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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 relacionadas, nestes grupos 
etários. Funciona como uma forma de divulgação da investigação e prática de 
diversos temas actuais e de elevada pertinência na área científica da Psicologia 
da Criança e do Adolescente. É um fórum de encontro e discussão da experiência, 
ideias e investigação científica 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 ecológica. Procuramos 
artigos originais, artigos de revisão, artigos de investigação 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 multidiciplinar e interdisciplinar, 
promove a diversidade, internacionalidade e qualidade, o que se reflecte na 
aceitação de artigos de temáticas e abordagens associadas a diversas linhas de 
investigação e intervenção.

Recebemos artigos científicos em quarto línguas: Português, Espanhol, 
Inglês e Francês. 

A Revista contempla, também, trabalhos relacionados com a intervenção, 
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 investigadores Nacionais 
e Internacionais, especializados directamente ou indirectamente 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/ Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Lusíada 
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de Lisboa e pelo Centro de Investigação em Psicologia para o Desenvolvimento 
(CIPD). Propõe ser uma publicação semestral, publica números de carácter 
genérico e, periodicamente, números de carácter temático.

A Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente pode ser adquirida 
através de assinatura, pretende estabelecer um sistema de permuta com um 
elevado número de revistas nacionais e internacionais.
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InTROdUCTORy nOTE

The “Journal of Child and Adolescent Psychology” is a multidisciplinary 
scientific journal that aims to publish the results of new research and interventions 
in psychology and related sciences, in these age groups. It serves as a dissemination 
vehicle of research and practice on several current subjects of high relevance in 
the scientific areas related to Child and Adolescent Psychology. It is a forum to 
meet and discuss experience, ideas and research, fundamental to the professional 
development of psychologists, teachers, researchers and other professionals, as 
well as students. 

The Journal involves and integrates various approaches and theoretical 
frameworks, focusing mainly on an ecological and developmental perspective. 
We seek original articles, review articles, articles of applied research, letters to the 
editor, comments, and also case studies in the areas of Health Psychology, Clinical, 
Education, Work and Organizations, Criminal and other disciplines that work 
with or are involved with child and adolescent psychosocial development.

Assuming itself as a multidisciplinary and interdisciplinary Journal, 
it promotes diversity, internationality and quality, which is reflected in the 
acceptance of article topics and approaches associated to different lines of research 
and intervention. 

We accept papers in four languages: Portuguese, Spanish, English and French. 
The Journal also envisages work on intervention, if properly justified and 

evaluated, as well as space for summaries of master’s thesis and doctoral programs.
To promote and maintain the quality of scientific articles and other 

contributions, we have a scientific advisory board of national and international 
researchers who are specialized directly or indirectly in Child and Adolescent 
Psychology and related areas. The Scientific Council will hold a blind peer review 
on the submitted papers and give its opinion.

This journal is officially published by the Institute of Psychology and 
Educational Sciences/Faculty of Humanities and Social Sciences of the 
Universidade Lusíada in Lisbon and by Research Center Psychology for the 
Development (CIPD). It has a biannual publication, publishing generic issues and, 
periodically, theme issues. 

The Journal of Child and Adolescent Psychology may be purchased by 
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subscription, and will establish an exchange system with a large number of national 
and international journals.
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