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EDITORIAL

A actual conjuntura económica é manifestamente 
desfavorável a investimentos que exijam 
avultados recursos financeiros; contudo, tal 
situação não deverá nem poderá constituir 
justificação suficiente para a implementação 
de medidas que agravam o crescente mal-
estar vigente em Portugal, particularmente 
nos domínios do ensino e da investigação. 
Porventura com maior ‘entusiasmo’ nos últimos 
anos, é certo, mas com um passado igualmente 
pouco abonatório, vem-se assistindo a uma 
gradual redução da qualidade do ensino, a uma 
preocupante subtracção de responsabilidades, 
à multiplicação de ‘desconfianças’, à 
desvalorização de competências e à proliferação 
de arbitrariedades.
Para ultrapassar a presente situação difícil, com 
contornos ainda indefinidos e sem fim à vista, 
seria normal apelar ao exercício da cidadania, 
à instalação de um clima de confiança, à 
implementação de soluções com alargado apoio 
social, à promoção de critérios de qualidade e à 
valorização de competências e do mérito.
Contudo, a recente reforma no ensino superior em 
Portugal conduziu a uma desmotivante revisão 
dos Estatutos do ensino superior (Universitário 
e Politécnico), que além do mais não são 
cumpridos, a uma gestão institucional sem 
atractividade e pouco participada, à proliferação 
de asfixiantes regulamentos, a uma clara 
desvalorização das carreiras, com um sistema 
de avaliação profundamente desajustado e que 
paulatinamente vai conduzindo ao afastamento de 
muitos dos mais qualificados, e a uma profunda 
desvalorização dos graus académicos. Tudo isto 
contribui para a intranquilidade, a descrença e 
a desmotivação dos docentes e investigadores 
que no passado foram aliciados por carreiras 
exigentes e atractivas. As reformas levadas a 
cabo, particularmente nos domínios do ensino 
e da investigação, em nada têm contribuído 
para a manutenção de um ambiente académico 
saudável e construtivo nem geram a necessária 
motivação para o desenvolvimento de actividades 
promotoras de qualidade e valorativas das 
instituições.
Um sistema de avaliação que desvaloriza, ou 
simplesmente despreza, as publicações em língua 
portuguesa, conduzindo ao desaparecimento 
de livros e revistas científicas com um passado 

comprovadamente muito rico, mas sem procura 
na actual conjuntura, jamais poderá ser 
considerado útil e benéfico para o nosso país. O 
actual quadro exige necessariamente correcções 
que se espera venham a ser brevemente 
introduzidas sob pena de se atingir uma situação 
irreversível e fortemente lesiva para Portugal e 
para a língua portuguesa.
Os cinco artigos publicados no presente número 
da Recursos Hídricos são reveladores da 
vitalidade e riqueza da investigação de qualidade 
que se produz em Portugal e divulgada em língua 
portuguesa.
No primeiro artigo é apresentada uma 
caracterização dos padrões de distribuição 
salina na embocadura do rio Lima resultantes 
das afluências deste rio, recorrendo a um 
modelo matemático do estuário e da zona 
costeira adjacente. São ainda apresentadas as 
características de penetração da frente salina 
para o interior do estuário em função do regime 
de caudais e das características da maré.
No segundo artigo é proposta uma metodologia 
para a identificação e obtenção da dimensão 
e do espaçamento de diversos padrões 
morfológicos e hidrodinâmicos, bem como de 
linhas de vegetação históricas. Conclui este 
trabalho que as hidroformas e hidromorfologias 
poderão ser indicadores relevantes para um 
melhor entendimento do comportamento 
morfológico das praias e da sua dinâmica, 
bem como para a identificação de pontos com 
maior susceptibilidade, recuo da linha de costa, 
destruição de infrestruturas e ocorrências de 
galgamentos e inundações.
No artigo seguinte é desenvolvido e testado 
um procedimento integrado para gerar séries 
sintéticas de escoamentos anuais e mensais, 
utilizando para o efeito um modelo probabilístico 
baseado na amostragem aleatória da lei  
log Pearson III ao nível anual e um modelo 
de desagregação ao nível mensal. É ainda 
desenvolvido e testado um procedimento de 
definição automática das classes de fragmentos, 
o que, segundo os autores, confere maior 
generalidade e robustez ao método.
São apresentadas no quarto trabalho as bases 
teóricas inerentes ao fenómeno natural de 
cheias, bem como a aplicabilidade de leis de 
potência na inferência estatística de caudais 
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de ponta de cheia. A metodologia proposta 
permite, segundo o autor, obter valores mais 
conservadores de caudais de cheia, para períodos 
de retorno elevados, relativamente às designadas 
‘distribuições clássicas’ comummente aplicadas 
em projectos de obras hidráulicas.
No quinto e último artigo é apresentada uma 
teoria emergente, aqui designada por Teoria 
da Vulnerabilidade de Redes Hidráulicas de 
Abastecimento de Água, cuja aplicação permite 
identificar as partes mais vulneráveis de uma 

rede hidráulica de abastecimento de água através 
de diversos cenários de dano vulneráveis.
Estamos cientes que os artigos publicados 
no presente número da Recursos Hídricos 
constituirão referências de qualidade nos 
domínios da Hidráulica, dos Recursos Hídricos e 
do Ambiente.
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