
Nos seus 10 primeiros anos a Laboratório de Psicologia concretizou-se em 13 fascículos agrupados
em 10 volumes. Nos primeiros 7 anos a revista teve uma periodicidade anual passando a semestral ao
8º ano de publicação, pelo que a partir deste número a LP contou com dois números anuais. Nestes 10
volumes foram publicados 96 artigos (incluindo os do número corrente), o que corresponde a uma
média de 7 artigos por fascículo. Tendo sido submetidos a publicação 121 artigos, e tendo 37 dos quais
sido rejeitados ou convidados a re-submissão – a LP tem uma taxa de 69,4% de aceitações. Apenas 4%
dos artigos aceites foi aceite de imediato pelos revisores para publicação, tendo realizado apenas
ligeiras adaptações. Todas as rejeições de publicação dos artigos foram acompanhadas de exaustivos
comentários por parte da editora e dos revisores, que sustentaram a aceitação de 12 dos artigos rejei -
tados após re-submissão.

Proporção de rejeições e aceitações

Laboratório de Psicologia, 10(2): 117-121 (2012)
© 2012, I.S.P.A.

10 anos de publicações da revista Laboratório de
Psicologia: Sumário estatístico

Alexandre C. Fernandes (Secretário de Redacção)
ISPA – Instituto Universitário

A correspondência relativa a este artigo deverá ser enviada para: Alexandre C. Fernandes, ISPA – Instituto Universitário, Rua
Jardim do Tabaco, 34, 1149-041 Lisboa; E-mail: alexandre@ispa.pt



Distinguimos 3 tipos de artigos na revista. Foram publicados em maior número, artigos dedicados a
apresentação de normas descritivas (n=34) de diversos tipos de avaliação (e.g., familiaridade, valência)
de materiais experimentais (e.g., palavras, imagens) e procedimentos (n=7) de indução de
determinados estados internos (e.g., estado de espírito). A outra grande fatia de publicações dedica-se
a estudos psicométricos relacionados com a adaptação para a língua e população portuguesa de escalas
diversas (n=27) ou criação de novos instrumentos (n=6). Foram ainda publicados vários artigos
metodológicos, uns dedicados a estatística e cálculo de índices (n=3) e outros dedicados à descrição de
paradigmas experimentais específicos (n=16). Ao longo destas 10 anos foram ainda publicados 3
editoriais.

Tipo de artigos publicados

Nestes 10 anos 145 autores publicaram na LP. Dos 96 artigos, 17 tiveram a autoria de apenas 1 autor,
40 com 2 autores e os restantes com 3 ou mais autores. Destes 145 autores, 113 participaram na autoria
de 1 artigos e 32 em dois ou mais artigos (média de 4,19 por autor). 
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Autorias

Os autores são oriundos de 24 instituições, 5 das quais estrangeiras. As mais representativas (por
ordem) são o ISPA – Instituto Universitário (n=68), o Centro de Intervenção Social do ISCTE –
Instituto Universitário de Lisboa (n=67), a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Lisboa (n=46) e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra (n=27). Outras instituições com alguma representação são também a Escola
de Psicologia da Universidade do Minho (n=13), Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade de Porto (n=8) e Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (n=8).

Instituições de proveniência dos autores
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O tempo médio desde a submissão de um artigo por parte dos autores até à aceitação final, incluindo
todas as revisões propostas pelos revisores, foi de 150 dias (5 meses). É de referir que todas as
submissões tiveram uma resposta editorial com pareceres provenientes da editora e um ou dois
revisores, sendo que a norma foi de dois revisores. Um terço dos artigos aceites teve duas ou mais
respostas editoriais. Pode ver-se no histograma abaixo a distribuição do número de artigos por número
de meses da submissão até à aceitação.

Distribuição do número de artigos por tempo de resposta editorial

Até 2011 (volume 9) o total de citações dos artigos publicados na LP foi de 165. Retirando os editoriais
constitui uma média de 2.36 citações por artigo.
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Número de citações por triénio
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