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A new era starts here

Uma nova era a começar

As we have announced during the last months, 2020 is the year
for full open access of the Biomedical and Biopharmaceutical
Research journal. A longtime objective is now fulfilled, and it
is an evolutionary landmark intending to reach another level
of organization and consolidation. To reach this point, a great
deal of work was done by a small but dedicated team within the
BBR.

Conforme foi amplamente anunciado nos últimos meses,
2020 é o ano de acesso aberto e total para o nosso Jornal de
Investigação Biomedica e Biofarmacêutica (JIBB). Um objetivo
há muito definido, e agora cumprido. Um marco evolucionário
que representa a nossa determinação em alcançar outro nível
de organização e consolidação para este projecto. Para chegar
a este ponto, muito foi feito por um grupo pequeno mas muito
dedicado ao progresso do JIBB.

At this time, we remind ourselves of our independent character,
separate from any editorial or industry group, exclusively
rooted in the science and education world, and under a nonprofit frame. Additionally, it is important to remember that we
are wholeheartedly dedicated to the growth of scientific culture
thought made real in our common mother-language within the
wide “Lusophone” space. These were the founding purposes,
and through them we have been supporting many institutions
and individuals, especially in Portugal and Brasil, acting as a
“window” that has been expanding since our inception. Our
journal is, in fact, already an extraordinary science network,
Portuguese – based but currently involving other institutions
and individuals from all over the world. Nearly all our
published papers reveal original research, most often developed
under partnership. Our publication shift is a relevant attribute
effectively contributing to the advancement of knowledge,
impacting researchers, institutions, communities and cultures.
It is not easy to gather editors from very different origins,
cultural background, and experiences, but our resulting quality
evolution is obvious. We are committed to continuing these
objectives, without forgetting our founding principles.
The open access of BBR is a determinant milestone.
Furthermore, our editorial policy is also in progress, being
more adapted to the current future, more attractive, and surely
more demanding not only for authors but also for editors
and peer-reviewers. We are in fact entering a new era, a new
consolidation phase to reach higher quality standards.
Thank you to all who, in different forms, made this possible.
We are deeply grateful for your generous contributions, and we
look forward to working together for a bright future.

Devemos ter presente o nosso caráter independente, de qualquer
grupo editorial ou industrial. Somos um projeto exclusivamente
enraizado no mundo da ciência e da educação, numa lógica
desprovida de fins lucrativos. Igualmente importante, sentimonos assumidamente dedicados ao desenvolvimento do
pensamento e da cultura científica que concretizamos na nossa
língua materna comum, no amplo espaço “lusófono”. Esses
foram os propósitos fundadores e, através deles, apoiamos muitas
instituições e indivíduos, especialmente em Portugal e no Brasil,
atuando como uma “janela” que vem se alargando. Na verdade, o
nosso jornal já é em si mesmo uma rede científica extraordinária,
assentando no “português” como base comum, mas envolve
na actualidade muitas outras instituições e indivíduos de todo
o mundo. Praticamente todos os nossos artigos publicados
revelam investigação original, principalmente desenvolvidas em
parceria. Este é um marco relevante que contribui efetivamente
para o avanço do conhecimento, impactando pesquisadores,
instituições, comunidades e culturas.
Não é fácil reunir editores de diferentes origens culturais e
experiências. Contudo, a evolução da nossa qualidade é inegável.
E estamos comprometidos em continuar a concretizar esses
objetivos, sem esquecer os nossos princípios fundamentais.
O acesso aberto é um marco determinante. Além disso, a
nossa política editorial também está em andamento, sendo
mais adaptada ao futuro atual, mais atraente e certamente mais
exigente, não apenas para os autores, mas também para os
editores e revisores. Efectivamente, o JIBB está a entrar numa
nova era, numa nova fase de consolidação para alcançar outros
níveis de maior qualidade.
Obrigado a todos aqueles que, de diferentes formas, tornaram
tudo isto possível. Aqui expressamos a nossa profunda gratidão
pela generosidade das Vossas contribuições, e aguardamos com
grande esperança e expectativa, os resultados deste esforço
conjunto para um futuro melhor.
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