
 

PRÉMIO “PUBLICAÇÕES DE MÉRITO” 

REGULAMENTO 

A Associação Portuguesa de História Económica e Social (APHES) instituiu em Assembleia 
Geral de 18 de Novembro de 2016, um Prémio destinado a estimular a projecção 
internacional da investigação realizada em Portugal, publicada nas revistas de topo de 
História Económica e Social.  
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§1 

O prémio será atribuído a todas as publicações de sócios da APHES em qualquer das revistas 
que constam da tabela do anexo 1, constituída pela ordenação das revistas de história 
económica e social registadas na base de dados Web of Science. O factor de impacto destas 
revistas deve ser igual ou superior a 0,400 na média dos cinco últimos anos. 

§2 

A cada publicação será atribuído o valor unitário de 250 euros, independentemente do 
número dos seus autores. 
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São elegíveis para este prémio todos os sócios da APHES que tenham as respectivas quotas 
regularizadas. 
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§1 

O prémio será atribuído unitariamente a cada publicação independentemente do número dos 
seus autores. 

§2 

Nos artigos de autoria conjunta um dos autores deve preencher os requisitos estabelecidos 
em 2. 
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A lista de periódicos no anexo 1 será revista de dois em dois anos, mantendo-se o critério de 
ordenação pelo impacto, baseado na média dos últimos cinco anos. 
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§1 

O prémio “Publicações de Mérito” será atribuído anualmente. 

§2 

Este prémio entra em vigor em 2017, aplicado a todas os artigos publicados em 2016. 
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A Direcção da APHES pode suspender em qualquer momento a atribuição do prémio. 
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O presente Regulamento pode ser alterado, no todo ou em parte, por maioria simples dos 
sócios reunidos em Assembleia Geral. 

8 
Normas transitórias 

§1 

No primeiro ano de vigência do prémio não serão considerados elegíveis os membros da 
actual direcção, da qual partiu esta proposta. 

§2 

Excepcionalmente na Assembleia Geral da APHES a realizar em 2017 poderá ser efectuado 
um ajustamento à lista de revistas que consta do anexo 1. 
 
 
 
Anexo 1: Lista de revistas de história económica e social com factor de impacto igual ou 
superior a 0,4 na base de dados Web of Science 
 

1. American Historical Review - 1,618 
2. Economic History Review - 1,332 
3. Explorations in Economic History - 1,286 
4. Journal of Economic History - 1,230 
5. Comparative Studies of Society and History - 0,914 
6. European Review of Economic History - 0,892 
7. Journal of African History - 0,828 
8. Journal of Global History - 0,790 
9. Business History Review - 0,777 
10. Cliometrica - 0,746 
11. Past and Present - 0,714 
12. Business History - 0,695 
13. Journal of Modern History - 0,583 
14. History Workshop Journal - 0,570 
15. Journal of Interdisciplinary History - 0,565 
16. Revista de Historia Economica - 0,562 
17. International Labor and Working Class History - 0,526 
18. Historical Journal - 0,510 
19. Journal of Social History - 0,476 
20. International Review of Social History - 0,466 
21. Journal of History of Economic Thought - 0,405 

 
 


