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Tiveram lugar em Lisboa, no Centro de Congressos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), entre 26 e 28 
de Novembro de 2014, as 5as Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas (JPEE 2014), que integraram o Encontro 
Nacional Betão Estrutural 2014 e o 9º Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica. Este evento, organizado 
conjuntamente pelo LNEC, pela Associação Portuguesa de Engenharia de Estruturas (APEE), pelo Grupo Português de Betão 
Estrutural (GPBE) e pela Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES), contou com a participação de cerca de 400 
profissionais, tendo sido aceites mais de três centenas de comunicações científicas e técnicas (http://jpee2014.lnec.pt/).

Dado o interesse destas Jornadas, a Direção da rpee decidiu tornar este número 15 da Série II num número temático sobre 
as JPEE2014, divulgando seis artigos apresentados por investigadores pertencentes a diferentes Departamentos do LNEC.

As 1as Jornadas, organizadas em 1982 pelo LNEC, em parceria com estas três associações, tiveram um carácter pioneiro no 
nosso País, e, pela sua repetição, de 8 em 8 anos, têm contribuído significativamente para a promoção e divulgação da área 
da engenharia de estruturas em Portugal. Adicionalmente, os eventos promovidos pela APEE, pelo GPBE e pela SPES têm 
proporcionado o intercâmbio de experiências e de informação especializada nos domínios das respetivas associações. 

Passados 32 anos desde a realização das 1as Jornadas, verifiquei, com alguma nostalgia, ser o único elemento que teve a 
oportunidade de participar na organização destes cinco eventos.

Tendo já decorrido cerca de dois anos desde que deixei a Direção do Departamento de Estruturas (DE) e passei à situação de 
aposentado, julgo ser esta uma boa oportunidade para deixar o lugar de Diretor da rpee, cargo que é habitualmente exercido 
pelo Diretor do DE.

Neste período, em que estive na Direção da rpee, foi lançada a série II desta revista a qual, para além do novo formato e do 
novo aspeto gráfico, passou a incluir números temáticos intercalados com números generalistas, por forma a permitir fazer 
um tratamento mais sistemático e aprofundado de alguns temas de grande atualidade.

Foi também criada uma página eletrónica da rpee (http://rpee.lnec.pt) que inclui, para além de uma resenha histórica da 
Revista, uma breve síntese sobre todas as anteriores edições, bem como uma referência especial à última edição. Convidamos 
novamente os nossos leitores a consultarem essa página eletrónica.

Despeço-me com o desejo das maiores felicidades pessoais e profissionais para todos os Leitores da rpee.
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