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lA COVID-19 E OS RECURSOS HÍDRICOS
Finalmente!
A gravíssima e inesperada pandemia originada 
pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda 
grave 2 (SARS-CoV-2), designada por COVID-19, 
provocou alterações radicais nas nossas vidas a 
partir de março do ano passado, em vésperas de 
publicação do número 1 do volume 41 da Recursos 
Hídricos. Não sabemos ainda, bem, quando será 
possível retornar a um “estado de funcionamento 
normal” das nossas sociedades, nem como será 
esse “estado”, pese embora a auspiciosa expectativa 
de adquirirmos imunidade a este coronavírus pelo 
programa de vacinação generalizado em curso. 
Mas não conseguiremos alcançar a tão almejada 
imunidade antes do próximo outono, e não sabemos 
se as mutações previsíveis do vírus comprometerão 
a eficácia das vacinas, nem por quanto tempo 
se manterá essa imunidade. O SARS-Cov-2 veio 
para ficar. Resta-nos saber conviver com o vírus, 
com maior ou menor eficácia das ferramentas 
disponíveis.
Mas, indiferentemente ao curso da pandemia, os 
rios continuam a correr para os mares, as águas 
das chuvas continuam a alimentar os caudais dos 
rios, as plantas continuam a captar a água dos 
solos e a transferi-la para a atmosfera e as águas 
residuais das estações de tratamento continuam a 
ser descarregadas nos rios. Todo o ciclo hidrológico 
continua a processar-se independentemente da 
COVID-19, mau grado a perturbação causada por 
esta pandemia no funcionamento das sociedades 
humanas.

Por este motivo é importante não descurar a 
atenção aos problemas que afetam os recursos 
hídricos, nomeadamente nos aspetos relacionados 
com as atividades humanas.
É, por isso, com enorme satisfação que retomamos a 
publicação da Recursos Hídricos, no ponto em que 
fomos forçados a interromper em março passado.
Neste número são publicados, na secção ct&i, três 
artigos selecionados que foram apresentados no 
2º Congresso de Ensaios e Experimentação em 
Engenharia Civil (TEST&E 2019), que teve lugar 
no Instituto Superior de Engenharia do Porto, 
em fevereiro de 2019. Na secção acquajuris são 
publicados mais dois artigos sobre o direito à água. 
Não obstante este número não ter sido publicado 
na altura própria, em março de 2020, estava então 
quase finalizado. Optou-se por manter o conteúdo 
original, pelo que importa reposicionar no tempo 
algumas das informações apresentadas na secção 
de Notícias, esperamos em breve publicar o número 
2 do volume 41 da Recursos Hídricos, recuperando, 
assim, o atraso causado pela COVID-19, e desejando 
que possamos todos entrar num novo estado 
de funcionamento normal tão depressa quanto 
possível. E pedimos a todos que cuidem, de si e 
dos seus próximos, de forma a poderem apreciar 
a publicação da Recursos Hídricos e desfrutar de 
todas as outras coisas boas da vida!

António Gonçalves Henriques,
Diretor da Recursos Hídricos


