteleira, 

❖gestão de empresas, 

❖ ciências sociais, informática, 
linguística e línguas aplicadas ao 
turismo, hotelaria e gestão;

▪ Criar um espaço internacional de debate 
académico sobre as áreas disciplinares 
referidas acima;

▪ Ser uma plataforma de divulgação da 
investigação realizada em diferentes 
instituições nacionais e internacionais.
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2 números
por ano

1 geral

1 específico

5 – 8 
artigos 

Processo de 
dupla 
revisão 

anónima



OS 
TRABALHOS 

QUE 
PUBLICAMOS
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3 tipos de 
trabalhos

▪ Artigos científicos que resultem de investigação empírica 
original (5.000 - 7.000 palavras);

▪ Revisão crítica da literatura de natureza teórica, 
conceptual ou metodológica, que tragam avanços para a 
investigação e ofereçam perspetivas originais, perspicazes e 
úteis sobre temas do turismo, da gestão e da hotelaria; 
Deve incluir objetivos e conclusões claros (até 2.500 
palavras);

▪ Relatórios de investigação apresentam e discutem dados 
preliminares e conclusões de um projeto de investigação 
atual (não aceitamos propostas de pesquisa). Um relatório 
de investigação deve conter uma introdução, uma revisão da 
literatura breve e concisa, uma descrição das metodologias 
utilizadas, uma apresentação dos principais dados com 
discussão e conclusões (até 3.500 palavras).
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▪ Fase 1: Análise e seleção
pela direção da revista;

▪ Fase 2: Processo de dupla
revisão anónima efetuada
por pelo menos dois
especialistas;

▪ Fase 3: Revisão linguística.
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