Plano de Atividades 2020

A Direção da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) em funções no triénio 2018-2020
propõe desenvolver, no terceiro ano do seu mandato e na prossecução do seu Programa
de Candidatura, um conjunto de atividades que pretendem não só dar continuidade a
iniciativas em curso como alargar a intervenção da Sociedade de acordo com os objectivos
já traçados com relevo para as comemorações dos 40 anos da Sociedade. No âmbito destas
comemorações destaco as duas iniciativas principais que implicam a mobilização de Direção
e de um grande conjunto de sócios:
1. XXV Congresso da SPE, a realizar em Évora, 26-28 de novembro que incluirá uma
sessão comemorativa e uma mesa redonda sobre os desafios da Estatística no século
XXI
2. uma série de eventos deslocalizados no espaço e no tempo, designados por 12 meses
12 iniciativas com vista a promover a Estatística e a SPE junto das outras ciências.
A lista destes eventos será divulgada na página web.
Manter-se-ão as outras inciativas:
1. Objetivo I: aumentar a sensibilização pública para a Estatística e a visibilidade da SPE na sociedade
• Prémios Estatístico Júnior : a edição de 2020 já está em curso, mais uma vez
com o patrocínio do CMUC.
• Explorística:
• VI Feira da Matemática, Museu História Natural e Ciência de Lisboa: fortalecer
a presença da SPE neste evento.
2. Objetivo II: aumentar a coesão interna da Sociedade e apoiar o desenvolvimento da Estatística em Portugal
• Dar continuidade e reforçar ações que visem promover e incentivar a investigação em Estatística, através dos Prémios SPE 2020 e Iniciação à Investigação
2020. Uma vez que este ano decorrerá um Congresso, estes últimos consistem
em apoio à participação de jovens no Congresso.
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• Pugnar por reforçar a posição da Estatística em Portugal junto da FCT e da
CNM.
• Boletim SPE: prosseguir com a dinamização desta publicação.
• 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).
• Iniciar a implementação da acreditação profissional a nível nacional.
• Continuar a responder às diversas solicitações que são dirigidas à Sociedade.
• Concretizar a implementação da base de dados dos sócios adequada que permita
agilizar os contactos com os sócios e o controlo do pagamento das quotas.
• No âmbito da Colaboração com organizações nacionais ou internacionais,
– Organizar a Sessão Conjunta SPE - CLAD na JOCLAD
– Organizar uma Sessão Conjunta SPE-SEIO no Congresso SPE
A Direção 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 2020
P’la Direção da SPE

Maria Eduarda Silva
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