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Ana Jacinta Soares
Professora Associada, Universidade do Minho

Alexandra Moura
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TESOUREIRA

Filomena Teodoro
Professora Associada, Escola Naval, Lisboa

VOGAIS

Mário Bessa
Professor Associado com Agregação, Universidade da Beira Interior, Covilhã

Nuno Brites
Professor Auxiliar, ISEG, Universidade de Lisboa

Rui Paiva
Professor Adjunto, Instituto Politécnico de Leiria

António Salgueiro
Professor Auxiliar, Universidade de Coimbra

Carlos P. Santos
Professor Adjunto Convidado, ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Palmira Seiler
IB, Escola Internacional de Viena de Áustria, Viena 



Assembleia Geral
PRESIDENTE

João Araújo
Professor Catedrático, NOVA SST, Universidade Nova de Lisboa

SECRETÁRIOS

Jorge Milhazes de Freitas
Professor Associado com Agregação, Faculdade de Ciências, 
Universidade do Porto

Gonçalo Tabuada
Professor Catedrático, NOVA SST, Universidade Nova de Lisboa

Lista candidata aos órgãos sociais da Sociedade Portuguesa de Matemática 3



Conselho Fiscal
PRESIDENTE

Rui Cardoso
Professor Associado, NOVA SST, Universidade Nova de Lisboa

SECRETÁRIO

José Ferreira Alves
Professor Catedrático, Faculdade de Ciências, Universidade do 
Porto

RELATOR

Sílvio Gama
Professor Associado, Faculdade de Ciências, Universidade do 
Porto
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Lista Candidata à Direção da SPM para o biénio 2022-2024

“Connecting mathematical areas 
for a better world”



Programa Eleitoral
Lista Candidata à Direção da SPM para o biénio 2022-2024
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A Sociedade Portuguesa de Matemática - SPM é uma instituição de 

referência nas quatro componentes que constituem a sua missão: 

fomento da investigação de grande impacto em Matemática, defesa 

do ensino de qualidade para cada um, divulgação da Matemática para 

todos, e difusão da História da Matemática.

A equipa candidata à Direção da SPM propõe-se continuar e ampliar o 

trabalho das anteriores direções, em especial dando continuidade 

aos projetos da Direção do biénio 2020-2022 e promovendo: 

A

B

C

A nível financeiro: a rigorosa trajetória de sustentabilidade financeira 

da SPM impressa pela anterior direção visando aumentar a percentagem 

dos custos fixos assegurada pelas receitas fixas;

A nível dos voluntários, a renovação de quadros: promovendo a atração 

de novas pessoas de grande valor para colaborar e aprender com as 

pessoas que há anos asseguram dossiers essenciais da atividade da 

SPM;

A nível de RH remunerados: promover um ambiente acolhedor e seguro 

na sede onde seja muito gratificante trabalhar.



Prémios
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Promover ideias para novas distinções e prémios.

PRÉMIO
ANICETO MONTEIRO
Continuar o Prémio Aniceto Monteiro, para premiar os feitos 

notáveis em investigação de jovens matemáticos portugueses. 

Com o patrocínio da UNILABS.

PRÉMIO
ÁLVARO GONÇALVES
Continuar o Prémio Álvaro Gonçalves, para distinguir a dedicação 

e visão de um professor do básico e secundário e assim 

contribuir para prestigiar e reconhecer a função de professor. 

Com o patrocínio da Associação Álvaro Gonçalves.

NOVAS DISTINÇÕES
E PRÉMIOS



Investigação
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1. Rede Pedro Nunes – uma plataforma contando com um conjunto de 
locais especialmente preparados para a organização de pequenas 
conferências (até 150 pessoas), workshops e retiros de investigação em 
regime de imersão total. Dar aproveitamento aos protocolos estabelecidos 
com o Centro de Alto Rendimento do Remo no Pocinho e com o Convento 
da Arrábida. Promover uma expansão da rede alargando-a a outros 
institutos e estabelecimentos com o objectivo de reforçar a investigação 
nacional e ao mesmo tempo tornar Portugal num dos pontos focais a nível 
mundial para este tipo de encontros. 

2. Dar apoio aos encontros científicos através dos projetos: 
a. Master site, ferramenta de criação automática e alojamento 
perene de sites de encontros (seminários, workshops, conferências); 
b. Master Chair, ferramenta de gestão automática de 
conferências (inscrições, pagamentos, emissão de faturas, etc)

3. Manter e aprofundar a estratégia de posicionar o Encontro Nacional 
da SPM como o grande fórum de reunião da maioria dos matemáticos 
portugueses e criar condições para que cada vez mais estudantes 
compareçam.

4. Apoiar o corpo editorial da Portugaliae Mathematica, respeitando a 
sua total autonomia. 

5. Continuar a apoiar a edição e as direções da Gazeta de Matemática e 
o Boletim da SPM, respeitando a autonomia dos corpos editoriais.

