
Candidatura aos Orgãos Sociais da SPE
(Triénio 2021-2023)

Mesa da Assembleia Geral

• Presidente: Carlos Braumann

(Sócio Nº. 0010, e-mail: braumann@uevora.pt)

• 1º Vogal: Maria Manuela Neves

(Sócio Nº. 0105, e-mail: manela@isa.ulisboa.pt)

• 2º Vogal: Isabel Pereira

(Sócio Nº. 0045, e-mail: isabel.pereira@ua.pt)

Direção

• Presidente: António Pacheco Pires

(Sócio Nº. 0316, e-mail: antonio.pacheco.pires@tecnico.ulisboa.pt)

• Vice-Presidente: Paula Milheiro de Oliveira

(Sócio Nº. 0225, e-mail: poliv@fe.up.pt)

• 1º Vogal: Paulo Infante

(Sócio Nº. 0199, e-mail: pinfante@uevora.pt)

• 2º Vogal: Helena Ribeiro

(Sócio Nº. 0390, e-mail: helena.ribeiro@ipleiria.pt)

• Tesoureiro: Marta Ferreira

(Sócio Nº. 0822, e-mail: msferreira@math.uminho.pt)

Conselho Fiscal

• Presidente: Maria da Graça Temido

(Sócio Nº. 0221, e-mail: mgtm@mat.uc.pt)

• 1º Vogal: Carla Henriques

(Sócio Nº. 0511, e-mail: carlahenriq@estv.ipv.pt)

• 2º Vogal: Isabel Natário

(Sócio Nº. 0223, e-mail: icn@fct.unl.pt)



Programa Eleitoral

As linhas programáticas da nossa candidatura orientam-se segundo os objetivos gerais da SPE
d e promover, cultivar e desenvolver em Portugal, o estudo da Estatística, suas aplicações e
Ciências afins e, em particular: 

• Promover a divulgação da Probabilidade e Estatística e suas aplicações;

• Editar publicações que dêem visibilidade a trabalhos científicos, pedagógicos ou
técnicos relativos à Probabilidade e Estatística e suas aplicações;

• Cooperar com sociedades científicas nacionais ou internacionais tendo em vista a
promoção do intercâmbio científico, pedagógico ou técnico; e

• Participar em projetos nacionais ou internacionais de âmbito científico, pedagógico ou
técnico que visem a promoção da Probabilidade e Estatística.

É ainda nosso objectivo geral promover a coesão da SPE, fomentando a união de  todos os
estatísticos portugueses, independentemente da natureza das instituições a que estejam afiliados.

Pretendemos dar continuidade e desenvolver o trabalho efetuado por direções anteriores da SPE
no sentido de:

• Aumentar a visibilidade da SPE e a sensibilidade do público em geral para o poder e
impacto da Estatística através de uma presença mais regular da SPE nos media e da
realização de ações concretas de divulgação da Estatística;

• Desenvolver a divulgação e a ligação à comunidade, quer através da página web e da
presença nas redes sociais, quer a partir de iniciativas públicas específicas, aí incluindo
a colaboração com as equipas que se deslocam às Escolas Secundárias na divulgação da
área científica de Probabilidade e Estatística e da profissão Estatístico;

• Continuar as atividades dirigidas a crianças e jovens, entre as quais as iniciativas
Radical Estatística e a Explorística, atividades premiadas internacionalmente;

• Dar continuidade e reforçar tanto a cooperação internacional (FENStatS, sociedades
estatísticas do Brasil e de países europeus, ISI e IASE) como a nacional (SPM, CIM,
CLAD, APDIO, INE, Banco de Portugal);

• Fomentar a atividade editorial da SPE, especialmente em língua portuguesa, e promover
a divulgação das suas publicações a nível nacional e internacional, com especial relevo
nos PALOP;

• Promover a comunicação da SPE com os seus sócios, dando em particular continuidade
ao Boletim da SPE em formato eletrónico;

• Estimular a adesão de novos sócios, especialmente de sócios estudantes e de jovens
estatísticos;

• Assegurar o pleno funcionamento das comissões específicas e grupos de trabalho já
constituídos ou a constituir, apoiando a divulgação dos resultados da sua atividade; e

• Reavaliar a programação de encontros científicos (reuniões magnas e encontros de
abrangência mais reduzida) e das publicações a eles associadas.


