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1. Relatório de Gestão e Atividades
Nos termos do disposto da alínea a) do artigo 11º do Regulamento Interno da Sociedade
Portuguesa de Matemática, vem a Direção submeter à aprovação da Assembleia Geral o
Relatório e as contas da Sociedade Portuguesa de Matemática. O atual Relatório não apresenta
a atividade deste ou daquele órgão, mas sim o relato da atividade e as contas da Instituição.
Enumera-se, de seguida, algumas das principais atividades e iniciativas, e a sua repercussão nos
Órgãos de Comunicação Social, levadas a cabo pela Direção da Sociedade Portuguesa de
Matemática durante o ano de 2018.

1.1.

Introdução

1.1.1. Resumo
No ano de 2018 a SPM foi responsável pela organização e/ou co-organizou os seguintes eventos:













14º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos – 16 de março, no Externato
Penafirme, em Torres Vedras.
Palestra e debate: Duas definições de limite, uma controvérsia – 13 de abril, no DM da
U. Coimbra
31º Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática – 11 e 12 de maio na
Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV).
140th European Study Group with Industry (ESGI) - 4 a 8 de junho na Escola Superior de
Tecnologia do Barreiro do IPSetúbal.
ENSPM 2018 – 9 a 11 de julho na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do
Instituto Politécnico de Bragança.
11th European Conference On Mathematical and Theoretical Biology (ECMTB 2018) –
23 a 27 de julho, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).
8º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática – 13 a 16 de Agosto, na Foz do
Iguaçu, Brasil.
7º Encontro Ibérico das Matemáticas RSEM-SPM - 12 a 14 de outubro, na Universidade
de Évora.
2º Encontro da PT-MATHS-IN - “Smart Security: The Role of Mathematics” – 19 de
outubro, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa – ISEL.
XXXIII Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática (OIAM) – 21 a 29 de setembro em
Monte Gordo (Portugal) e La Rábida (Espanha).
Pedro Nunes Lectures com Alfio Quarteroni – 21 a 23 de novembro, na Universidade de
Coimbra, Academia das Ciências de Lisboa e Universidade do Porto.
Colóquio Matemática e Património Cultural – 19 de dezembro, na Academia das
Ciências de Lisboa.

Mantiveram-se em funcionamento todas as atividades regulares de publicação, as Tardes de
Matemática, o ciclo de conferências Matemática às Terças, a Feira da Matemática e continuou-
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se a participação em atividades da European Mathematical Society. A SPM apoiou igualmente
a organização de diversas atividades, como o Campeonato Multipli e a 11ª Edição do MatOeste
que decorreram no Instituto Politécnico de Leiria, o V Encontro Viva a Matemática no Colégio
de S. Tomás em Lisboa, os Prémios António Aniceto Monteiro atribuídos aos alunos do Colégio
Militar. A SPM esteve ainda presente em outras iniciativas, como o mês da Educação e da Ciência
2018 organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Colóquio sobre Políticas
Educativas organizado na Universidade de Lisboa pela Associação Portuguesa de Sociologia e a
Jornada “Matemática no Acesso ao Ensino Superior” realizada na Reitoria da Universidade de
Lisboa.
Durante este ano a SPM organizou as XXXVI Olimpíadas Nacionais de Matemática (OPM) e as
XXXIII Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática (OIAM) em conjunto com a RSME e
participou nas VIII Olimpíadas de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(OMCPLP) e nas 59ª Olimpíadas Internacionais de Matemática (OIM). Nesta edição das
Olimpíadas de Matemática os alunos portugueses tiveram, mais uma vez, um desempenho
brilhante, nomeadamente a nível internacional. Com efeito, a equipa portuguesa ganhou duas
medalhas de ouro e duas de prata nas OMCPLP; uma de ouro, duas de prata e uma menção
honrosa nas OIAM, e duas de bronze e três menções honrosas nas OIM. É também de salientar
que Portugal ficou a meio da tabela na classificação por países nas OIM, na 52ª posição.
Em 2018, o programa televisivo “Isto é Matemática” foi galardoado com o prémio de Melhor
Programa de Televisão Generalista Europeu sobre Ciência 2018, atribuído pelo SCI-DOC: Festival
Europeu de Documentário Científico de Lisboa. Este projeto teve como objetivo a divulgação da
matemática através da exibição de programas de curta duração (cerca de dez minutos) numa
linguagem acessível.
No final de 2018 foi estabelecido um Protocolo de Cooperação entre a Fundação Calouste
Gulbenkian (FCG) e a SPM no âmbito dos projetos promovidos pela FCG nos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa, na área da Matemática.
Durante o ano de 2018 a SPM deu continuidade ao projeto Aula Aberta, iniciado em 2013 e
promovido em colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian. Este projeto foi alvo de
sessões de divulgação no XXXIV Encontro do ProfMat (em abril de 2018) e no ENSPM (em julho
de 2018). A SPM deu igualmente continuidade à colaboração estabelecida com a Fundação PT
relativa ao projeto educativo Khan Academy.
O Gabinete do Ensino Básico e Secundário continuou as suas atividades de acompanhamento
das reformas educativas que têm sido desenvolvidas no Ensino Básico e Secundário em Portugal,
tendo emitido regularmente comunicados e participado em todas as consultas públicas
promovidas pelo Miniatério da Educação. Em 2018, o Centro de Formação manteve-se
responsável pela organização de algumas Ações de Formação. Em 2017/18, por determinação
do Despacho n.º 13331-A/2016, de 8 de novembro, não foram realizadas certificações de
manuais escolares de Matemática de qualquer nível do ensino básico e secundário.
O Clube de Matemática continuou a sua intensa atividade, promovendo durante todo o ano um
conjunto muito variado de ações cujo principal objetivo é a promoção da matemática, entre as
quais se destaca o portal http://www.clube.spm.pt/.
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Para celebrar o 78.º aniversário, a Sociedade Portuguesa de Matemática realizou um almoço no
dia 12 de dezembro, no Hotel Real Parque, Av. Luis Bivar, nº 67, pelas 12 horas.

