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A New Journal of Physics (NJP) publica novas investigações importantes da melhor qualidade científica, 
com importância para um vasto público de leitores. Esta revista é detida e gerida por sociedades 
científicas, com a seleção do conteúdo e a revisão por pares geridas por um prestigiado conselho de 
cientistas internacional. A cobertura da NJP estende-se para além da física em geral, abrangendo a 
investigação pura, aplicada, teórica e experimental, bem como tópicos interdisciplinares.

A Journal of Physics CommunicationsTM 
destina-se à publicação rápida de 
investigação de elevada qualidade em 
todas as áreas da física.

A Environmental Research 
CommunicationsTM é uma nova revista de 
Acesso Aberto para a publicação rápida 
de investigação de elevada qualidade em 
todas as áreas da ciência ambiental.

A JPhys EnergyTM realçará os avanços 
científicos mais significativos e empolgantes 
em investigação energética. Visa juntar 
cientistas de um leque de disciplinas, 
com uma ênfase especial na investigação 
interdisciplinar e multidisciplinar.

A JPhys MaterialsTM realçará os avanços 
mais significativos e empolgantes em 
ciência dos materiais. A revista junta 
cientistas de um leque de disciplinas, 
com uma ênfase especial na investigação 
interdisciplinar e multidisciplinar.

A JPhys PhotonicsTM é uma nova revista de 
Acesso Aberto que realçará os avanços 
mais significativos e empolgantes 
na investigação das propriedades e 
aplicações da luz. 

A Environmental Research LettersTM 
abrange toda a ciência ambiental, 
proporcionando uma abordagem 
coerente e integrada, incluindo artigos 
de investigação, perspetivas e artigos 
de revisão.

Acesso Aberto dourado 
As revistas de Acesso Aberto dourado permitem um acesso imediato ao conteúdo da revista sem o pagamento de uma taxa de 
subscrição ou licença. Os autores pagam uma taxa de publicação de artigo (APC) para cobrir os custos de publicação na revista. 

A IOP Publishing é um grande apoiante da ciência aberta e do Acesso Aberto à investigação científica. 
Pioneiros em publicações de Acesso Aberto em física, lançámos a primeira revista de física de Acesso 
totalmente Aberto, New Journal of Physics, com o Instituto de Física e a Deutsche Physikalische 
Gesellschaft, em 1998. Desde então, lançámos muitas novas revistas de Acesso totalmente Aberto.

Revistas de Acesso Aberto dourado da IOP Publishing



As revistas de séries de conferências da IOP Publishing proporcionam aos organizadores de conferências um meio 
económico de publicar procedimentos numa base de Acesso Aberto. Os leitores podem ter acesso ao conteúdo das 
revistas de imediato sem terem de pagar uma taxa de subscrição ou licença. Os autores não pagam taxa de publicação de 
artigos e todos os custos de publicação das revistas são cobertos pelos organizadores das conferências.

A Machine Learning: Science and 
TechnologyTM dedica-se à publicação de 
avanços relacionados com a aplicação 
e o desenvolvimento de aprendizagem 
automática na física, ciência dos 
materiais, química, biologia, medicina, 
ciências da Terra e ciência espacial.

A Journal of Physics: Conference SeriesTM (JPCS) proporciona um serviço de publicação de procedimentos 
rápido, versátil e económico. IOP Conference Series celebra o seu 10.º aniversário. Nestes 10 anos, 
publicámos procedimentos para mais de 600 conferências, tendo trabalhado com centenas de 
organizadores de conferências.

A International Journal of Extreme Manufacturing (IJEM) é uma nova revista multidisciplinar que 
abrange unicamente as áreas relacionadas com o fabrico extremo. A revista dedica-se à publicação da 
investigação original da melhor qualidade e de maior impacto nas áreas relacionadas com o fabrico 
extremo, dos princípios ao processo, metrologia, condições, ambientes e integração no sistema.

A IJEM é detida exclusivamente por quatro parceiros:

• Instituto de Tecnologia de Fabrico de Maquinaria, Academia de Engenharia Física da China

• Universidade de Tecnologia de Dalian, China

• Universidade de Fudan, China

• Centro de Investigação de Fusão a Laser, Academia de Engenharia Física da China

Graças a fundos desta parceria, a IJEM não cobrará taxas para publicação de artigos, o que significa que 
os autores poderão publicar gratuitamente as suas investigações.

A IOP Conference Series: Materials 
Science and EngineeringTM (MSE) 
proporciona uma solução abrangente 
para conferências de ciência de materiais 
e engenharia, com a possibilidade de 
publicar procedimentos de eventos de 
qualquer dimensão.

A IOP Conference Series: Earth 
and Environmental ScienceTM (EES) 
proporciona um serviço de publicação 
de procedimentos rápido, versátil 
e económico.

A JPhys ComplexityTM adota princípios 
de ciência para maximizar a troca de 
conhecimentos entre as comunidades 
existentes e as emergentes, com um 
ênfase particular na investigação 
interdisciplinar e multidisciplinar. 

Se desejar mais informações relativas ao compromisso de Acesso Aberto da IOP Publishing, é 
favor contactar o seu representante local indicado em ioppublishing.org/contacts
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