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EDITORIAL 

 

A revista “Psicologia: Saúde e Doenças” tem tido um papel essencial na afirmação da 

importância da Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde ao longo de vários anos.  

É uma revista que claramente se destaca no panorama das revistas científicas publicadas 

em Portugal, no domínio da Psicologia. 

Pautando-se por rigorosos critérios quanto à qualidade dos trabalhos publicados, tem 

permitido a divulgação de importantes resultados de investigações realizadas no âmbito da 

Psicologia da Saúde. 

É pois com elevada satisfação, mas também enorme responsabilidade, que coordenamos a 

edição deste número da revista “Psicologia: Saúde e Doenças”, dedicado à publicação de 

trabalhos apresentados no II Congresso Ibero-Americano e III Congresso Luso-Brasileiro 

de Psicologia da Saúde, realizado na Universidade do Algarve, de 4 a 6 de Julho de 2013.  

Na Universidade do Algarve, a Psicologia da Saúde constitui já uma área científica de 

excelência, tendo sido já produzidas várias dezenas de teses de mestrado e algumas teses 

de doutoramento nesta área científica.  

Sendo grande parte da investigação produzida tem sido em torno do tema do bem-estar, os 

investigadores deste domínio integram a linha “Bem-estar na sociedade”, integrada no 

Centro de Investigação em Espaço e Organizações (CIEO), unidade de I & D da FCT 

sediada na Universidade do Algarve e avaliada com “Muito Bom”. 

Para além da produção científica nesta área, a organização de congressos tem sido 

fundamental para a afirmação e reconhecimento desta área científica na Universidade do 

Algarve.  

Assim, em 2006, foi organizado na Universidade do Algarve, pela equipa desta linha de 

investigação, o “6º Congresso Nacional de Psicologia da Saúde”, centrado sobre o tema 

geral da “Saúde, Bem-Estar e Qualidade de Vida”, tendo sido apresentadas mais de 400 

comunicações, muitas das quais publicadas no livro de Atas deste Congresso, com cerca de 

800 páginas (Leal, Ribeiro & Jesus, 2006).  

A colaboração desta equipa com colegas do Brasil tem-se intensificado nos últimos anos, 

traduzindo-se na realização de diversas investigações em parceria e, em particular, na 

edição de livros, como foi o caso de “Psicologia da Saúde: Teoria e Pesquisa” (Siqueira, 

Jesus & Oliveira, 2007), o qual foi lançado durante a realização do I Congresso Brasileiro 

de Psicologia da Saúde, organizado pela Associação Brasileira de Psicologia da Saúde 

(ABPSA).  

Na sequência destas colaborações entre Portugal e o Brasil foi apresentada a proposta de 

organização do I Congresso Luso-Brasileiro de Psicologia da Saúde, centrado sobre o tema 

“Experiências e intervenções em Psicologia da Saúde”, tendo esta iniciativa sido desde 

logo acolhida pela SPPS e pela ABPSA. Realizado em 2009, este congresso contou com 

mais de 400 trabalhos apresentados, encontrando-se quase todos publicados nas atas, em 

formato CD (Jesus, Resende & Leal, 2009).  
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Em 2011, foi realizado na Universidade Metodista de São Paulo o II Congresso Luso-

Brasileiro de Psicologia da Saúde, que incluiu também a organização do I Congresso 

Ibero-Americano de Psicologia da Saúde. 

Em 2013, volta a ser a Universidade do Algarve a assumir a organização desta iniciativa, 

integrando o III Congresso Luso-Brasileiro de Psicologia da Saúde e o II Congresso Ibero-

Americano de Psicologia da Saúde.  

A dimensão ibero-americana é acentuada pela colaboração da Asociación Española de 

Psicología Conductual (AEPC) na organização deste congresso, para além da SPPS 

(Portugal) e da ABPSA (Brasil), sendo o espanhol também a língua oficial, para além do 

português.  

Este congresso conta ainda com participantes de outros países da américa latina, em que o 

espanhol é a língua oficial, e com a presença de participantes de países africanos de 

expressão portuguesa, expressando a dimensão cada vez mais global da rede de 

colaborações existentes no domínio da Psicologia da Saúde.  

Para além da publicação das atas em formato CD, com os resumos de mais de 500 

trabalhos apresentados no congresso, na forma de simpósios, comunicações orais, posters 

ou e-posters, bem como alguns artigos enviados pelos autores para o efeito, quisemos 

publicar um número na revista “Psicologia: Saúde e Doenças”, com os trabalhos enviados 

por vários participantes nesse sentido, após termos divulgado a realização desta iniciativa.  

Foram recebidas 34 propostas de artigos para publicar. No entanto, embora todos eles 

cumprissem os critérios de qualidade pretendidos, apenas 11 cumpriam as normas da 

revista e as normas estipuladas previamente para esta publicação. 

São artigos que incidem sobre temas diferenciados da Psicologia da Saúde, expressando a 

amplitude e até a interdisciplinaridade que caracterizam este domínio da Psicologia.  

São estes os artigos que se publicam neste número da revista “Psicologia: Saúde e 

Doenças”, dedicado à realização do III Congresso Luso-Brasileiro e II Congresso Ibero-

Americano de Psicologia da Saúde. 

 

O Editor Convidado, 

Saul Neves de Jesus 
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