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EDITORIAL

Os conturbados tempos que vivemos, em 
resultado das intensas alterações nas dinâmicas 
sociais decorrentes da facilidade de acesso às 
novas tecnologias de comunicação e informação, 
tendem a contribuir para minar os alicerces 
dos tradicionais meios de transmissão do 
conhecimento e de divulgação dos resultados 
da investigação produzida pela comunidade 
científica.
É, por um lado, a sede da notícia transmitida 
em tempo real, normalmente incompatível com 
morosidades, mas frequentemente actualizada e/
ou retificada, e por outro a busca de informação e 
conhecimento, normalmente não validado, capaz 
de distorcer a veracidade dos factos.
Embora se reconheçam fragilidades em tais 
fontes, as facilidades e rapidez de acesso 
e consulta que oferecem acabam por ser 
determinantes num contexto de análise menos 
rigorosa, em que quantidade e qualidade não são 
necessariamente aliados. Fontes de pesquisa 
comuns como o Google, o Altavista e o Terravista, 
entre muitas outras, constituem hoje em dia 
verdadeiros monopólios de acesso rápido mas 
com informações e conteúdos muito duvidosos.
É sem dúvida de saudar a grande inovação a que 
assistimos na última década e meia no domínio 
das tecnologias de informação e transferência 
do conhecimento; contudo, importará não ser 
cético ao ponto de julgar arcaicos outros meios 
com uma imbatível capacidade de divulgação do 
conhecimento cientificamente validado.
Assistimos à conversão das tradicionais revistas 
científicas de qualidade aos novos conceitos 
de publicação (online), e assistimos também 
ao proliferar de muitas outras revistas de 
qualidade duvidosa, com fins fundamentalmente 
comerciais, procurando tirar partido do menor 
custo que estas soluções proporcionam.
Naturalmente que será necessário separar o 
trigo do joio, e isso acabará por acontecer; como é 
próprio de períodos caracterizados por profundas 
alterações sociais, como o que atravessamos, as 
revistas de menor qualidade perderão procura e 

deixarão de ter mercado num mundo global que 
se tornará sucessivamente mais exigente.
No caso particular das revistas científicas 
publicadas em língua portuguesa, o panorama 
actual é ainda mais desolador, em consequência 
de uma política devastadora que se iniciou, e 
tem vindo a ser paulatinamente implementada, 
na última meia dúzia de anos. Com efeito, a 
aposta num sistema de avaliação dos docentes 
do ensino Universitário 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, não augura tempos 
promissores para as revistas de carácter 
científico publicadas em língua portuguesa.
Os cinco artigos publicados no presente número 
da Recursos Hídricos são representativos das 
29 comunicações submetidas e aceites para 
apresentação no 2º Seminário sobre Gestão de 
Bacias Hidrográficas “Reabilitação e Utilização 
da Rede Hidrográfica”. 
No primeiro artigo são definidas as prioridades 
relativas ao desenvolvimento do um Sistema 
de Informação e Apoio à Decisão (SI.ADD da 
ARH do Norte, I.P.) para apoio à elaboração e 
implementação do PGRH-Norte, em estreita 
colaboração com os utilizadores internos e 
externos. Sustentam os autores que o SIG em 
desenvolvimento assume um carácter modular 
e colaborativo com aplicações transversais 
ao quadro orgânico e à missão e funções da 
instituição, nomeadamente o planeamento, a 
gestão e a cooperação institucional.
No segundo artigo são apresentadas as 
principais características de uma plataforma 
tecnológica vocacionada para o desenvolvimento 
de sistemas de suporte à decisão para a gestão 
da água na bacia do rio Ave. Como principais 
componentes, esta plataforma inclui um sistema 
de informação, nomeadamente georreferenciada, 
um sistema de modelação, com possibilidades 
de operação remota, e um sistema de análise do 
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funcionamento dos meios hídricos em diferentes 
cenários ambientais.
O artigo seguinte apresenta um modelo dinâmico 
de habitats de vegetação ripária que permite, 
segundo os autores, ultrapassar as limitações 
patentes nas abordagens de modelação 
convencionais. Ainda de acordo com os autores, 
o modelo apresentado consegue potenciar a 
sua utilização com a visão espácio-temporal da 
dinâmica fluvial e consequente relação com a 
vegetação ripária, bem como conciliar a visão a 
longo prazo com a escala temporal das tomadas 
de decisão do gestor.
O quarto trabalho apresenta uma descrição 
sumária de diversos estudos efectuados com 
o objectivo de identificar e analisar tendências 
em séries temporais longas, designadamente 
de precipitação, numa perspectiva de que as 
mesmas poderiam conter indícios de mudanças 
climáticas. Apresenta ainda os modelos 
aplicados para o efeito e alguns dos resultados 
alcançados.

No quinto e último artigo são apresentadas as 
linhas de acções em curso para a requalificação 
das ribeiras costeiras afluentes a zonas balneares 
no contexto da Estratégia para a Protecção e 
Valorização do Litoral da ARH do Tejo, I.P. São 
complementarmente descritos os estudos 
necessários para a caracterização das ribeiras 
e respectivas bacias hidrográficas, e ainda as 
características-tipo dos projectos a realizar no 
sentido de garantir o bom estado ecológico das 
massas de água.
A Revista Recursos Hídricos continuará 
interessada na publicação de artigos que 
constituam referências de qualidade nos 
domínios da Hidráulica, dos Recursos Hídricos 
e do Ambiente, obtidos pela comunidade 
científica nesta matéria e que sejam úteis para 
as Administrações de Regiões Hidrográficas.
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