
INFORMAÇÃO URGENTE 
 

Caros Colegas! 
 

A situação que continuamos a viver, em todo o mundo – pandemia Covid 19 – obriga‐nos, mais uma 

vez, a sermos realistas na procura da melhor estratégia. 

Os Organizadores do Congresso PHI 2021, que decorreria entre 4 e 6 de Outubro, têm seguido 
atentamente a situação. A infecção por Covid-19 mantém-se activa em todo o mundo. A vacinação 
está muito atrasada na Europa. Tudo isto tem enormes reflexos na sociedade, que está sempre sob 
a ameaça de confinamentos mais ou menos rigorosos, mais ou menos prolongados a cada quinze 
dias. 
Muitos investigadores são também docentes e as universidades não autorizam que se ausentem do 
país. As reservas de voos internacionais e estadias em hotéis são muito incertas, impedindo um 
planeamento seguro. 
Tendo tudo isto em conta, a Organização do Congresso PHI 2021 decidiu: 
 
1 - 7º CONGRESSO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR PHI 2021: “CRIAR ATRAVÉS DA MENTE E 
DAS EMOÇÕES” ESTÁ CANCELADO 
 
O Congresso é um momento particular para trocarmos pontos de vista, discutir ideias e estabelecer 
contactos, iniciar novos projectos. A experiência de um ano com webminares provou que as 
condições técnicas ainda não garantem uma qualidade de transmissão constante a nível planetário 
nem uma partilha que substitua a presença física. Por isso: 
2 – O Congresso não decorrerá em formato digital, pelo menos este ano 
 
Porém, ainda é possível a partilha de conhecimento. 
 
Por isso a Comissão Organizadora decidiu. 
3 - O Livro CREATING THROUGH MIND AND EMOTIONS será publicado com todos os papers que 
forem aprovados, seguindo exactamente as mesmas regras que estavam estabelecidas caso o 
Congresso se realizasse. 
 
Para promover a visibilidade e maior disseminação do trabalho dos investigadores, a partir de 2021, 
a série PHI (https://www.routledge.com/PHI/book-series/PHI), asseguradas pela Taylor & Francis 
(T&F), serão em Golden Open Access. Isto permitirá a cada investigador divulgar o seu trabalho em 
qualquer plataforma digital com a qualidade de edição da T&F. Ao mesmo tempo, continuamos, 
com a editora, fortemente empenhados na indexação da série PHI na Scopus. A opção pela edição 
no formato que oferece maior divulgação do trabalho de cada investigador, o Golden Open Access, 
tem custos financeiros significativos que, infelizmente, não nos permitem reduzir os preços de 
inscrição. 
 
A Comissão Organizadora e os fundadores do projecto PHI estão convencidos de que as decisões 
que tomaram são as que, neste momento, melhor defendem o trabalho e a vida dos investigadores. 
 
Se tiverem dúvidas, ou necessitarem de esclarecimentos, por favor contactem-nos de:  



E-mail: phicongress@leading.pt 
Phone: (+351) 215 870 926 
 

A Comissão Organizadora deseja a todos os colegas a melhor sorte do mundo e apela para que se 
mantenham protegidos! Esperamos poder trocar apertos de mão e abraços no Congresso do PHI 
2022, na cidade do Porto! 
 
 
Saudações Cordiais, 
Comissão Organizadora PHI 2021 
 


