
Editorial 
 

Há três décadas, Alexandro Ávila, Ângela Biaggio, Danilo Silva e Martina Casullo, 

reunidos num encontro em Madrid, tomaram a iniciativa de criar uma comunidade 

científica de países ibero-americanos dedicada especificamente à avaliação psicológica e 

ao, então designado, psicodiagnóstico. Três anos mais tarde, em 1995, nasce a Asociación 

Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica (AIDEP) sedeada primeiro em 

Espanha, a partir de 2004 na Argentina e, desde 2015, em Portugal (AIDAP). A 

Associação nasceu para promover o desenvolvimento e difundir, sobretudo no espaço das 

línguas espanhola e portuguesa, a investigação teórica, técnica e aplicada relativa à 

avaliação e ao diagnóstico psicológico, nas suas diferentes conceções e vertentes de 

aplicação. Ao longo dos anos, o projeto foi-se erguendo e materializando com os 

contributos de muitos académicos, investigadores e psicólogos dos diversos países 

associados.  

A Revista tem cumprido o seu papel central na Associação, dando corpo e projeção à 

vasta e crescente produção científica realizada neste âmbito disciplinar, a qual tem vindo 

a merecer progressivo reconhecimento no domínio internacional. Para além dela, os 

Congressos têm-se constituído como frutíferos encontros de reflexão e partilha de saberes 

e experiências entre os muitos participantes empenhados no desenvolvimento científico 

e técnico em torno da Avaliação Psicológica. 

É com grande satisfação que, na qualidade de atual Presidente da Associação 

(AIDAP/AIDEP), eleita em 2019 e reeleita na Assembleia Geral de Associados realizada 

no presente ano de 2022, anuncio o próximo congresso, o XI Congreso Iberoamericano 

de Evaluación/XI Congresso Iberoamericano de Avaliação Psicológica, que terá lugar nos 

dias 4 e 5 de maio de 2023, na Universidade do Algarve, em Faro (Portugal).  

Numa época primaveril na Europa e num local muito aprazível e acolhedor, o 

Congresso realizar-se-á em modalidade presencial e via streaming; segue a tradição de 

um verdadeiro encontro físico e, aproveitando as possibilidades e a familiaridade 

crescente no uso da tecnologia, abre caminho a novas formas de participação e a uma 

maior adesão de Colegas de diferentes latitudes e longitudes.  

Subordinado ao tema Avaliação Psicológica: Modelos, Metodologias e Aplicações, o 

Congresso procurará congregar e articular domínios e tópicos diversos, da teoria, à 

taxonomia, à psicometria e à intervenção, representando os diversos contextos em que a 

avaliação psicológica é requerida. É por isso incentivada a participação de todos os 

interessados em partilhar ideias, projetos, propostas e estudos realizados nas diferentes 

áreas aplicadas, da educação, à forense, à clínica e saúde, e às organizações, de modo a 

fazer do Congresso um espaço de encontro estimulante e mobilizador.  

Em breve encontrarão na página oficial da AIDEP/AIDAP informação mais 

especifica e um link para a página do XI Congresso já em fase avançada de preparação.  

A mobilização de todos os Associados enriquecerá o Congresso, a Associação e a 

Revista que a representa.  
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