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Nota Editorial

Iolanda Costa Galinha1

A Direcção e a Coordenação Editorial da revista Psique têm o prazer 
de informar os seus leitores que o volume IX da revista Psique foi enviado 
para paginação em Julho de 2013. Conseguindo antecipar a data de fecho 
deste volume, cumprimos um dos principais objectivos para este ano e que 
representa encurtar o caminho que leva a Psique à indexação em bases de 
dados internacionais.

Durante este ano, conseguimos ainda realizar o objectivo de ampliar 
e diversificar o Conselho Editorial da revista Psique. Convidámos novos 
revisores, filiados numa diversidade de Universidades Nacionais e In-
ternacionais e com uma maior abrangência de especialização em áreas 
científicas da Psicologia. Esta ampliação e diversificação do Conselho 
Editorial já está a permitir uma maior rapidez na avaliação e na resposta 
aos processos de submissão à revista Psique, bem como, uma selecção mais 
especializada dos artigos, resultando numa maior qualidade científica 
dos volumes editados. Vamos continuar a trabalhar neste sentido para o 
próximo volume da revista, procurando manter um Conselho Científico 
com competência científica relevante e, simultaneamente, efectivo na 
colaboração com a Psique.

Durante este ano, divulgámos a revista pelos vários centros de inves-
tigação do país. Este continuará a ser um dos objectivos primordiais para 
o próximo volume da Psique, uma vez que é essencial ter abundância de 
submissões para que seja possível seleccionar os melhores artigos para 
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publicação. Tencionamos divulgar amplamente a revista Psique para que 
possa chegar ao conhecimento de um maior número possível de investi-
gadores em Psicologia, no país e no estrangeiro.

A indexação da Psique à Redalyc e a outras bases de dados internacio-
nais, tais como a Scielo e a Psycinfo, é a nossa meta e todo o nosso caminho 
se direcciona para a obtenção deste objectivo.

Resta-me agradecer a colaboração de toda a equipa: ao caríssimo 
colega Professor José Magalhães que para além da sua contribuição para 
a revista tem tido um papel essencial como elemento motivador da equipa 
e como embaixador da revista entre colegas investigadores fora da UAL; 
à estimada Professora Gina Lemos pelo rigor e qualidade no seu trabalho, 
com quem esperamos contar cada vez mais neste projecto; ao inestimá-
vel contributo do nosso Conselho Editorial, que tem demonstrado uma 
fidelidade e compromisso à Psique que não esquecemos, em particular 
aos colegas do Departamento de Psicologia da UAL, que têm sido os que 
mais apoiam a Coordenação Editorial no processo de submissão e revisão; 
aos nossos caríssimos autores, pela qualidade dos seus trabalhos e, essen-
cialmente, pela disponibilidade em reformular e melhorar os seus artigos 
após as sugestões dos nossos revisores; finalmente, aos nossos leitores para 
quem todo este trabalho é produzido, são quem temos em mente enquanto 
desenvolvemos este trabalho.

Despedimo-nos, com este sentimento de realização e gratidão, até ao 
próximo volume da revista. 

Iolanda Costa Galinha
Directora da Psique


