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A SPM, o Ensino Superior e a Investigação Cientíﬁca
A Direcção da SPM para o biénio 2006/2008 tomou posse

Matemática, orientada por investigadores ou profes-

no dia 8 de Julho de 2006 em Lisboa. Um dos objectivos

sores de instituições portuguesas, que tenha obtido

da nova Direcção é o de reforçar o papel da Sociedade no

aprovação numa Universidade portuguesa” entre 1 de

âmbito do Ensino Superior e da Investigação Cientíﬁca.

Janeiro de 2001 e 31 de Dezembro de 2004.

Nesse sentido, a Direcção empenhar-se-á em concretizar
um conjunto de iniciativas, das quais se destacam:

-

A organização, com a Real Sociedade Matemática Espanhola, de um Encontro Ibérico, a ter lugar em Lisboa, em

-

A criação de um Gabinete do Ensino Superior e Investi-

Fevereiro de 2007. O objectivo do encontro é estreitar

gação (GESI), constituído por professores universitários

relações entre Portugal e Espanha no domínio da in-

e investigadores em Matemática, que será um fórum

vestigação em Matemática; espera-se que a iniciativa

de reﬂexão, de análise dos problemas deste grau de

venha a ter continuidade no futuro. Neste primeiro

ensino e de acompanhamento da situação da investi-

encontro, as áreas de investigação em destaque serão

gação cientíﬁca em Portugal. O GESI fará sugestões e

as Equações com Derivadas Parciais, a Geometria e os

recomendações à Direcção da SPM, que assim, através

Sistemas Dinâmicos.

de um conhecimento mais sistemático dos problemas,
procurará intervir de forma mais coerente e eﬁcaz junto
das entidades públicas competentes.

-

A prossecução, em parceria com o CIM, do apoio à
organização das tardes de trabalho SPM/CIM, que têm
constituído uma ocasião privilegiada de intercâmbio

-

O reforço da presença da Sociedade nos organismos

cientíﬁco entre os matemáticos portugueses. Num

internacionais a que pertence, intensiﬁcando a colabo-

ambiente que se pretende informal, mas de elevado

ração com a European Mathematical Society e con-

nível, tem sido possível comunicar resultados recentes

tinuando a apoiar a Comissão Nacional de Matemática

e discutir as tendências e perspectivas da investigação

e, por seu intermédio, a participação de Portugal na

actual em diversas áreas da Matemática. A adesão da

International Mathematical Union.

comunidade cientíﬁca tem, sistematicamente, excedido
as expectativas dos organizadores e estão previstas

-

O lançamento do concurso relativo à 3ª edição do

novas sessões para o corrente ano lectivo. Para mais

Prémio José Anastácio da Cunha. O prémio destina-se

informações, consultar o sítio internet da SPM.

“a galardoar uma dissertação de Doutoramento em