6. Apoiar o grupo de Matemática Industrial (PT.MATHS.IN), organizando 
eventos com escolas de negócios (business schools) de forma a 
sensibilizar a alta direção de empresas para o valor acrescentado da 
utilização da matemática.

7. Aprofundar a colaboração com o CIM e com a Comissão Nacional de 
Matemática.



Ensino Básico
e Secundário
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1. Aumentar significativamente a dinâmica do Centro de Formação da 
SPM, como entidade para formação de excelência.

2. Operacionalizar a sala de dúvidas https://saladeduvidas.spm.pt para 
que nenhuma criança possa dizer “precisei de ajuda e não havia quem”. 
Para além da infraestrutura informática já terminada, é necessário criar a 
rede de voluntários e finalizar os protocolos com as várias câmaras do 
país que já demonstraram interesse no projeto, proporcionando às 
crianças mais desfavorecidas meios informáticos para se ligarem à sala. 

3. Continuação e expansão do Programa de Testes – SPM, introduzindo 
a correção automática de respostas abertas desenvolvendo uma 
ferramenta de AITP- Artificial Intelligence Theorem Proving de maneira a 
tornar a correção muito mais rápida, informativa, e poupar imenso 
trabalho aos professores corretores. Esperamos que numa segunda fase 
esta ferramenta seja disponibilizada para as grandes unidades 
curriculares de cálculo do 1.º ano nas universidades e politécnicos.

4. Operacionalização e atração de novas vocações para o Gabinete de 
Ensino Básico e Secundário (GEBS), agregando os professores de todos os 
níveis de ensino interessados em recolher profissionalmente e disseminar 
as melhores experiências, técnicas, tecnologias, consolidando as 
posições da SPM em educação como science based contando com um 
corpo alargado de pessoas habilitadas a pronunciar-se com propriedade 
sobre o assunto.

5. Criar um tom e uma coloração da mensagem do ensino de qualidade 
para todos que, sem comprometer a posição de fundo sobre rigor, 
estruturação e avaliação essenciais à competitividade dos quadros 
portugueses, seja muito apelativa e clara para a tutela e o público em 
geral. 



Ensino Básico
e Secundário
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6. Dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido há décadas em 
torno das olimpíadas da matemática, dando especial atenção ao deficit de 
participação feminina. 

7. Organizar Escolas de Verão de grande valor acrescentado para a 
comunidade do básico e secundário, atraindo assim muitas pessoas, 
aumentando o alcance dos seus efeitos benéficos e que sejam 
financeiramente sustentáveis. 

8. Continuar a campanha para alertar e tentar resolver os problemas 
que estão a levar à falta de professores de matemática.

9. Apoiar as escolas que desejem adotar práticas, metodologias e 
materiais do Singaporean Math, o sistema de ensino de matemática que 
permite os melhores resultados nos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. 

10. Difundir a qualidade e valor da preparação proporcionado pelos 
programas do IB - International Baccalaureate, presente em dezenas de 
países incluindo muitas escolas de Portugal, e a necessidade do 
secundário nacional se reger por padrões análogos.

11. Continuar a defesa do ensino do pensamento computacional nas 
escolas básicas e secundárias, mas em espaço próprio e não em prejuízo 
do tempo letivo dedicado à disciplina de matemática. 

12. Integrar e liderar projetos de projeção internacional em Matemática e 
áreas afins, no âmbito ERASMUS+.



Divulgação
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1. Assinalar o dia Internacional da Matemática com muitos eventos, do 
pré-escolar ao universitário.

2. Continuar a promover a realização de Tardes de Matemática.

3. Procurar estabelecer parcerias com as instituições de referência na área 
da divulgação científica como o Pavilhão do Conhecimento-Ciência Viva, assim 

como com outras entidades científicas e possíveis parceiros institucionais, como 

a Associação Álvaro Gonçalves, promotora do Prémio Álvaro Gonçalves-SPM.

4. Promover palestras sobre matemática nas escolas (curiosidades, história, 

ligação a outras áreas como pintura, música, poesia, ilusionismo, etc).

5. Aprofundar a cooperação com a Associação Ludus;

6. Disponibilizar os serviços da assessora de imprensa da SPM para ter 

espaço de divulgação nos media de grande impacto (TV, rádios e jornais 

nacionais).

7. Promover a importação dos melhores modelos estrangeiros de ginásio de 
alto rendimento matemático K-12, etc. 

8. Apostar na divulgação do papel das mulheres na Matemática.

9. Retomar as atividades do Jogo do 24 e promover outras;

10. Ampliar o público alvo e o impacto social da SPM, nomeadamente pela 

criação de um campeonato nacional de jogos matemáticos para a terceira idade. 

