
Revista A Psicomotricidade

Instruções para autores

1) Informações gerais

A Revista A Psicomotricidade publica artigos cujo foco seja a Psicomotricidade. A Revista A

Psicomotricidade tem como objetivo publicar artigos relevantes para a formação e prática

profissional do Psicomotricista e para o crescimento do conhecimento científico e de investigação

em Psicomotricidade. É um jornal revisto por pares e, portanto, depende crucialmente da

qualidade das revisões dos artigos submetidos, feitas pelos nossos revisores independentes.

São aceites submissões de artigos nos idiomas: português, espanhol e inglês.

Não são cobradas quaisquer taxas de submissão ou publicação do artigo.

O texto de artigo de estudo original deve seguir a seguinte estrutura: introdução, métodos,

resultados, discussão e referências bibliográficas. Os artigos baseados em estudos qualitativos

podem ter outros formatos, admitindo-se resultados e discussão na mesma secção e

considerações finais ou conclusões. Outras categorias de artigos (revisões, comentários etc.)

seguem os formatos de texto apropriados.

Os estudos devem ser apresentados de forma a que qualquer investigador interessado possa

reproduzir os resultados. As orientações do The EQUATOR (Enhancing the QUAlity and

Transparency Of Health Research) Network (https://www.equator-network.org) e do JBI

(organização internacional dedicada à promoção e apoio das decisões baseadas na evidência em

saúde) (https://jbi.global/critical-appraisal-tools) podem ser importantes ferramentas para apoiar a

redação de artigos científicos de diferentes categorias, referidas no ponto seguinte.

Os editores tomarão as medidas necessárias para identificar e prevenir a publicação de artigos

que não respeitem as condutas ética e deontológica, incluindo plágio, manipulação de citações e

falsificação/ fabricação de dados, ausência de autorizações pertinentes, discriminação, entre

outros.

2) Categorias de artigos

Os artigos devem ser originais e, no pedido de submissão, os autores devem indicar o tipo de

estudo, de acordo com a seguinte classificação:

https://www.equator-network.org
https://jbi.global/critical-appraisal-tools
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a) Estudos quantitativos: estudos experimentais ou quase-experimentais, estudos de caso

individuais ou de conjunto de casos individuais;

b) Estudos qualitativos: que resultem da análise de metodologias qualitativas (entrevistas,

grelhas de observação, etc.);

c) Estudos de revisão: revisão sistemática, meta-análise, revisão narrativa ou crítica da

literatura;

d) Ensaios teóricos (discussão crítica e formulação de conhecimentos teóricos relevantes),

artigos de opinião: discussão de temas que visam introduzir o debate e análise de aspetos

relevantes da psicomotricidade.

3) Dados de identificação do artigo:

a) Dados de identificação do primeiro autor:

i) Nome e sobrenome (o autor deve seguir o formato pelo qual já é indexado nas bases

de dados (e.g. ORCID, Ciência Vitae);

ii) Afiliação: Podem ser incluídas até três hierarquias institucionais de afiliação (por

exemplo: universidades, entidades empregadoras, etc);

iii) Correspondência: Deve constar o nome e endereço eletrónico do autor responsável

para troca de correspondência.

b) Coautores: Identificar os coautores do artigo pelo nome, sobrenome e instituição, conforme

a ordem de autoria.

c) Financiamento: Se a investigação for apoiada financeiramente indicar o tipo de apoio, o

nome da entidade financiadora e o respetivo número do processo.

4) Conflito de interesses

No processo de submissão do artigo devem ser dados a conhecer quaisquer conflitos de interesse

que possam existir.

5) Orientações para a formatação do artigo

Na página da revista (https://www.appsicomotricidade.pt/revista/) pode descarregar o modelo que

contempla as seguintes orientações para formatação:
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a) Dimensão máxima de cada artigo: cada artigo terá no máximo 4000 palavras, incluindo

título, nomes dos autores como deverão aparecer, afiliações, resumos, palavras-chave,

títulos das figuras, títulos das tabelas, títulos dos gráficos, títulos das imagens, referências

bibliográficas, etc (no caso dos elementos gráficos, quaisquer dos elementos referidos

deve surgir no local onde é desejável que esteja colocado o elemento gráfico

correspondente):

i) Resumo: deve constar resumo em português e em inglês, tendo uma dimensão entre

150 e 200 palavras cada;

ii) Palavras-chave: entre 3 e 5 palavras-chave.

b) Formatação do texto: o texto deve ser apresentado de acordo com regras gerais de estilo e

formatação de trabalhos académicos da APA - 7ª Edição

(https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines) para artigos de Revista:

i) Folha A4

(1) Margens:

(a) Superior e esquerda: 3 cm;

(b) Inferior e direita: 2 cm;

(c) Cabeçalho 0 e rodapé 0.

