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O objectivo central de um periódico 

científico é servir de veículo de comunicação 
do conhecimento científico entre os autores 
(investigadores, laboratórios, centros de 
investigação, unidades de I&D, etc) e os seus 
leitores (docentes, investigadores, alunos ou a 
população em geral), procurando estabelecer 
um estado de arte sobre uma determinada 
realidade e/ou apresentar contributos 
inovadores para o seu desenvolvimento. 

Enquanto agente pró-activo desta 
dinâmica, a Motricidade tem procurado 
desempenhar um papel mais interventivo e 
integrador desta(s) realidade(s), através: a) de 
um acesso livre/aberto (open acess) dos artigos 
científicos publicados, sem qualquer tipo de 
embargo ou subscrição e com uma extensiva 
presença nas mais conceituadas bases de 
indexação/resumos e repositórios; b) da 
(re)definição de políticas editoriais alicerçadas 
na valorização do conhecimento, do trabalho 
dos autores e dos revisores, procurando, 
sempre que possível, diminuir o tempo que 
decorre entre a submissão e a publicação de 
um artigo; c) do incentivo à submissão de 
estudos que integrem as várias áreas/ 
disciplinas de conhecimento retratadas na 
revista e que evidenciem os benefícios da 
adopção de um estilo de vida activo e saudável; 
e, d) da promoção de manuscritos que 
procurem ser inovadores e ricos nos domínios 
da teorização. 

Uma outra possibilidade de contributo é a 
publicação de artigos, resumos/abstracts ou 
outros materiais que resultem de congressos, 
simpósios ou reuniões científicas de sociedades 
científicas ou grupos de investigação. Este tipo 
de edição, usualmente designada de 
suplemento, visa o desenvolvimento e dissemi-
nação do conhecimento científico em áreas 
científicas delimitadas pelas comissões 
organizadoras destes encontros, constituindo, 
muitas das vezes, uma das primeiras formas de 
apresentação de resultados de pesquisas em 
processo ou em fase final. 

Neste sentido, a presente edição 
suplementar da Motricidade integra a 
publicação de artigos e resumos/abstracts do 2º 
Simpósio Internacional de Performance 
Desportiva/CIDESD e surge na continuidade 
de um número anterior (2009, vol. 5, n. 3), no 
qual foram publicadas as actas do 1º Simpósio 
Internacional de Performance Desportiva e de 
um número mais recente (2011, vol. 7, n. S1), 
que incluiu os proceedings do 1º Encontro 
Internacional de Pesquisadores em Esporte, 
Psicologia e Saúde. 

De acordo com as directrizes do 
International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE) para a edição de suplementos, os 
editores-chefes de um periódico deverão 
assegurar um conjunto de premissas, de forma 
a assegurar a qualidade e mérito do conteúdo 
publicado, nomeadamente: i) garantir a 
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aplicação das boas práticas editoriais e exercer 
controlo sobre as decisões de escolha de 
artigos, revisores e conteúdos a publicar; ii) 
trabalhar em cooperação com a comissão 
organizadora, no sentido de definir o âmbito, 
escopo e índice do suplemento; iii) possibilitar 
aos leitores a distinção entre artigos ordinais e 
pertencentes a um exemplo, através da correcta 
identificação do número da revista; iv) garantir 
a aplicação dos princípios de transferência dos 
direitos de autor (copyright) e inexistência de 
conflitos de interesse; e v) indicar qualquer 
forma de relação financeira entre os editores e 
a comissão organizadora.  

Neste âmbito, a presente edição 
suplementar da Motricidade foi desenvolvida 
de acordo com todas as recomendações 
apresentadas anteriormente, de forma a 
assegurar a qualidade técnica e científica do 
conteúdo publicado e os objectivos funda-
mentais que norteiam a (sobre)vivência deste 
periódico. Após a definição do âmbito e escopo 
da edição, foram delegadas competências para 
a organização de todo o processo editorial 
alicerçado numa análise/revisão cega (“blind-

review”) e no cumprimento integral das normas 
de publicação. Posteriormente, foram desen-
volvidas todas as tarefas e normas usualmente 
implementadas ao longo do processo editorial, 
culminando na edição gráfica final. De acordo 
com a política editorial em vigor, a Comissão 
Organizadora do 2º Simpósio Internacional de 
Performance Desportiva apoiou o presente 
suplemento através da atribuição de um 
subsídio financeiro destinado à comparti-
cipação dos custos tipográficos e de impressão 
da respectiva edição em suporte impresso e 
electrónico. 

Enquanto editores da Motricidade, foi com 
muito agrado e satisfação que acolhemos o 
interesse manifestado pela Comissão Organiza-
dora deste evento em adoptar a nossa revista 
como agente divulgador destas pesquisas. 
Manifestamos, igualmente, a nossa disponi-
bilidade para receber propostas de futuras 
edições suplementares relacionadas com a 
investigação produzida no âmbito das ciências 
do Desporto, Saúde e Desenvolvimento 
Humano, desde que implementados os 
requisitos apresentados neste editorial. 
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