11. Continuar a apoiar e dinamizar o Clube de Matemática como agente de 
divulgação da SPM nas comunidades do básico e secundário. 

12. Apoiar a divulgação de anúncios com chamadas para projetos de projeção 
internacional em Matemática e áreas afins.



História
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1. Dar todo o apoio às atividades da secção autónoma do 

Seminário Nacional de História Matemática (SNHM);

2. Promoção de um conjunto de entrevistas profissionais a 

destacados matemáticos portugueses e rostos da SPM, enriquecendo 
o espólio já disponível no canal (como por exemplo 

https://youtu.be/AVUeXYizrgo)

3. Criação de vídeos e materiais de apoio visando a história da 
matemática por temáticas.

4. Elaboração de estudos conjuntos e colaborativos de âmbito 

internacional visando o impacto dos matemáticos portugueses 
distribuídos pelo mundo.



Governança
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1. Colocar a assessora de imprensa da SPM a colaborar na divulgação mediática 
das iniciativas locais (de delegações regionais, secções autónomas, centros de 
investigação, etc.)
 
2. Realizar um inquérito aos Associados que sirva de base à definição do propósito e 
missão num plano estratégico que dê coerência e fio condutor à atividade perene da 
SPM.

3. Promover a proximidade da direção aos associados através de momentos de 
encontro no aniversário, no dia internacional da matemática, dia  da mulher, dia do Pi, 
etc.

4. Auxiliar o trabalho das delegações regionais, no respeito da sua autonomia, 
promovendo as suas ações e iniciativas.

5. Organizar campanhas de captação de novos sócios, individuais e institucionais.

6.  Aumentar significativamente os benefícios de ser sócio. 

7. Sugerir ao Conselho Geral a nomeação de sócios honorários por feitos 
extraordinários na promoção da investigação em matemática, no ensino básico e 
secundário, na divulgação e na história.

8. Procurar resolver o problema das instalações da SPM em Lisboa cujos custos 
têm um enorme peso no orçamento da SPM.

9. Promover uma cooperação mais estreita e regular com os restantes corpos e os 
associados, nomeadamente correspondendo às suas ideias, sugestões e iniciativas. 

10. Promover os laços internacionais com a EMS e outras sociedades de matemática 
e áreas afins de forma a importar para Portugal as melhores iniciativas e projetos. 

11. Promover a cooperação com outras entidades com objetos/objetivos similares ou 
complementares aos da SPM.

12. Estabelecer e fortalecer ligações a empresas e instituições que possam 
promover e usufruir das vertentes da matemática aliadas às novas tecnologias, à 
computação, aos ambientes virtuais e a componentes digitais. 



Biografias dos elementos 
candidatos à Direção da 
SPM 2022-2024



Biografia 
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Faz investigação em Planeamento de Experiências e metodologias de e-Learning 

para o Ensino da Matemática e da Estatística, com mais de meia centena de alunos 

de mestrado e doutoramentos orientados e em orientação. É Presidente do 

ISI-CRA, International Statistical Institute - Committee on Risk Analysis desde 

2014 e é membro efetivo do Working Group on Data Science (2020) deste Instituto. 

É responsável pelo estabelecimento de mais de uma dezena de acordos Erasmus 

na área da Matemática e por vários Programas de Ensino realizados nesse âmbito, 

e colabora assiduamente na formulação de projetos ERASMUS+ com várias 

equipas internacionais. Tem participado ativamente em conferências nacionais e 

internacionais, mais de uma centena, assumindo diversos cargos: Presidente, 

Membro da Comissão Honorária (ICRA9), Membro da Comissão Científica 

(SMTDA2022), Membro da Comissão Organizadora (ICNAAM2022) e/ou 

Organizadora de sessões convidadas (LINSTAT2022). É autora de vários artigos 

científicos e co-editora de vários volumes de divulgação internacional (Springer e 

outros). É Editora associada do JAS - the Journal of Applied Statistics (2016- ) e do 

Mathematical Population Studies (2020-) Taylor and Francis. 

dos elementos candidatos à Direção da SPM 2022-2024

Teresa A. Oliveira

Professora Associada com Agregação em 

Matemática–Estatística da Universidade Aberta e 

Diretora do DCeT- Departamento de Ciências e 

Tecnologia no período 2018-2020. É membro 

integrado do CEAUL- Centro de Estatística e 

Aplicações da Universidade de Lisboa desde 2000. 



Biografia 
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dos elementos candidatos à Direção da SPM 2022-2024

Ana Jacinta Soares 

Doutorou-se em Matemática pela Universidade 

de Coimbra em 1997 e é Professora Associada no 

Departamento de Matemática da Universidade 

do Minho. Desenvolve investigação no Centro de 

Matemática desta Universidade, na área da 

Teoria Cinética, Equações Diferenciais e 

Modelação. É Presidente da Rede Portuguesa de 

Matemática para a Indústria e Inovação 

(PT-MATHS-IN).

