
 1

 

 

 

 

 

  

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES, 2008-2010 
 

 

 

Versão preliminar e de circulação restrita.  

Por favor não citar sem autorização. 

 

 

 

Pedro Lains 

Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa 

Dezembro, 2010 

 



 2

O Conselho de Redacção da Análise Social termina agora o seu mandato de três anos 

de actividade e é altura de apresentar um balanço dos trabalhos desenvolvidos, assim como as 

principais estatísticas sobre a revista, relativas ao triénio 2008-20101. Este exercício é feito 

pela primeira vez na história da revista, e insere-se no projecto de a tornar cada vez mais 

aberta ao exterior, decisão que o Conselho Científico sabiamente tomou há três anos. É um 

exercício que não é uma ruptura com o passado, uma vez que a Análise Social sempre se 

pautou pelos padrões de transparência e abertura. Ao contrário, é um exercício que reforça 

essa tradição, dando-lhe uma nova configuração e aproximando a revista ainda mais das 

melhores práticas das suas congéneres internacionais. Na Análise Social, as inovações são 

uma tradição, e tem sido isso que a tem feito prosperar ao longo de quase 200 números e 50 

anos de existência. As alterações introduzidas foram, em sumário, as seguintes:  

 1. Abertura do Conselho de Redacção a membros exteriores ao ICS; 

2. Criação do cargo de Editor de recensões; 

 3. Desenvolvimento e modernização da página da Internet;  

 4. Divulgação da revista através de publicidade e campanhas de assinaturas; 

 5. Criação do Prémio Análise Social; 

 6. Publicação de artigos em inglês;  

7. Digitalização total de todo o processo de recepção e produção dos artigos e 

recensões; 

 8. Padronização da estrutura das capas, sumários, identificação dos autores, 

 número de artigos por número e dimensão das recensões; 

 9. Publicação de um único número temático por ano; 

           10. Candidatura ao ISI e ao Scopus. 

 

 Neste relatório expõem-se as questões relacionadas com a gestão da revista, a 

indexação, a evolução do número e caracterização dos artigos propostos para publicação, a 

evolução das vendas e dos leitores da Internet e, finalmente, algumas considerações sobre os 

próximos tempos. Uma conclusão se impõe dessa análise, a de que a revista está a atravessar 

um momento positivo, quer quanto ao número de autores que a escolhem para a publicação 

dos seus trabalhos, quer quanto ao número de leitores. Manter esse ritmo é um desafio que se 

                                                 
1 Este relatório não teria sido possível sem a colaboração de Marta Castelo Branco e Elisa 
Silva. 
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impõe e que obriga a uma grande preocupação quanto à manutenção das principais 

características da revista.  

 

REDACÇÃO, COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E OUTROS ASSUNTOS 

A Análise Social tem hoje um Conselho de Redacção composto por um director e 

quatro directores-adjuntos, três dos quais investigadores exteriores ao ICS. Para além do 

director, os membros do Conselho de Redacção são: Álvaro Ferreira da Silva (FE, UNL), 

responsável pela área da História; Cristina Leston-Bandeira (U. Hull, RU) e, depois de 2009, 

Carlos Jalali (U. Aveiro), responsáveis pela área de Ciência Política; Filipe Carreira da Silva 

(ICS, UL), responsável pela área de Sociologia; e Nélia Dias (ISCTE), responsável pela área 

de Antropologia. Os directores-adjuntos têm a responsabilidade editorial nas áreas 

respectivas, sendo esse trabalho coordenado pelo director. Esta organização imprimiu uma 

maior dinâmica à Análise Social, facilitando um diálogo directo entre autores e editores com 

as mesmas competências científicas. É, no fundo, a tradução última do carácter 

multidisciplinar da revista, que assim pôde ser preservado e incrementado. O Conselho de 

Redacção conta também agora com uma Editora de recensões, Conceição Andrade Martins 

(ICS, UL); e uma Assistente Editorial, Marta Castelo Branco (CIDEHUS, UE). A 

coordenação da produção da revista continuou sob a orientação de Clara Cabral, cujo trabalho 

tem sido fundamental para assegurar a continuidade e o seu normal funcionamento.  

