
 

 

Prefaciar uma obra é sempre um processo de enorme 

responsabilidade, principalmente quando aqui se começa um novo 

ciclo na publicação da Revista Psicologia e Educação da Universidade 

da Beira Interior - Portugal. 

Como diz o senso comum científico, existe uma mudança, um 

incremento, de cerca de cinco em cinco anos em cerca de 25 a 30 por 

cento do conhecimento científico. 

Essa foi a nossa preocupação ao reiniciarmos a edição da Revista 

Psicologia e Educação da Universidade da Beira Interior (RPE-UBI). 

A revista passou por uma profunda transformação a vários níveis: 

gráfico, equipa editorial, conselho editorial, e internacionalização das 

publicações. 

Assim, a partir deste número a RPE-UBI terá sempre a sua emissão 

online e ter-se-á reiniciado uma nova série de publicação (RPE – UBI, 

2018, 1, 1, npi-npf:online). 

Houve um grande esforço para que o escopo de publicação não se 

cingisse apenas a autores nacionais. Assim, para além de artigos de 

Portugal, serão apresentados artigos de variadas Universidades e 

centros de investigação provenientes de México, Brasil, Espanha, etc. 

Foi um esforço que valeu a pena pois podemos contar neste momento, 

não apenas com a contribuição de colegas dos mais conceituados 

centros de investigação no que respeita ao conhecimento educativo e 

psicológico, mas, principalmente, contámos com a sua confiança. Esta 

atitude significa, na nossa opinião, entre outras coisas, numa crença 

em nós, nas nossas pessoas, no nosso trabalho. 

Temos assim uma revista completamente renovada e com uma nova 

equipa. 

Os vários artigos que abordam as várias temáticas, que podem ser 

consultadas com rápida visita ao índice, são demonstração do quanto 

foi possível crescer em quantidade e qualidade editorial. 

Por todo o referido, não podemos deixar de agradecer de uma forma 

muito sentida a todos os autores individuais e grupos de trabalho que 

permitiram que hoje este número esteja a ver a luz do dia, tal como o 

conhecimento necessita ser libertado e partilhado para ganhar a luz 

da sua expressividade. 

Em nome de toda a equipa da Revista de Psicologia e Educação da 

Universidade da Beira Interior, deixo aqui um agradecimento muito 

profundo, referindo que estamos abertos numa timeline contínua em 

que as submissões dos vossos artigos podem ser feitas para o email 

oficial da revista (revpsic@ubi.pt), consultando antes as normas de 

submissão no site. 

Em nome do Conselho Editorial, deixamos os melhores cumprimentos 

a contamos com as vossas submissões em qualquer período do ano, 

respeitado assim uma política de open call for papers. 

Com os melhores cumprimentos 

Luis Alberto. C. R. Maia, Ph.D. 

Editor-in-Chief da Revista de Psicologia e Educação da Universidade 

da Beira Interior - Portugal 

Contacto: revpsic@ubi.pt  
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