Alexandra Moura
Professora auxiliar no Departamento de 

Matemática do Instituto Superior de 

Economia e Gestão da Universidade de 

Lisboa. Licenciou-se no Instituto Superior 

Técnico e doutorou-se no Politecnico di 

Milano. Atualmente desenvolve investigação 

na área de Estatística e Ciências Actuariais e 

é membro do Centro de Matemática Aplicada 

à Previsão e Decisão Económica. 



Biografia 
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dos elementos candidatos à Direção da SPM 2022-2024

Filomena Teodoro
Professora Associada na Escola Naval do Instituto Universitário 
Militar, Investigadora no CEMAT-IST e no CINAV-IUM. Formação em 
Licenciatura (5 anos) Engenharia Física Tecnológica, Instituto 
Superior Técnico, Mestrado em Estatística e Gestão de Informação, 
Nova-IMS, doutoramento em Matemática Computacional, Instituto 
Superior Técnico.  Orientadora/coorientadora em cerca de 20 teses 
de Mestrado e/ou doutoramento (concluídas ou a decorrer).  
Oitenta publicações em revista com arbitragem/capítulos de livros 
em variadas áreas, destacando-se matemática computacional, 
matemática industrial, bioestatística. Prémio de mérito científico e 
académico (IPS).  Gosta de um bom desafio quer em termos de 
investigação quer em termos académicos. 

António Salgueiro 
Doutorou-se em Matemática Pura pela Universidade Paul Sabatier 
(Toulouse III), em 2004, sendo desde essa altura Professor Auxiliar 
na Universidade de Coimbra. É Presidente da Comissão de 
Problemas das Olimpíadas de Matemática desde 2009. Desenvolve 
a sua investigação na área da Topologia Geométrica.

Carlos Pereira dos Santos 
Tem licenciatura, mestrado e doutoramento em Matemática pela 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É professor no 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. É investigador do 
Centro de Análise Funcional Estruturas Lineares e Aplicações (UL) 
na área da Teoria de Jogos Combinatórios. Interessa-se pela 
Matemática Recreativa, tendo sido vice-presidente da Associação 
Ludus. Interessa-se pela Educação Matemática, sendo grande 
adepto do cotado Singaporean Math, tendo organizado muitas 
dezenas de cursos para professores sobre esse método. Nessa 
medida, tem um grande desejo de contribuir de forma útil e eficaz 
para a divulgação do método em Portugal. Em relação a hobbies, 
destaca-se o facto de ser Mestre Internacional de Xadrez. Foi 
campeão nacional absoluto em 1998 e em 2000 e foi 5º lugar no 
campeonato mundial sub-18 em 1989.



Biografia 
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dos elementos candidatos à Direção da SPM 2022-2024

Mário Bessa 
É doutorado pelo IMPA (2005), membro associado do Centro de 
Matemática da Universidade do Porto e Professor Associado com 
agregação na UBI. Desenvolve a sua investigação na área de 
Sistemas Dinâmicos.

Nuno M. Brites 
É professor auxiliar no Departamento de Matemática do Instituto 
Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e 
Professor visitante na Universidade Aberta. É licenciado, mestre e 
doutorado em Matemática, desenvolvendo investigação na área 
das Equações Diferenciais Estocásticas. É membro integrado e 
membro da direção do Centro de Matemática Aplicada à Previsão e 
Decisão Económica.



Biografia 
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dos elementos candidatos à Direção da SPM 2022-2024

Palmira Mariz Seiler 
Licenciou-se em Matemática (Ramo educacional) pela Universidade 
do Porto em 1990 e obteve o grau de Mestre em Matemática Pura 
pela Universidade Lusíada de Lisboa em 1998. É aluna do 
Doutoramento em Matemática Aplicada e Modelação da 
Universidade Aberta, estando em fase de escrita da tese. Foi 
professora do Quadro da Escola Secundária Tomaz Pelayo em Santo 
Tirso e assistente no departamento de Matemática da Universidade 
Lusíada do Porto até 2001. Desde então especializou-se no ensino 
internacional e na formação de professores em diversos países na 
Europa, Médio Oriente e América do Sul. É professora na Escola 
Internacional de Viena-Áustria, sendo desde 2004 membro do 
conselho de exames internacionais. É também co-autora de vários 
manuais escolares e colaboradora no desenvolvimento de novos 
programas de matemática do International Baccalaureate.  

Rui Paiva
Professor adjunto no Departamento de Matemática da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria. 
Estudou na Universidade de Coimbra e fez doutoramento na 
Universidade do Porto. Membro do Centro de Matemática da 
Universidade do Porto, desenvolveu a plataforma de ensino 
Academia Aberta da Matemática e é um entusiasta de testes online 
de matemática com correção automática.
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