1.1.2. Direção
No ano de 2018 decorreram eleições para a direção da SPM. Concorreu uma única lista
composta por
 Direção: Filipe Oliveira (Presidente), João Araújo (Vice-Presidente), Fabio Chalub (VicePresidente), Ana Luísa Correia (Tesoureira), Ana Pereira do Vale, Clementina Timóteo,
Isabel Hormigo, Joana Teles Correia, Luís Malheiro, Mário Branco e Paula Faria (Vogais).
 Conselho Fiscal: Rui Cardoso (Presidente), Sílvio Gama (Secretário), Ana Mendes
(Relatora).
 Mesa da Assembleia Geral: Jorge Buescu (Presidente), Fernando Pestana da Costa (1º
Secretário), Jorge Santos (2º Secretário).
A votação foi conhecida em Assembleia Geral realizada no dia 10 de julho, na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Bragança, do Instituto Politécnico de Bragança, durante o ENSPM 2018:
 Direção: 169 votos a favor; 0 votos contra; 12 votos brancos; 2 votos nulos;
 Conselho Fiscal: 173 votos a favor; 0 votos contra; 8 votos brancos; 1 voto nulo;
 Mesa de Assembleia Geral: 173 votos a favor; 0 votos contra; 9 votos brancos; 1 voto
nulo.
A nova direção tomou posse no dia 11 de setembro. Até essa data, manteve-se em funções a
direção constituída por Jorge Buescu (Presidente), Adérito Araújo (Vice-Presidente), Fabio
Chalub (Vice-Presidente), Ana Luísa Correia (Tesoureira), Clementina Timóteo, Eugénio Rocha,
Joana Teles, Luís Malheiro, Cláudia Philippart e Carla Martinho Martins (Vogais).

