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editorial
A rpee começou a ser publicada em janeiro de 1978, tendo o Eng.º Artur Ravara como seu primeiro diretor. A série I da rpee incluiu 55
números, com um total de 231 artigos científicos publicados. Quando do 25.º aniversário da rpee, sendo diretor da revista o Eng.º Mário
Castanheta, foi introduzido o painel de revisores, para garantia da qualidade, atualidade e interesse dos artigos publicados.
Em julho de 2007 a rpee evoluiu para a série II, com a direção do Eng.º João Almeida Fernandes, tendo sido ampliado o painel de revisores e
passando a alternar números temáticos com generalistas. Foi também criado um portal da revista que, nesta série, publicou 15 números com
o total de 79 artigos científicos e notas técnicas.
Começa agora a série III da rpee, retomando a parceria inicial entre o LNEC, a APEE, o GPBE e a SPES, com a vantagem de assim garantir maior
potencial de mobilização do meio técnico e científico, nacional e internacional, relacionado com a engenharia de estruturas. A administração
da revista passa a ser partilhada pelos representantes dessas entidades e conta com a importante colaboração da Eng.ª Helena Cruz e do
Prof. Humberto Varum na coordenação da comissão científica, que integra um painel de revisores reformulado, com maior participação de
especialistas internacionais. A rpee passa a dispor de uma direção executiva responsável pela produção, continuando o LNEC a disponibilizar
o secretariado e a edição da revista.
Optou-se pela publicação digital da série III da rpee e sua divulgação por via eletrónica, em exclusivo, passando a revista a ser de livre acesso,
com periodicidade quadrimestral, e a dispor de um portal para a submissão e apreciação de artigos científicos, em português, castelhano ou
inglês. Para além destes artigos, os números da rpee poderão incluir notas técnicas sobre realizações, memórias, entrevistas e informação
relacionada com os parceiros deste projeto. Estas opções permitirão que a rpee tenha grande impacto na comunidade técnica e científica da
engenharia de estruturas, nacional e dos países com os idiomas referidos.
São grandes objetivos da administração da rpee a obtenção a curto prazo da indexação internacional da revista e, em seguida, um elevado
factor de impacto.
Para que este projeto tenha sucesso é necessário obter, para além dos contributos das quatro entidades parceiras, patrocinadores relacionados
com a engenharia de estruturas, que poderão divulgar na revista as suas atividades e publicar notas técnicas sobre realizações a que estejam
associados. Este primeiro número da série III conta já com o apoio da Infraestruturas de Portugal, da Pretensa e da AOF, ficando aqui expresso
o reconhecimento da rpee.
A rpee expressa aqui também o reconhecimento a todos os membros do painel de revisores da série II que garantiram a qualidade dos artigos
publicados.
Estando para muito breve o dia da comemoração do 50.º aniversário da Ponte 25 de Abril, entendeu-se escolher uma imagem desta obra
para a capa deste número, disponibilizada por Infraestruturas de Portugal.
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