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Programa de Ação 2019-2021 

 

OS MATERIAIS COMO CATALISADORES DA INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO EM PORTUGAL 

LISTA A 

 

Esta lista surge na sequência do trabalho que tem vindo a ser realizado na 

Sociedade Portuguesa de Materiais, em que se pretendeu que o novo candidato 

a Presidente tenha pertencido à Direção cessante, de modo a estar inteirado de 

todas as ações que foram conduzidas nesse mandato, podendo assim dar 

continuidade ao trabalho que foi desenvolvido. Neste sentido, pretende-se 

fortalecer a capacidade de comunicação e envolvimento da SPM com os seus 

sócios e sociedade Nacional e Internacional, promovendo, de forma 

independente, o conhecimento na área dos materiais e relevar a sua importância 

no desenvolvimento económico e social, congregando as partes interessadas. 

Os objetivos gerais dos Corpos Sociais da SPM para o biénio 2019 – 2021 são: 

 

Captar a Comunidade jovem 
Captação de estudantes, recém-licenciados e jovens investigadores, facultando-

lhes todos os meios disponíveis para a realização de ações de divulgação e 

dinamização dos materiais e suas tecnologias de processamento.  

 
Consolidar a revista da SPM 
Revista Ciência & Tecnologia dos Materiais, de caráter técnico e científico, com 

maior atratividade para as empresas e sociedade em geral, com o objetivo de 

uma maior divulgação dos materiais e suas tecnologias de processamento, 

enfatizando a sua importância no desenvolvimento científico e tecnológico da 

sociedade. 

 
Crescer 
Aumentar o número de sócios singulares e coletivos para criar condições para 

uma maior capacidade de intervenção na sociedade e apoio às Divisões Técnicas. 
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Internacionalizar 
Dinamizar um conjunto de ações para uma maior internacionalização, através da 

associação a conferências, seminários e reuniões internacionais, e parcerias com 

associações congéneres. 

 

Intervir 
Identificar oportunidades de apoio da SPM e dos seus sócios em ações técnicas e 

científicas, e outros eventos nacionais e internacionais. 

Melhorar a visibilidade da página web, tornando-a o meio preferencial de 

comunicação com os sócios e todos os interessados, e atração de novos sócios. 

Participar em redes sociais e outras formas de comunicação, e envolvimento em 

eventos técnicos e científicos para divulgação constante das ações da SPM. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

• Divulgar o que se faz em Portugal em Ciência e Tecnologia dos Materiais, 

diversificando os meios disponíveis; 

• Aumentar a versatilidade da página web da SPM, enriquecê-la com conteúdos 

sempre atuais e de grande atratividade para os sócios e sociedade; 

• Aumentar o número de sócios, através de ações específicas junto dos 

potenciais interessados; 

• Motivar as empresas para o seu envolvimento com as ações da sociedade; 

• Motivar estudantes para o seu envolvimento com a sociedade, promovendo 

visitas a Universidades Nacionais e Centros de Investigação; 

• Dinamizar seminários técnicos e visitas a empresas, a universidades, e a 

centros tecnológicos e institutos de investigação; 

• Contribuir para a introdução de novas abordagens para a utilização de 

materiais inovadores e sustentáveis para as futuras gerações; 

• Dinamizar as relações entre os interessados na área de Materiais e suas 

Tecnologias de Processamento, contribuindo para o progresso e 

desenvolvimento do tecido industrial nacional; 

• Potenciar o contributo das Divisões Técnicas, criando melhores condições para 

a realização da sua atividade; 

• Participação ativa em sociedades nacionais e internacionais cujos objetivos se 

identifiquem com a missão da SPM. 

 
 

Tendo em conta o trabalho realizado no mandato anterior, prevê-se as seguintes 

iniciativas: 
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• Consolidação da nova revista da SPM - Ciência & Tecnologia dos Materiais, que 

tem agora um caráter técnico-científico, e cujo grande objetivo é a divulgação 

do que se faz em Portugal na área dos materiais e suas tecnologias de 

processamento, sob a forma de artigos, entrevistas, atividades de empresas, 

etc. Divulgar projetos FCT, PT 2020, Horizonte 2020 ou outros, em curso no 

país. Pretende-se dinamizar o envolvimento das empresas com a revista e 

promover apoio publicitário;  

• Dinamização da página da SPM na internet, adequando-a aos requisitos atuais 

da sociedade e das novas gerações. Tornar a página numa fonte de informação 

atualizada para quem procura atividades na área dos materiais, bem como 

serviços, parceiros, e equipamentos para caraterização de materiais; 

•  Divulgação da SPM através das suas Newsletters e outros canais digitais como 

o facebook, twitter, youtube, e outros que, entretanto, se venham a revelar 

importantes;  

• Criação de um repositório com os links de acesso através do site SPM para as 

teses realizadas por estudantes na área dos materiais. No final das dissertações 

os estudantes serão convidados a realizar um poster sobre a sua tese que ficará 

assim visível para todos os interessados. 

