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8 de março de 2022

Plano de Atividades para 2022

A Direção da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) em funções no triénio 2021-2023 propõe

desenvolver, no segundo ano do seu mandato e na prossecução do seu Programa Eleitoral, um

conjunto de atividades centradas em torno de 4 eixos prioritários e que visam dar continuidade

às iniciativas em curso.

1. RESPONDER A DESAFIOS E AUMENTAR PROTAGONISMO

• Continuar a solidificar a presença on-line nas redes sociais com uma conta no Twitter

por forma a massificar, dinamizar e ampliar a estratégia de comunicação.

• Continuar com a redação de artigos na imprensa que ambicionem: i) dar destaque

ao papel fundamental da Estatística na sociedade civil; ii) contribuir para a literacia

Estatística; iii) criticar e esclarecer afirmações numéricas infundadas feitas quer por

políticos, comentadores, ou por outros profissionais de referência.

2. IMPLEMENTAR ACREDITAÇÃO E VALORIZAR SÓCIOS, COMUNIDADE E PROFISSÃO

• Colaborar com o Caucus for Women in Statistics (CWS) no âmbito do Dia Internacional

da Mulher na Estatística e Ciência de Dados, o qual vai decorrer em outubro de 2022.

• Continuar a manter os sócios atualizados acerca do processo de acreditação de esta-

tísticos profissionais da FENStatS (Federation of European National Statistical Societies), o

qual é mutuamente reconhecido pela ASA (American Statistical Association).

3. AFIRMAR A “NOSSA ESTATÍSTICA” NO MUNDO

• Continuar a executar o projeto WikiSPE.

• Continuar com a tradução da página em Inglês da SPE.

• Continuar a elevar o perfil e a visibilidade da “Nossa Estatística” no Mundo divul-

gando as atividades, iniciativas e liderança da comunidade da SPE.

• Continuar a reforçar relações com organizações internacionais e apoiar eventos inter-

nacionais.

4. AMPLIAR O ESPECTRO DE COLABORAÇÕES E PROMOVER A INTERDISCIPLINARIDADE

• Consolidar as novas parcerias estabelecidas em 2021.

• Continuar a ampliar as ligações a áreas afins e áreas emergentes e a promover a inter-

disciplinaridade.

Por último, é ainda objetivo da Direção da SPE em funções dar continuidade, apoiar e desenvolver

as iniciativas em curso (ex: XXVI Congresso) e o trabalho iniciado pelas Direções anteriores, bem

como:

(a) Secções e Comissões.

A Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) tem por objetivo promover, cultivar e desenvolver
o estudo da Estatística, suas aplicações e ciências afins.



(b) Prémios e Publicações.

(c) O Clube Júnior.

(d) As cooperações com a ABE (Associação Brasileira de Estatística) e a CLAD (Associação

Portuguesa de Classificação e Análise de Dados).

P’la Direção da Sociedade Portuguesa de Estatística,

Miguel de Carvalho
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