(2) Número de páginas: todas as páginas devem estar numeradas.

ii) Fonte:

(1) Times New Roman;

(2) Tamanho: 12 pts;

(3) Entrelinha: 2 espaços;

(4) Parágrafos indentados na primeira linha em 1,25 cm.

iii) Formato digital de envio

(1) Artigo: 1 ficheiro editável em Word ou software compatível e 1 PDF;

(2) O material gráfico incluído no artigo deve ser também enviado como anexo (ver
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ponto seguinte) em ficheiros editáveis e em PDF;

(3) Todos os ficheiros devem ser colocados numa pasta ZIP.

c) Material gráfico do artigo

i) O material gráfico mais comum são as tabelas, as figuras, os gráficos, imagens,

equações, mas será considerado material gráfico tudo o que não for transponível de

forma regular num processador de texto.

ii) Dimensão/resolução

(1) Todo o material gráfico enviado terá como referência a escala 1/1;

(2) Cores: 300 dpi;

(3) Grayscale: 600dpi;

(4) Line art ou monocromático: 1200dpi;

(5) Qualquer combinação que implique texto e imagem: 600dpi.

iii) Formato informático de envio

(1) Os seguintes formatos, pela sua qualidade gráfica, são aceites e aconselhados:

TIFF, PGN, JPG (JPEG), EPS, PS, AI, PSD, PDF;

(2) Todos os objectos 3D deverão ser apresentados em PDF, JPG ou PNG;

(3) Apesar de ser divulgado em formato digital, a revista A Psicomotricidade não

contempla a possibilidade de integração de imagens interativas.

6) Checklist para submissão

A submissão do artigo deve ser realizada pelo primeiro autor ou autor correspondente, por e-mail

para revista@appsicomotricidade.pt com CC dos demais autores, incluindo a seguinte informação,

documentos e anexos:

a) No corpo do email:

i) Nome e instituição de afiliação de cada autor, incluindo e-mail e telefone;

ii) Título do artigo original;
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iii) Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5);

iv) Tipo de estudo (ver Ponto 2 deste documento).

b) Em anexo ao email:

i) Artigo original formatado de acordo com as normas do presente documento em Word

ou equivalente e em PDF (descarregar modelo/template);

ii) Ficheiros de imagem (fotografias e gráficos) incluídos no artigo original.

c) Ao submeter o artigo, os autores declaram que:

i) Declaro que todos os autores tiveram uma contribuição substancial para este

manuscrito;

ii) Declaro que todos os autores aprovaram a versão final do manuscrito;

iii) Declaro que o manuscrito não está sob revisão de nenhuma outra revista, e que não foi

publicado total ou parcialmente em nenhuma outra revista;

iv) Declaro que o manuscrito não foi previamente apresentado;

v) Declaro que o artigo é uma contribuição original e o resultado das investigações dos

autores que por elas se responsabilizam;

vi) Declaro que o artigo, completo ou em parte, não infringe quaisquer direitos de autor e

não viola quaisquer direitos de privacidade;

vii) Declaro que não existe qualquer conflito de interesses dos autores relativamente às

declarações apresentadas no artigo;

viii)Os autores declaram que os procedimentos foram seguidos de acordo com os

regulamentos estabelecidos pela Comissão de Ética da Associação Portuguesa de

Psicomotricidade e com a Declaração de Helsínquia  da Associação Médica Mundial.

7) Processo editorial

a) Uma vez recebido o artigo, a equipa editorial verifica se a submissão cumpre os requisitos

de publicação expressos no presente documento, sendo o primeiro autor ou autor

correspondente informado se o artigo está pronto a ser revisto/aceite para revisão ou é
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necessária alguma alteração ou informação adicional;

b) Após serem retirados todos os elementos de identificação dos autores, o artigo é enviado

para dois revisores independentes, que procederão à sua revisão em regime duplo-cego,

recomendando ou não a sua publicação e podendo propor revisões minor, major ou uma

re-submissão. A equipa editorial pode solicitar, se considerar necessário, o parecer de um

terceiro revisor;

c) A equipa editorial informa o autor principal ou autor correspondente do resultado da

revisão, incluindo sugestões de melhoria, comentários e recomendações de ambas as

revisões e solicitando, se necessário, alterações ao artigo;

d) O autor principal ou autor correspondente procede em conformidade com o ponto anterior

e, se for caso disso, reenvia o artigo com as alterações necessárias e toda a informação

adicional eventualmente solicitada, para se proceder à paginação e publicação do artigo no

número da Revista a que corresponde;

e) O autor principal ou autor correspondente recebe o número da Revista A Psicomotricidade

que inclui a publicação do seu artigo.

12 de Abril de 2022

A Equipa Editorial

Ana Rita Bodas
Joana Jorge de Carvalho

Ana Morais
Adriana Frazão
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