
 Recursos Hídricos | 5

no
ta

 d
a 

CD

Com este número da Revista Recursos Hídricos inauguramos um novo período da vida desta 
publicação. Em cada momento é essencial captarmos os sinais dos tempos e repensarmos a melhor 
forma de continuarmos a oferecer, aos nossos potenciais leitores, material de qualidade que possa 
ser informativo, desafie à reflexão, os coloque em contacto com as inovações técnico científicas, e 
também os convoque para a discussão dos vários temas inovadores e estruturantes que atravessam 
o panorama nacional e internacional no domínio dos recursos hídricos. Esta revista, quando foi 
criada há 36 anos, veio preencher uma importante lacuna no universo científico e técnico na área 
dos recursos hídricos em língua Portuguesa, tendo constituído durante alguns anos um importante 
meio para a publicação de artigos desta área. Num passado recente, viveram-se intensas discussões 
sobre problemáticas que fazem parte da matriz dos nossos interesses e que importa abrir a toda a 
nossa comunidade hídrica. A Recursos Hídricos irá, por isso, constituir um veículo privilegiado para 
apresentar opiniões, lançar o debate e congregar sugestões de propostas sobre várias questões 
críticas a nível nacional, fazendo também eco dos grandes temas da agenda internacional. Com 
este novo perfil, vão continuar a difundir-se os desenvolvimentos conseguidos nos centros de 
produção de conhecimento, mas também o trabalho de elevada qualidade realizado pelas nossas 
empresas e gabinetes de consultoria que possa ser considerado de referência na resolução de 
problemas complexos na nossa área. Queremos, ainda, poder ser reconhecidos como um meio 
prioritário para que a administração exponha a sua visão sobre possíveis alterações legislativas 
e institucionais. A disseminação das reflexões internas da APRH e das sínteses comentadas das 
conclusões dos eventos que organizamos irão, sem dúvida, aproximar mais os nossos membros e 
convencer outros especialistas da área a aderir a esta que é a mais antiga associação do sector e, 
por isso, fundadora e criadora de uma dinâmica de intervenção que foi essencial para atingirmos 
um nível de resposta aos problemas da água reconhecido internacionalmente como exemplar. 
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