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Teve lugar no passado dia 26 de Novembro o Encontro Nacional Estruturas 2008, realizado com o objectivo de comemorar 
os 40 Anos da APEE – Associação Portuguesa de Engenharia de Estruturas. Constituída por despacho ministerial de 1 de Junho 
de 1968, a APEE teve como principais fundadores os Professores Francisco Correia de Araújo e Armando Campos e Matos, da 
FEUP, Edgar Mesquita Cardoso e Luciano Oliveira Faria, do IST, e Manuel Rocha e Júlio Ferry Borges, do LNEC.

Com Sede desde o início no LNEC, a APEE é a Associação Científica e Técnica Portuguesa com maior afinidade com a rpee. 
Não é assim de estranhar que, ao instituir em 1998 o Prémio Ferry Borges de Engenharia de Estruturas, a APEE tenha decidido 
que uma das suas três modalidades fosse exclusivamente destinada a distinguir, bienalmente, o melhor artigo publicado 
na nossa Revista. Este prémio, que contempla em cada modalidade, para além de um Diploma, um cheque de € 4000, é 
assim mais um forte estímulo à publicação na rpee de trabalhos de excelência, científica e técnica. Inclui-se na secção de 
divulgação deste número da revista uma breve notícia sobre a atribuição, durante este Encontro, do Prémio Ferry Borges 
2008.

O Encontro Nacional Estruturas 2008 procurou ainda estabelecer o ponto da situação, a nível nacional e internacional, dos 
novos Eurocódigos Estruturais, dada a sua próxima entrada em vigor no nosso País. Também neste número da rpee esta 
problemática relativa à aplicação dos Eurocódigos Estruturais está presente em diversos dos seus artigos, nomeadamente 
no que respeita aos Eurocódigos EC0, EC1, EC2, e EC5. Será uma problemática que certamente continuará a merecer de 
forma crescente o interesse dos nossos leitores, pelo que será objecto de uma atenção especial também nos próximos 
números. Pelo mesmo motivo decidimos ligar a capa deste número da revista a um desses artigos, o que trata da segurança 
de estruturas sujeitas a acções climáticas, da autoria do Investigador Coordenador Mário Castanheta, anterior Director da 
rpee. Recomendamos a vossa melhor atenção para a leitura deste trabalho, mais um importante contributo deste Autor para 
a correcta aplicação dos Eurocódigos.

Finalmente, relembramos que na página electrónica da rpee, cujo endereço é: http://rpee.lnec.pt, incluímos, 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 a nossa página web.

Com a publicação deste número 4 da Série II, procuramos assim dar mais um passo na construção, com o vosso apoio, da 
nova rpee.
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