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Nota Editorial

Iolanda Costa Galinha1

A nova equipa editorial que agora assume funções na revista Psique, 
constituída por mim própria e pelo Doutor José Magalhães, deseja em 
primeiro lugar agradecer o trabalho desenvolvido pelo Professor José Silva 
Pinto, ao longo dos últimos oito anos da revista. O seu trabalho e dedicação 
trouxeram a revista Psique até ao ponto actual, no seu oitavo volume - o 
qual ainda coordenou e pelo qual ainda é responsável. A revista conta, 
neste momento, com um conselho editorial constituído por Doutores de 
diversas Universidades nacionais e internacionais e encontra-se numa 
fase avançada no processo de indexação à Redalyc. Continuar o trabalho 
desenvolvido na Psique até esta altura é, não apenas uma honra como 
também, um privilégio.

Com o nosso trabalho, porém, pretendemos prestar o nosso contributo 
à revista, levando-a ainda mais longe no seu progresso. Pretende-se alargar 
a equipa editorial de modo que a contribuição de várias competências e 
experiências possa enriquecer a revista. Pretende-se alargar a equipa de 
revisores da revista de modo a promover uma maior especialização, flexi-
bilidade e celeridade nos processos de revisão. Deste modo, promove-se 
simultaneamente a qualidade e o rigor no processo de revisão e publicação.

A actividade de investigação científica em Portugal tem aumentado 
consideravelmente durante a última década. A área científica da Psicologia 
não é uma excepção. A necessidade que os investigadores têm de publicar 
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os seus trabalhos reveste a existência de uma revista como a Psique de uma 
importância natural.

A nova coordenação editorial tem como objetivo promover uma maior 
divulgação da revista nos centros de investigação em Psicologia, principais 
produtores de conhecimento científico na área, ao nível nacional e interna-
cional. Pretende-se divulgar a revista não apenas entre os investigadores 
de outros países lusófonos, de quem já temos uma procura considerável, 
mas também entre os investigadores de outras nacionalidades, uma vez 
que a revista é aberta a várias línguas. Aumentar o número de submissões 
significa poder exercer uma selecção mais apertada, no sentido de uma 
maior qualidade e pertinência dos resultados de investigação publicados.

Temos como objectivo ainda construir uma plataforma online para 
que os artigos fiquem disponíveis logo que termine o processo de revisão 
e de aceitação dos artigos. Desta forma pretende-se reduzir o tempo de 
espera entre a submissão dos artigos e a sua acessibilidade aos leitores 
interessados.

A actual equipa editorial da Psique dirige-se agora aos autores, po-
tenciais interessados em submeter artigos à Psique. A revista define como 
critérios de preferência para a publicação, trabalhos de revisão de resul-
tados de investigação existentes, trabalhos que utilizem novos métodos, 
novos paradigmas e novas técnicas de investigação e trabalhos que testem 
hipóteses sobre modelos teóricos específicos e que proponham novos 
modelos teóricos com base em resultados empíricos.

Resta-nos desejar as maiores felicidades à revista Psique e a todos os 
que, directa ou indirectamente, colaboram para que cumpra a sua missão 
de divulgação científica: desde os autores, aos revisores, à equipa editorial 
e aos nossos leitores.


