
   

Revista de Psicología del Deporte

ISSN: 1132-239X

DPSSEC@ps.uib.es

Universitat de les Illes Balears

España

Rubio, Víctor J.; Olmedilla, Aurelio

EDITORIAL

Revista de Psicología del Deporte, vol. 26, núm. 1, 2017, p. 9

Universitat de les Illes Balears

Palma de Mallorca, España

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235149687001

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2351
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2351
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235149687001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=235149687001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2351&numero=49687
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235149687001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2351
http://www.redalyc.org


11

EDITORIAL
Em 1992 é lançado o primeiro número da Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology. Esta 

revista foi fundada dois anos antes peloProf. Alex García-Mas e pelo Dr. Joan Riera, iniciativa a que imediatamente 
e sem restrições se iria juntar o Prof. Jaume Cruz, que aceitaria actuar como primeiro director. Naquele momento, o 
Prof. Jaume Cruz presidia à Federação Espanhola de Associações de Psicologia do Desporto (FEPD), cuja contribuição, 
juntamente com a ajuda da Universidade das Ilhas Baleares e da Direcção Geral dos Desportos do Governo Balear foram 
determinantes ao proporcionar credibilidade e apoio nesses complicados primeiros passos, independentemente dos maus 
augúrios contra uma aventura que não deixava de ser louca naqueles tempos.

Muita água correu debaixo da ponte desde então e os fundadores, juntamente com um grupo de entusiastas editores 
associados e colaboradores, apoiados pela Universidade das Ilhas Baleares à qual logo se juntaria a Universidade 
Autónoma de Barcelona e, graças à inestimável cooperação de revisores espanhóis e de muitas outras partes do mundo, 
conseguiram consolidar a RPD/JSP como a mais importante de língua espanhola e portuguesa e entre as 10 mais referidas 
revistas mundiais no campo da psicologia do desporto.

Em 2017, coincidindo com o 25º aniversário do primeiro número, a revista inicia um novo período. Os fundadores 
dão lugar a uma nova equipa editorial, que inicia uma nova etapa da RPD/JSP. Todavia, a Universidade Autónoma de 
Barcelona continua com o seu apoio, ao qual se junta a Universidade de Almería. Enquanto nova equipa enfrentamos um 
desa o mais além nos critérios de qualidade que a equipa anterior alcançou para a revista (WoS JIF 2015: 0.560, h index: 
13; Scimago SJR 2015: 0.435, h-index: 12; Google Scholar h5-index: 22; EC3 Journal of Spanish Scholar Metrics h5-
index: 17; Spanish FECYT Excellence quality label).

Para dar continuidade à tarefa dos nossos antecessores, propomo-nos a uma série de objectivos a alcançar. Primeiramente, 
queremo-nos centrar na promoção da internacionalização da revista. Embora a RPD/JSP tenha publicado artigos em inglês 
e espanhol desde o seu arranque e em português pouco depois, tendo uma presença muito signi cativa não só em Espanha 
e Portugal mas também na América Latina, anova equipa editorial quer aprofundar esse foco internacional, promovendo 
o envio de originais de todas as partes do mundo. Mais ainda, colocamos como objectivo o posicionar a RPD/JSP como 
uma publicação internacional reconhecida para publicar artigos de elevada qualidade em psicologia do desporto.

Em segundo lugar, apoiamos rmemente a ideia de intercâmbio, transparência e reprodutibilidade como fundamentais 
em ciência. Neste sentido, apoiaremos iniciativas orientadas para a promoção de uma ciência de qualidade e procuraremos 
fomentar as comunidades interessadas em contribuir para tal.

Em terceiro lugar, comprometemo-nos com o desenvolvimento e disseminação de novas metodologias (ou não 
tão novas mas recentemente aplicadas ao campo da psicologia do desporto) de medição e análise. A psicologia do 
desporto baseada no questionário como instrumento de medida e apoiada em análises de dados que utilizam modelos 
lineares (ANOVAs e modelos de regressão) deve dar lugar a novas e prometedoras metodologias, mais em linha com 
as necessidades do campo, como as medidas baseadas no Ecological Momentary Assessmente as análises baseadas em 
modelos de curvas de crescimento latente ou em redes bayesianas. 

Em quarto lugar, estamos interessados em recrutar jovens pro ssionais para a equipa editorial da revista, para que 
acrescentem sangue novo e sustentem um grupo de futuros editores para esta e outras revistas cientí cas. 

Em quinto lugar, estamos plenamente conscientes da importância de uma resposta rápida aos autores que enviem os 
seus originais para a revista. Para tal, estamos dedicados a melhorar os processos organizacionais para reduzir o tempo 
desde que o artigo é inicialmente submetido na plataforma até que se efectue a decisão editorial. 

Finalmente, uma revista cientí ca é tão boa quanto os revisores com os quais conta, estando estes dispostos a 
dedicar o seu tempo e conhecimento da matéria para actuar como tais. Estamos plenamente conscientes que os revisores 
desempenham um papel não apenas baseado no seu critério na tomada de decisões editoriais, mas também na melhoria 
dos originais que são enviados, à margem de que o trabalho nalmente se publique ou não nessa revista. Um revisor ao 
fazer uma boa revisão, independentemente de a sua sugestão ser ou não a favor de que o artigo se publique, é altamente 
valorizado e apreciado pelos autores. Gostaríamos de manter esses bons revisores e ampliar este número com outros 
pro ssionais. Neste sentido, a partir daqui convidamos publicamente os especialistas no campo da psicologia do desporto 
e disciplinas relacionadas para que actuem a partir de agora como revisores da Revista de Psicología del Deporte/Journal 
of Sport Psychology. Começamos uma nova e excitante etapa e estamos encantados de poder partilhar este caminho com 
aqueles que estejam dispostos a participar.
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