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EDITORIAL 

As we were reviewing this twelfth volume of Psique we 
reflected on yet another year’s work for all our editorial 
team. Inevitably, we cannot help but feel satisfied and 
grateful as we look back, sentiments we wish to share 
with our readers. 
This year of 2015 served as an important milestone in 
the development of Psique. After the initial challenge of 
recovering from the delay in the journal’s publication, 
as well as placing Psique online for free access in the 
internet, we were invited by EBSCO, and signed the 
contract, to index Psique on this international database. 
We felt very motivated by this unexpected invitation, as 
it made all the hard work of the authors, editorial con-
sultants and editors seem recognized. I would like to be-
gin by thanking the entire team of Psique for the dedica-
tion, thoroughness and responsibility over their work 
and for their faith in this project. The indexation of 
Psique by EBSCO is a great incentive for our journal, 
which immediately resulted in an increased number of 
submissions. 
The year 2015 was also notable for the expansion of the 
Psique team, with the integration of four new co-editors. 
This was an important step forward, in terms of in-
ter-institutional collaboration, and the reinforcement of 
the journal’s scientific resources, to bring it more in line 
with the international indexation criteria. In the course 
of this process, our objective was to create a cohesive, 
participative working group in which the new members 
of the team could feel integrated and personally 
involved in the Psique project. This being the case, it 
stood out as a year in which Psique’s procedures and 
institutional culture became increasingly collaborative, 
as did the sharing of scientific knowledge, decision-mak-
ing and challenges between a broader editorial team. 
A heartfelt thank you goes out to the new co-editors of 
Psique, Gina Lemos (Universidade do Minho), Isabel 
Silva (Universidade Fernando Pessoa), Nuno Colaço 
(Universidade de Évora) and Ricardo Rodrigues (ISCTE 
Instituto Universitário de Lisboa), who embraced this 
project as if it were their own, and contributed towards 
reinforcing the scientific standard of the journal. Special 
thanks for his commitment must also go to my colleague 
and co-editor José Magalhães who has accompanied me 
since the beginning, particularly for raising awareness 
of the journal among colleagues and students.
The Psique team also welcomed new assistant editors, 
whose role is to help the co-editors during the formal 
revision for publication of the articles and for promotion 
of the journal. Thank you very much to Beatriz Silva, 
João Viseu, Joana Pereira and Patrícia Gouveia for their 
excellent work. 
A special word of thanks goes out to Madalena Mira, for 
the enthusiasm with which she has helped in the pro-
motion and roll out of Psique across all kinds of media 
and which probably led to our journal being approached 
by EBSCO.

Nevertheless, the growth of our team has not meant less 
work for the journal’s editor, who continues to accom-
pany and contribute from up close to the scientific re-
view of all the articles. This being the case, any article 
submitted to Psique now is revised by two specialists 
in the scientific area of the article, by a co-editor and by 
the editor-in-chief. This process goes towards ensuring 
even greater precision in the analysis and enrichment of 
the review process, and consequently, of the published 
articles.
Psique is still in an early stage of its development 
and there are important aspects in which it needs to 
improve. These aspects are objectives to be addressed 
in the next few years of our work. 
In the first place, the journal’s goal is to be indexed in 
other international databases besides that of EBSCO, 
such as Redalyc, Psycinfo and Scopus. This year, the 
second updated volume of the journal is being pub-
lished and, as such, we are able to request for the second 
time evaluation for the indexation in Redalyc. That is 
the objective for the coming working year. 
In second place, the journal can improve in terms of the 
diversity and scientific relevance of the articles it pub-
lishes. The number of submissions we receive has 
increased every year, but can grow even further. And so, 
a second important goal for the coming year is to invest 
particularly in the promotion of the journal, in order to 
get more submissions.
In third place, as we seek the indexation of Psique in 
other scientific databases, it is also our goal to incorpo-
rate even more editorial advisors from international 
universities, outside of the host entity, in order to bring 
the journal closer to the indexation criteria specified by 
these databases.
We bring this editorial note to a close with the same 
feeling of satisfaction and gratitude, as well as an aware-
ness of the responsibility of the journey ahead of us. 
We hope to have the necessary conditions to be able to 
develop this project with the investment of time, 
thoroughness and ethics that a scientific publication 
demands. So for this reason, we wish to honour the work 
undertaken by all the professionals involved in this 
publication as well as the host entity of the journal, the 
Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), through its 
Psychology Research Centre.
 

