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Normas para 
submissão de artigos
01. 
O artigo deve ser escrito em português.

02. 
A(s) referência(s) bibliográfica(s) a partir da(s) 
qual(is) o artigo foi escrito deve(m) ter sido publi-
cada(s) nos últimos 5 anos.

03. 
O(s) autor(es) do artigo deve(m) coincidir com o(s) 
autor(es) da referência a partir da qual o artigo foi 
escrito.

04. 
O(s) autor(es) deverão declarar que se trata duma 
publicação original, embora escrita a partir de ar-
tigo(s) científico(s) publicado(s) previamente.

05. 
Pelo menos um dos autores dos artigos deve ser 
membro efetivo da OPP.

06. 
Para ser aceite, o artigo deverá ser revisto por um 
Psicólogo membro da OPP, com pelo menos 5 anos 
de experiência profissional, o qual deverá escrever 
um parecer positivo sobre a relevância do artigo 
para a prática profissional

07. 
O Psicólogo referido no número anterior deverá es-
crever um comentário (até 1000 caracteres, incluin-
do espaços) sobre as implicações práticas do arti-
go, bem como da(s) referência(s) deste, o qual será 
também publicado. Este comentário, quando exista, 
será submetido pelo(s) autor(es) do artigo, fazendo 
parte integrante da proposta para publicação.

08. 
O texto do artigo deverá contemplar as seguintes 
seções:

A. Título.

B. Nome(s) do(s) autor(es), respetiva(s) afil-
iação(ões) institucional(is), contato(s) de e-mail (e 
nº de membro da OPP, para os que cumprirem este 
requisito).

C. Breve resumo, em que é explicitado o principal 
objetivo do artigo | máximo 500 caracteres, incluin-
do espaços.

D. Palavras-chave | máximo de 5.

E. Corpo do artigo em que se procuram evidenciar 
as principais implicações práticas da investigação 
realizada | máximo 5000 caracteres, incluindo es-
paços.

F. Referência(s) bibliográfica(s) base do artigo 
(caso o artigo seja escrito a partir de mais do que 
uma referência publicada em revista indexada na 
Scopus ou na Web of Science, podem ser indicadas 
as várias referências, num máximo de 3).

G. Eventuais imagens, esquemas, gráficos ou tab-
elas deverão ser apresentadas em folha única, não 
podendo ocupar mais do que uma página por artigo.

H. Nome, afiliação institucional do revisor, contato 
de e-mail e nº de membro da OPP.

I. Comentário do revisor.

09.
Os artigos devem ser enviados para revistaparap-
sicologos@ordemdospsicologos.pt, até ao mês de 
setembro de cada ano.


