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Conheça mais de 60 títulos



A Editora

em Números
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Mais de 60 Títulos editados
6 Reedições
Perto de 100 autores

Presente em mais de 20
cidades

Mais de 500 eventos



O conceito Psico & Soma, Lda
iniciou o seu percurso no dia 20 de
setembro de 2004 (data em que foi

constituída a empresa) e abriu as
suas portas em 15 de maio de 2005

na cidade de Viseu, hoje com o
compromisso de assumir 

EmotionTrainers for Expert Minds.

Ao longo de 14 anos, o trabalho
norteou-se sempre com base nas

neurociências aplicadas, permitindo
assim a edição de mais 60 obras
PsicoSoma, a comercialização de
mais de 10.000 títulos técnicos,

criação e idealização de mais de 20
conceitos de negócio, a formação

profissional de mais de 3.000
pessoas, e ainda cerca de 

35 eventos científicos.

A PsicoSoma procura ser,
não só o elo de ligação entre

o cliente e o seu objetivo,
mas também, o seu

colaborador mais próximo ao
longo de todo o processo,

quer editorial, de formação,
de criação de empresa ou

até na compra.
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Categorias



Escrita

Formação

Neurociência

Saúde

Terapia da
Fala

Psicologia Neuromarketing

Gerontologia

Psicomotricidade

Ciências 
Sociais

Educação

Marketing

Mais de 60 livros editados
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Os nossos autores são
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Psicólogos

Médicos

Professores



O nosso foco
Conhecimento científico e
prático.

 Maior aproximação à      
 comunidade estudantil.

Investigadores, Médicos,
Professores, Profissionais...

Ser uma editora de
referência.
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Apresente a sua ideia

Índice, Draft e resumo
Estimativa do nº de páginas
PsicoSoma analisa e verifica a pertinência editorial

O nosso processo editorial
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O nosso processo editorial

Feedback por parte da PsicoSoma
Modelos de paginação e proposta
Contrato editorial
Mãos à obra



O nosso processo 
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1 2 3

4 5 6

A sua ideia 

Registo
de 

ISBN

Paginação e
design de

capa

Produção e
entrega 

do produto
final

Revisão 

Autor

Correção 

de
 erros
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EDITE CONNOSCO

EDITORA@PSICOSOMA .PT

https://psicosoma.pt/editora/quero-editar/
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Desenvolvimento de um plano de
comunicação em torno da obra no qual
estrutura lançamentos, relançamentos,
dinamização de seminários e aulas livres
para promoção da obra;

Criacão de networking de distribuição para
alargar a presença da obra em diversos
pontos do país.

A nossa comunicação

Presença  em eventos PsicoSoma para
promoção da obra;
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Loja Online



Facebook Editora
PsicoSoma
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Eventos
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Rede de
distribuição

Wook Porto Editora

Fnac Online Bertrand



Braga

Porto

Viseu

Coimbra

Leiria

Lisboa

Évora

Portimão

Onde estamos
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