• Lançamento de um concurso entre os estudantes de materiais e afins para 

criação de kits didáticos para ensino e divulgação dos materiais, suas 

propriedades e tecnologias de fabrico. As melhores ideias serão financiadas 

para serem concretizadas. Estes kits servirão para realizar ações junto de 

escolas, eventos nas Universidades, feiras, etc.; 

• Divulgação do estudo efetuado sobre o Impacto Social e Económico dos 

Materiais em Portugal como uma ferramenta para reconhecimento da 

importância da SPM na sociedade e uma base para um projeto mais alargado 

de caracterização do sector. Estudo da viabilidade da sua publicação na revista 

da SPM e posterior publicação sobre a forma de livro. 

• Alargamento do estudo efetuado sobre o Impacto Social e Económico dos 

Materiais em Portugal às outras áreas de Materiais, tais como materiais 

metálicos e materiais híbridos,  

• Consolidação da parceria com a editora internacional “open-access” MDPI, 

através da publicação dos artigos científicos nas revistas Materials e Metals, e 

edições especiais relacionadas com os congressos da SPM; 

• Promoção da articulação IDT/indústria: aproximação dos investigadores às 

empresas, divulgação de projetos e consórcios, apoio e divulgação de 

investigação relevante, colaboração com associações empresariais e centros 

tecnológicos (celebração de protocolos); 
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• Consolidar a realização anual de “Ciclo de Seminários Temáticos na área de 

Materiais e suas Tecnologias de Processamento”, com a realização dos 

Seminários Temáticos; 

• Dinamização das Divisões Técnicas promovendo encontros frequentes para 

partilha e discussão de atividades de interesse para os sócios e sociedade em 

geral, e iniciativas para divulgação internacional da SPM; 

• Preparação de “White Papers” sobre as diferentes temáticas abordadas nos 

eventos da sociedade. 

• Aumento da cooperação com associações congéneres estrangeiras e outras 

entidades relacionadas com a missão da SPM, incrementando a sua 

internacionalização. 

• Promoção da área Materiais junto dos agentes de decisão e consolidação da 

importância dos Materiais como área de formação, nomeadamente através da 

promoção e divulgação da SPM junto das Escolas do Ensino Secundário e dos 

Jovens, e em eventos nacionais de divulgação dos cursos Universitários; 

• Promoção dos Cursos de Engenharia de Materiais junto das empresas e 

disseminação de informação relevante sobre materiais; 

• Atribuição do Prémio SPM de Carreira & Reconhecimento (4ª edição 2021), 

atribuindo-lhe grande relevo através de diferentes formas de divulgação; 

• Apoio ao Congresso MATERIAIS 2021, a realizar no IST; 

• Dia Mundial dos Materiais em 2019 (na UC), e Dia Mundial dos Materiais 2020 

(IST); 

• Implementação do Prémio Maria Manuela Oliveira, a ser atribuído pela 

primeira vez no Dia Mundial dos Materiais 2020 a uma mulher com formação 

superior na área dos materiais e com mais de 15 anos de atividade profissional, 

que se tenha distinguido pelo trabalho realizado na área; 

• Apoiar o ENEM 2020 (IST); 

• Maior aproximação aos Colégios Nacionais de Engenharia de Materiais e de 

Engenharia Mecânica da Ordem dos Engenheiros e respetivos Colégios 

Regionais, para dinamizar atividades conjuntas na área dos materiais; 

• Continuação da colaboração internacional com a FEMS – Federation of the 

European Materials Societies, em cujo Comité Executivo a SPM está 

representada, bem como com a EFC – European Federation of Corrosion, onde 

a SPM está representada ao nível do Conselho Directivo (BoA) e do Comité 

Científico; 

• Maior aproximação à Sociedade Espanhola SOCIEMAT, para organização 

conjunta de Congressos e outras iniciativas. Organização conjunta do 

Congresso MATERIAIS 2021 a nível ibérico; 

• Início da colaboração com a Sociedade Brasileira SBPMAT, numa tentativa da 

criação de uma comunidade de língua portuguesa de instituições relacionadas 
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com a utilização e o estudo de materiais, nomeadamente do Brasil, Angola e 

outros PALOPs;  

• Aproximação a Sociedades Internacionais na área dos materiais; 

• Fomentar a criação de publicações especializadas de materiais e suas 

tecnologias com a chancela da SPM; 

• Fomentar o crescimento da lista de peritos da SPM; 

• Criar condições para que a SPM possa ser parceira em diferentes tipos de 

projetos. 