De entre as alterações introduzidas por esta direcção, conta-se a criação de uma nova 

página na Internet, onde se disponibilizam todos os artigos publicados desde 1963, e se dão 

informações detalhadas sobre os membros dos conselhos de Redacção e Editorial, assim 

como quanto aos objectivos e âmbito da revista, critérios de publicação, artigos a publicar, 

prémios, e outros assuntos relevantes. A nova página também permite uma pesquisa eficiente 

dos conteúdos da revista. De notar que a digitalização das centenas de artigos foi levada a 

cabo por direcções anteriores, o que facilitou enormemente a criação da nova página. Por 

indicação do anterior presidente do Conselho Científico, que a direcção plenamente assumiu, 

o acesso aos conteúdos da página são gratuitos.  

Em 2008, foram criados os prémios Análise Social (Prémio Análise Social e Prémio 

Especial do Júri), o que seguramente tornou mais atractivo o envio de propostas de artigos, 

chamou a atenção para a qualidade dos artigos publicados na revista, e criou um elo de 

ligação com a nomes importantes das ciências sociais internacionais chamados para pertencer 

aos júris de avaliação dos artigos. Para além disso, a Análise Social passou a ter o privilégio 

de ver os seus prémios anunciados na prestigiada palestra Sedas Nunes do ICS, o que, entre 
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outras coisas, recorda a forte ligação entre o fundador do Instituto e a revista que ele também 

fundou e dirigiu. Em 2010, os prémios passaram a ser patrocinados pela FLAD, o que de 

alguma maneira veio a consagrar a sua importância. 

Em 2008, a Direcção levou a cabo uma campanha de publicidade no jornal “Público”, 

a produção de cartazes e folhetos informativos sobre a revista, distribuídos pelas várias 

universidades e instituições científicas de Portugal, e ainda uma campanha de assinaturas, que 

teve um largo sucesso. 

Foram também melhorados os processos de edição da revista. O recebimento dos 

manuscritos originais, a revisão das provas, a avaliação e o envio de pareceres passou a ser 

feito integralmente por via electrónica, o que permitiu encurtar os prazos das diversas etapas 

editoriais, e revelou-se fundamental para uma melhor comunicação entre autores, membros do 

Conselho de Redacção, referees, assistente editorial, revisores e gráfica. De recordar que a 

revista conta com cada vez mais colaboradores residentes fora do país, entre autores e 

referees, mudança que seria mais difícil de conseguir sem o novo processo de acolhimento, 

selecção e revisão dos artigos. A revista passou também a publicar artigos e recensões em 

inglês.  

Houve ainda uma melhoria na padronização editorial, tanto ao nível do conteúdo como 

da forma, e outras mudanças que facilitam a consulta: o título, o resumo e as palavras-chave 

de cada artigo, e a respectiva tradução em inglês, passaram a encimar a primeira página dos 

mesmos; o modo de identificação dos autores foi padronizado, com a indicação do instituto, 

faculdade, universidade, morada institucional e morada electrónica; alterou-se ainda a ênfase 

da numeração da revista, para melhor identificação do ano de publicação dos artigos. De 

mencionar ainda a uniformização dos critérios seguidos para a publicação de números 

temáticos, e a autonomização da publicação das recensões de livros, com a nomeação de uma 

responsável editorial. Pretendeu-se ainda definir e uniformizar os critérios mais formais de 

edição da Análise Social. Limitou-se, assim, o número de artigos, entre sete e nove, bem 

como o número de páginas (cerca de 200), por volume. Estipulou-se igualmente que cada 

número não deveria ter mais de as 8 recensões, e fixou-se um limite de 1.500 palavras por 

recensão.  

