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NOTA INTRODUTÓRIA

A “Revista Psicologia da Criança e do Adolescente” é uma revista 
científica multidisciplinar, que procura publicar resultados de novas 
pesquisas e intervenções no âmbito da Psicologia e ciências relaciona-
das, nestes grupos etários. Funciona como uma forma de divulgação da 
investigação e prática de diversos temas actuais e de elevada pertinên-
cia na área científica da Psicologia da Criança e do Adolescente. É um fó-
rum de encontro e discussão da experiência, ideias e investigação cien-
tífica fundamentais para o desenvolvimento profissional de Psicólogos, 
docentes, investigadores e outros profissionais, assim como discentes.

A revista envolve e integra várias abordagens e quadros teóricos, 
incidindo essencialmente numa perspectiva desenvolvimental e eco-
lógica. Procuramos artigos originais, artigos de revisão, artigos de in-
vestigação aplicada, cartas ao editor, comentários e ainda estudos de 
caso nas áreas de Psicologia da saúde, Clínica, Educacional, Trabalho e 
Organizações, Criminal entre outras disciplinas que trabalhem com ou 
estejam envolvidas com o desenvolvimento psicossocial da criança e do 
adolescente. 

Assumindo-se como uma revista multidisciplinar e interdisciplinar, 
promove a diversidade, internacionalidade e qualidade, o que se reflec-
te na aceitação de artigos de temáticas e abordagens associadas a di-
versas linhas de investigação e intervenção.

Recebemos artigos científicos em quarto línguas: português, espa-
nhol, inglês e francês. 

A revista contempla, também, trabalhos relacionados com a inter-
venção, desde que devidamente fundamentada e avaliada, assim como, 
possui espaço para resumos de tese de mestrado e de doutoramento.

De modo a promover e manter a qualidade científica dos artigos e 
demais colaborações, contamos com um conselho científico de investi-
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gadores nacionais e internacionais, especializados directamente ou in-
directamente na área da Psicologia da Criança e do Adolescente e áreas 
associadas. O Conselho Científico realizará a revisão cega entre pares 
dos trabalhos submetidos e dará o seu parecer.

Esta revista é oficialmente publicada pelo Instituto de Psicologia e 
Ciências de Educação da Universidade Lusíada de Lisboa e pelo Centro 
Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social (CLISSIS). 
Propõe ser uma publicação semestral, publica números de carácter 
genérico e, periodicamente, números de carácter temático.