Iolanda Costa Galinha
Editor-in-chief of Psique

Universidade Autónoma de Lisboa (UAL)
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EDITORIAL 

Ao longo do processo de revisão deste volume XII 
da Psique, passamos em retrospectiva mais um ano de 
trabalho de toda a equipa editorial. É inevitável iniciar-
mos esta retrospectiva com um sentimento de satisfação 
e gratidão, que queremos partilhar com os leitores.
Este ano de 2015 representou um importante marco 
no desenvolvimento da Psique. Após o desafio inicial 
de recuperar o atraso de publicação da revista, e na 
sequência da difusão online da revista, recebemos o 
convite da EBSCO e assinámos o contrato para indexa-
ção da Psique nesta base de dados internacional. Este 
convite foi recebido com surpresa e entusiasmo por 
toda a equipa e representou o premiar do empenho 
no trabalho desenvolvido pelos editores, conselheiros 
editoriais e autores. Começo por agradecer a toda a 
equipa da Psique pela dedicação, rigor e responsabilida-
de com que desenvolveram este trabalho e por terem 
acreditado neste projecto. A indexação da Psique na 
EBSCO representa um importante fator impulsionador 
da revista, que se observou imediatamente num maior 
número de submissões.
O ano de 2015 foi marcado também pelo crescimento 
da equipa da Psique, com a integração de quatro novos 
coeditores. Este foi um importante passo, pelo que 
representou em colaboração interinstitucional e em 
reforço dos recursos científicos da revista, em aproxi-
mação aos critérios internacionais de indexação. Neste 
processo, pretendemos criar um grupo de trabalho 
participativo e coeso, em que os novos membros da 
equipa integrassem e sentissem o trabalho da Psique 
como um projecto pessoal. Foi, por isso, um ano marca-
do pela partilha dos procedimentos e da cultura ins-
titucional da Psique, e também pela partilha do conhe-
cimento científico, das decisões e das dificuldades entre 
os vários membros da equipa editorial. Um muito 
obrigada especial aos novos coeditores da Psique, Gina 
Lemos (Universidade do Minho), Isabel Silva (Universi-
dade Fernando Pessoa), Nuno Colaço (Universidade de 
Évora) e Ricardo Rodrigues (ISCTE Instituto Universitá-
rio de Lisboa), que abraçaram este projecto como seu, 
contribuindo para reforçar a qualidade científica da 
revista. Um agradecimento especial também ao meu 
colega e coeditor José Magalhães, que me acompanha 
desde o início, pelo contributo que tem dado, particular-
mente, na divulgação da revista entre colegas e alunos.
A equipa da Psique cresceu ainda na figura do editor 
assistente, que tem a função de apoiar os coeditores 
na revisão formal das normas de publicação dos artigos 
e na divulgação da revista. Muito obrigada Beatriz Silva, 
João Viseu, Joana Pereira e Patrícia Gouveia pelo exce-
lente trabalho desenvolvido.
Uma palavra especial de agradecimento à Madalena 
Mira pelo entusiasmo com que colaborou na difusão 
e divulgação da Psique, contribuindo para a sua projecção 
nos vários meios de comunicação e, provavelmente, 
responsável pelo contacto da EBSCO.

O alargamento da equipa não representa, porém, uma 
demissão do trabalho da editora da revista, que conti-
nua a acompanhar e a contribuir em proximidade, para 
todos os processos de revisão científica dos artigos. 
Assim, os artigos submetidos à Psique passam agora 
por um processo de revisão por dois especialistas no 
domínio científico do artigo, por um coeditor e pela 
editora. Este processo contribui para um maior rigor 
na análise e para o enriquecimento dos processos de 
revisão e, consequentemente, dos artigos publicados.
A Psique está ainda numa fase inicial do seu desenvolvi-
mento e há aspectos importantes em que precisa de me-
lhorar. Estes aspectos constituem-se desde logo como 
objectivos a perseguir nos próximos anos de trabalho. 
Em primeiro lugar, a revista tem como objectivo a in-
dexação em outras bases de dados internacionais para 
além da EBSCO, como a Redalyc, a Psycinfo e a Scopus. 
A revista publica, este ano, o segundo volume em condi-
ções de actualização da sua publicação e, desta forma, 
reúne as condições para requerer a segunda avaliação 
para a indexação na Redalyc. Este é um objectivo para 
o próximo ano de trabalho.
Em segundo lugar, a revista pode melhorar na diversidade 
e relevância científica dos artigos que publica. O número 
de submissões que recebemos tem crescido todos os anos 
mas pode crescer ainda mais. Assim, um segundo objec-
tivo importante para o próximo ano consiste em investir 
particularmente na divulgação da revista, no sentido de 
obter submissões de mais artigos.
Em terceiro lugar, perspectivando a indexação da Psique 
em outras bases de dados científicas, é nosso objectivo 
integrar progressivamente mais conselheiros editoriais 
de universidades internacionais e externos à entidade 
de acolhimento, aproximando a revista dos critérios 
de indexação destas bases de dados.
Terminamos esta nota editorial com o mesmo sentimento 
de satisfação e gratidão, acompanhado por um senti-
mento de responsabilidade pelo caminho a percorrer. 
Esperamos ter as condições necessárias para continuar 
a desenvolver este projecto com o tempo, o rigor e a ética 
que uma publicação científica exige. Deste modo, 
pretendemos honrar o trabalho desenvolvido por todos 
os profissionais envolvidos nesta publicação e a entida-
de que acolhe a revista, a Universidade Autónoma de 
Lisboa, através do Centro de Investigação em Psicologia.
 

Iolanda Costa Galinha
Editora Directora Psique

Universidade Autónoma de Lisboa
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