Plano de Actividades para 2018

A Direcção da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) em funções no triénio 2018-2020
propõe desenvolver, no primeiro ano do seu mandato e na prossecução do seu Programa
de Candidatura, um conjunto de actividades que pretendem não só dar continuidade a
iniciativas em curso como alargar a intervenção da Sociedade de acordo com os objectivos
já traçados.
1. Objectivo I: aumentar a sensibilização pública para a Estatística e a visibilidade da SPE na sociedade
• Prémios Estatístico Júnior : a edição de 2018 já está em curso, com o patrocínio
da Porto Editora.
• AEVAE : continuar a apoiar esta iniciativa.
• Explorística: apoiar a manutenção e evolução da exposição para uma versão
contendo novos módulos e versões apropriadas para outras plataformas.
• Participar em iniciativas de divulgação.
2. Objectivo II: aumentar a coesão interna da Sociedade e apoiar o desenvolvimento da Estatística em Portugal
• Dar continuidade e reforçar acções que visem promover e incentivar a investigação em Estatística, através dos Prémios SPE 2018 e Iniciação à Investigação
2018.
• Pugnar por reforçar a posição da Estatística em Portugal junto da FCT e da
CNM.
• Continuar a apoiar os trabalhos de preparação do Encontro Luso-Galaico de
Biometria 2018, a realizar do Departamento de Matemática da Universidade de
Aveiro.
• Iniciar os trabalhos de preparação do XXIV Congresso da SPE a realizar em
2019.
• Boletim SPE: dar início à transição para a versão electrónica.
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• Disponibilizar versões electrónicas dos livros de mini-cursos realizados durante
os Congressos SPE. Pretende-se digitalizar, com o apoio do INE, os livros dos
minicursos ministrados durante os Congressos SPE, após autorização dos autores.
• Desenvolver actividades com o CIM.
• No âmbito da Colaboração com organizações nacionais ou internacionais,
– Preparar a participação da SPE no congresso da DStatG (Sociedade Alemã
de Estatística).
– Organizar de uma Sessão SPE na JOCLAD (a cargo de Sandra Ramos)
– Organizar de uma Sessão Conjunta SEIO-SPE no congresso da SEIO (a
cargo de Raquel Menezes).
– Participar nas actividades da PT-MATHS-IN | EU-MATHS-IN com vista a
divulgar oportunidades de colaboração em consórcios internacionais
• Apoiar a organização de eventos nacionais pertinentes na área.
• Participar nas actividades da FENSTATS e nos grupos de trabalho ECAS (European Courses in Advanced Statistics) e European System of Statistics Accreditation (ESSA).
• Estabelecer um programa de partilha de informação atempada que apoie a deslocação de investigadores internacionais de prestígio reconhecido que estejam de
visita a Portugal (Universidades ou Centros de Investigação) a outras instituições no País.
• Continuar a responder às diversas solicitações que são dirigidas à Sociedade.
• Implementar uma base de dados dos sócios adequada que permita agilizar os
contactos com os sócios e o controlo do pagamento das quotas.
• Desenvolver uma nova página web com capacidade de backoffice que permita
ultrapassar os constrangimentos sentidos com a atual.
A Direcção considera que este plano só será exequível na totalidade se for possível aumentar
a participação dos sócios nas diversas actividades.
Porto, 31 de Janeiro de 2018
P’la Direcção da SPE
Maria Eduarda Silva
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