 

INDEXAÇÃO  

Uma herança crucial das anteriores direcções foi a inclusão da Análise Social em 

importantes colecções de revistas online, nomeadamente, a SciELO/Portugal, a 

CAPES/Brasil, a Latindex e a EBSCO. Em Abril de 2010, a revista foi convidada a integrar a 
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colecção do JSTOR, um dos principais repositórios de revistas científicas internacionais, que 

disponibiliza os arquivos integrais de cerca de mil revistas nas áreas das humanidades, 

ciências sociais e ciências naturais, a maioria das quais indexadas pelo ISI. A presente 

direcção também candidatou a Análise Social ao ISI e ao Scopus, e está em curso a sua 

classificação pela European Science Foundation. 

 

AUTORES 

A Análise Social está a atrair a atenção de um número crescente de autores. Como se 

mostra na Tabela 1, o número de propostas de publicação duplicou, entre 2007 e 2010, 

passando de 66 para 122, sendo o valor médio de propostas durante o triénio a que este 

relatório se reporta de 113 artigos por ano. Estes números correspondem a uma outra 

mudança que cumpre realçar: são o resultado, na sua esmagadora maioria, de propostas 

autónomas e não de propostas de artigos para números temáticos. Apesar disso, a revista 

também recebeu um número significativo de propostas de números temáticos, entre 3 e 6 por 

ano (de notar que aqui só se contabilizam como artigos propostos os artigos dos números 

temáticos publicados). Os números temáticos continuam a ser uma fonte de excelentes artigos 

para a revista mas, atendendo ao crescente número de artigos propostos autonomamente, foi 

necessário reduzir a sua publicação a um número por ano. 

Tabela 1 - Situação geral dos artigos (2007-2010) 

 2007 2008 2009 2010 

Recebidos 66 74 144 122 

Recusados (1.º) 16 29 60 50 

Em avaliação interna - - - 26 

Enviados para referees 50 45 84 46 

   Recusados (2.º) 22 21 46 10 

   Em avaliação externa - - - 21 

   Em revisão pelos autores - - 4 3 

   Aceites para publicação 28 24 34 12 

 

Tabela 2 - Números temáticos (2007-2010) 

 2007 2008 2009 2010 

Propostos 3 3 6 4 

Publicados 2 1 1 1 



 6

Para uma caracterização mais completa dos conteúdos, importa ainda referir as áreas 

científicas dos artigos publicados e as áreas geográficas institucionais dos respectivos autores. 

Na Tabela 3 pode ver-se que houve variações de ano para ano quanto às áreas científicas, 

havendo todavia uma certa estabilidade no cômputo geral. A Tabela 4 mostra a crescente 

diversificação da origem geográfica das instituições dos autores publicados. O peso de 

Portugal baixou de 21 em 30 artigos publicados, em 2008, para 16 em 29 artigos, em 2010. 

Nesse mesmo ano, foram publicados artigos de autores sedeados em 10 países espalhados 

pelo mundo, com alguma predominância do Brasil. Alguns dos autores que enviam artigos de 

fora do país são, claro, portugueses. 

 

Tabela 3 - Áreas dos artigos publicados (2008-2010) 

 2008 2009 2010 

Antropologia 8 7 1 

Ciência Política / Relações Internacionais 5 4 2 

História / Economia 7 11 7 

Sociologia / Geografia 10 6 19 

Total 30 28 29 

 

Tabela 4 - Proveniência dos artigos publicados (2008-2010) 

 2008 2009 2010 

África do Sul 1 - - 

Brasil 1 6 4 

Canadá - - 1 

Espanha 2 3 1 

EUA - - 1 

França - - 2 

Grã-Bretanha 2 1 1 

Grécia - - 1 

Itália 1 - 1 

Moçambique 2 - - 

Portugal 21 18 16 

Turquia - - 1 

Total 30 28 29 
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Seguem-se tabelas sobre o número de referees envolvidos, artigos publicados em 

inglês, recensões publicadas, assim como a proporção de artigos provenientes de membros do 

ICS, e de números temáticos organizados por membros do ICS. 

