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Com a presente edição damos início à publicação da Série II da Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas. Esta série 
inaugura um novo formato e um novo aspecto gráfico da revista, procurando contribuir para uma leitura mais aprazível e 
interessante. Contamos também com a importante colaboração de um painel de revisores recentemente ampliado, por 
considerarmos ser este um factor decisivo de qualidade e rigor.

Recordamos que a primeira série da RPEE, terminada no passado mês de Dezembro, perfazendo 55 números, teve o seu início 
em Janeiro de 1978, por iniciativa do Departamento de Estruturas do LNEC. Procurava-se, então, promover a divulgação da 
actividade científica e técnica desenvolvida no domínio da Engenharia de Estruturas, com o objectivo de preencher uma 
lacuna já constatada à época. No dizer do primeiro editorial, assinado por Júlio Ferry Borges, “o seu objectivo fundamental 
consiste em informar acerca dos progressos recentes no campo da engenharia de estruturas”.

Nesta fase inicial a RPEE, dirigida por Artur Ravara, surgiu associada a três agrupamentos científicos: o Grupo Português de 
Betão Estrutural, a Associação Portuguesa de Engenharia de Estruturas, e a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. 
Esta ligação manteve-se até 1987, altura em que a RPEE deles se autonomizou.

Na comemoração do 25º aniversário, Mário Castanheta, então Director da RPEE, introduziu o já referido painel de revisores, 
visando a apreciação prévia dos artigos.

Sem perder de vista os propósitos iniciais da RPEE, a que nos mantemos fiéis, consideramos que, tantos anos volvidos desde 
o lançamento da Revista, se impunha uma reflexão e ajustamento ao presente contexto científico e técnico, nacional e 
internacional.

Assim, a Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas passará a incluir números temáticos, intercalados por números 
generalistas, porque entendemos ser oportuno um tratamento mais sistemático e aprofundado de alguns temas de grande 
actualidade, como a nova regulamentação de estruturas (eurocódigos estruturais), a avaliação da segurança e a reabilitação 
de estruturas, o risco sísmico ou a observação e o acompanhamento de grandes obras. A manutenção de números generalistas 
justifica-se, porém, como forma de permitir a publicação de artigos de manifesto interesse e actualidade, mas dificilmente 
enquadráveis no âmbito de números temáticos.

Procurando uma maior aproximação da RPEE aos seus leitores, e tirando partido das novas tecnologias de informação, 
foi também criada uma página electrónica no seguinte endereço: http://rpee.lnec.pt. Convidamos, desde já, todos os 
interessados a consultarem esta página web.

Tendo em vista a divulgação da nova série da revista, este Número 1 é distribuído gratuitamente e igualmente disponibilizado 
para consulta na página electrónica da RPEE.

Prevemos que a revista seja, no futuro, publicada quadrimestralmente. A RPEE manterá o carácter de revista de divulgação 
científica e técnica, no âmbito da engenharia de estruturas. Queremos contribuir para uma área que nos merece o maior 
empenho, ao serviço, sobretudo, da comunidade nacional e internacional de Língua Portuguesa. 

Aos Autores, os que já contribuíram com os seus trabalhos para a RPEE e os que contribuirão daqui em diante, o nosso 
agradecimento. Deles depende a qualidade da Revista. Com eles contamos.

João Almeida Fernandes

Director da RPEE




