
 

Estatuto Editorial 

 

A Revista MGF&Ciência é um projeto novo e ambicioso, sem fins lucrativos, e 

tem como missão a publicação de trabalhos científicos originais e de revisão na área da 

saúde, com vista a melhorar o conhecimento técnico e científico da comunidade médica, 

no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários. Assenta no compromisso de assegurar o 

respeito pelos princípios deontológicos e pela ética profissional dos jornalistas, assim 

como pela boa fé dos leitores. A Revista MGF&Ciência nasceu no seio do Internato de 

Medicina Geral e Familiar “Miguel Torga” e tem sido desenvolvida pelos seus internos e 

orientadores de formação, assim com diversos outros colegas externos. Será valorizada 

e promovida a qualidade científica, a imparcialidade e a ética, promovendo o respeito 

pela condição humana e suas diversas facetas.  

 

Informação geral: 

 

A Revista MGF&Ciência possui revisão por pares selecionados externos à 

revista e convidados para esta nobre função. O processo de revisão rege-se de acordo 

com as boas normas de edição biomédica do International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE) e do Committee on Publication Ethics (COPE). 

São contemplados para publicação artigos originais, de opinião, de revisão, 

relatos de caso e relatos de prática. 

A publicação da Revista é feita de forma gratuita no seu website 

(https://mgfciencia.wixsite.com/mgfciencia) e em formato de Open-Access, não 

cobrando quaisquer taxas de submissão ou publicação.  

Cada publicação tem uma previsão de número de páginas de cinquenta.  

A submissão de manuscritos deverá ser feita online, diretamente na plataforma 

(https://tinyurl.com/lq97592). 

Os manuscritos propostos não podem ter sido previamente publicados em 

qualquer outra revista, sendo as opiniões e informação veiculada da responsabilidade 

total dos autores. 

Os artigos publicados serão propriedade conjunta da ‘Revista MGF&Ciência’ e 

respectivos autores. Após a sua publicação os autores são livres de disponibilizar os 

seus artigos nos repositórios das suas instituições, devendo mencionar a publicação 

inicial e edição. 

https://tinyurl.com/lq97592


 
Todos os artigos deverão ser redigidos em Português ou Inglês, devendo os 

resumos, títulos e palavras-chave ser apresentados em ambas as línguas. 

 