 

Tabela 5 - Referees envolvidos (2007-2010) 

2007 2008 2009 2010 

58 52 114 61 

 

Tabela 6 - Artigos publicados em inglês (2008-2010) 

2008 2009 2010 

2 4 11 

 

Tabela 7 – Recensões publicadas (2007- 2010) 

2007 2008 2009 2010 

33 19 24 24 

 

               Tabela 8 - Artigos publicados: total e de investigadores do ICS (2007 – 2010) 

 2007 2008 2009 2010 

1) Total  33 30 28 29 

2) De investigadores do ICS 6 7 5 5 

(2) / (1)    18% 23% 18% 17% 

 

Tabela 9 – Números temáticos publicados:  
total e coordenados por investigadores do ICS (2007-2010) 

 2007 2008 2009 2010 

Total  2 1 1 1 

Coordenados por investigadores do ICS 1 1 1 1 

 

 

LEITORES 

Quanto aos leitores, a maior transformação verificada no triénio a que este relatório 

diz respeito decorreu do acesso livre aos artigos através da página da Internet. A página está a 

funcionar em pleno desde finais de 2008 e, em 2010, atingiu um número de páginas visitadas 

superior a 1,2 milhões (cerca do dobro do número de visitas da página do ICS), e de cerca de 

360 mil de “visitantes únicos”, como se pode ver na Tabela 10. As visitas com duração de 
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mais de 1 hora foram de cerca de 3.500, e os 5 artigos mais descarregados atingiram um valor 

superior a 31.000. São números a todos os títulos extremamente favoráveis. A popularidade 

da página da Internet teve um impacto negativo nas vendas por assinaturas e avulsas, que 

baixaram substancialmente entre 2009 e 2010 (Tabela 11). Não é possível aferir a importância 

dessa ligação, todavia, tanto mais que os valores das vendas relativos a 2008 e 2009 foi 

positivamente afectado por uma bem sucedida campanha de promoção das mesmas, que foi 

propositadamente interrompida em 2009. A tendência negativa das vendas em papel pode ser 

contrariada, se assim for decidido superiormente, se for cobrado o acesso aos artigos na 

internet. 

Tabela 10 – Estatísticas da página web (Out 2008 - 2010) 

 2008  

(Out-Dez) 
2009 2010 

Visitantes “únicos” 33.818 283.302 366.526 

Páginas visitadas 100.416 777.804 1.223.662 

Visitas de 30ms a 1h  5.998 8.382 

Visitas de +1h  2.000 3.729 

5 artigos mais  

acedidos (total) 
 19.498 31.098 (1) 

(1) O artigo de Douglas Wheeler sobre a Primeira República (1978) foi consultado 15.341 vezes. 

 

Tabela 11 – Tiragens, ofertas e vendas (2007- 2010) 
(valores anuais; n.º de assinaturas entre parêntesis) 

 2007 2008 2009 2010 

Tiragens 4.500 4.000 4.000 3.400 

Ofertas e permutes 1.304 1.310 1.394 1.047 

Vendas por assinatura 1.076 

(269) 

1.612

(403) 

1.820

(455) 

528 

(132) 

Vendas avulso 275 109 301 101 

 

DESAFIOS 

Uma revista como a Análise Social depende, de forma clara e inequívoca, do interesse 

que suscita junto de potenciais autores de qualidade. Os desafios da revista prendem-se, por 

isso, com a capacidade de manter esse interesse, o que passa pela preservação do seu prestígio 
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e fiabilidade, pela continuação de uma relação profissional de confiança com os autores e os 

referees, na altura da selecção, revisão e publicação dos textos, pela presença nos índices 

internacionais mais importantes, e pela manutenção do ritmo de crescimento do número de 

leitores. Tudo isso foi preservado ou conseguido nestes três anos, tendo sido essa a melhor 

homenagem que a actual direcção podia prestar às direcções que a antecederam. Estamos 

perante um bem valioso da vida do ICS, do país e, também, cada vez mais, da comunidade 

científica internacional. A actual direcção deixa uma revista aberta, atractiva, dinâmica, 

falada, lida. Uma revista que agora é que não consegue mesmo viver dentro de portas.  