1.1.3. Loja SPM
A Loja da SPM tem como principais funções a divulgação e comercialização de livros
relacionados com a matemática. No decorrer dos anos, a Loja da SPM tem apresentado uma
gama cada vez maior, mais diversificada e atualizada de produtos relacionados com a
matemática (livros, jogos e DVDs) com o objetivo de agradar a diferentes públicos e diferentes
faixas etárias.
Em 2018, a Loja SPM marcou presença em inúmeros eventos, quer organizados pela SPM (OPM,
Encontro Nacional da SPM, Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, Seminário Nacional da
História da Matemática, 7IMM), quer de outras entidades (ProfMat, Feira da Matemática no
MUHNAC, ciclo de conferências sobre Almada Negreiros, Jornadas JorTec na UNL, etc). As nossas
publicações estiveram também à venda em regime de consignação anual em várias lojas do
Grupo FNAC e da Livraria Almedina, onde os professores e/ou interessados pelo mundo
Matemático mais facilmente as poderão consultar. Estas consignações contribuíram, em
particular, para a divulgação da nossa coleção “Leituras em Matemática”, e serão mantidas em
2019.
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1.1.4. Gabinete de Comunicação
O Gabinete de Comunicação da SPM tem como missão a promoção e a divulgação de todas as
atividades da sociedade. Deste modo é responsável pela realização de comunicados de imprensa
e por gerir as solicitações da comunicação social, pela atualização da página web e pela
dinamização das páginas da SPM nas redes sociais, pela organização de mailings, clipping diário,
conceção da newsletter, apoio editorial à Gazeta de Matemática, organização do roteiro de
digressão das exposições itinerantes e coordenação gráfica de materiais de divulgação. O apoio
à organização de eventos é também uma das atividades centrais do gabinete.
Durante o ano de 2018, o Gabinete de Comunicação esteve envolvido na organização das
Olimpíadas Portuguesas de Matemática, das Olimpíadas Ibero-Americanas Universitárias, do
ECMTB - European Conference on Mathematical and Theoretical Biology, do Encontro Nacional
da SPM 2018 (Bragança) e das Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática das quais Portugal
foi país anfitrião, juntamente com Espanha.
Apoiou, ainda, a Comissão Organizadora do ECMTB2018 em todos os aspetos gráficos
relacionados com o evento e, em particular, na divulgação do encontro.
O Gabinete de Comunicação em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol lançou o livro
Contas de Cabeça – 50 Desafios Matemáticos de Futebol, da autoria de Hélder Pinto e Cristina
Silva, e organizou as comemorações do Dia do Pi.
Contribuiu também para o planeamento e desenvolvimento das atividades da V Feira da
Matemática (MUHNAC), que decorreu nos dias 19 e 20 de outubro, e das Tardes de Matemática
em Lisboa, que decorreram na Fnac Colombo.
Prestou ainda apoio à divulgação das Olimpíadas (Nacionais, Internacionais, Ibero-Americanas e
Universitárias), das Tardes de Matemática e do 31.º Encontro do Seminário Nacional de História
da Matemática.
Foi ainda responsável pela gestão de conteúdos do arquivo da Gazeta de Matemática, no âmbito
do projeto Repositório Digital da Gazeta de Matemática.
1.1.5. Secção SNHM
A secção do Seminário Nacional de História da Matemática (SNHM) organizou o 31º Encontro
do SNHM, na Escola Superior de Educação de Viseu a 11 e 12 de Maio. Foram proferidas 15
conferências, uma delas pelo conferencista convidado pelo Seminário para este Encontro, Scott
Walter, da Universidade de Nantes, Centro François Viète. Contou com a projeção de uma
entrevista gravada e uma mesa redonda, ambas sobre os 30 anos do SNHM. Os textos relativos
a este Encontro aparecerão em Suplemento do Boletim da SPM que se crê vir a ser publicado
em Fevereiro de 2019.
O SNHM co-organizou o 8º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática no Brasil, na Foz
do Iguaçu, de 13 a 16 de Agosto. Três das seis conferências plenárias foram feitas por
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portugueses, e três dos seis simpósios temáticos foram co-organizados por portugueses. Houve
um total de 11 comunicações de portugueses.
Em 2018 foram publicadas as Actas do 7º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática,
que teve lugar em Óbidos em 2014. Os três elementos do secretariado do SNHM foram os
editores das Actas (António Canas, João Caramalho Domingues e Luis Saraiva). As Actas foram
publicadas pela SPM em 2 volumes, tendo um total de quase 1200 páginas.
Também em 2018 foram publicadas as Actas do Encontro que celebrou os 75 anos da SPM:
“Proceedings of the International Conference: mathematical Sciences and 20th Century
Dictatorships: Western Europe, Portugal, and its Atlantic Connections” (252 páginas), editadas
por Luis Saraiva.
1.1.6. Secção PT-MATHS-IN
A Rede Portuguesa de Matemática para a Indústria e Inovação, PT-MATHS-IN é o representante
português na European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation (EUMATHS-IN). O seu objetivo é potenciar o impacto da matemática na indústria, promover a troca
de informação e desenvolver parcerias entre aqueles dois intervenientes. Portugal foi
reconhecido como membro de pleno direito daquela instituição em Dezembro de 2015. A PTMATHS-IN, que foi formalmente constituída como secção da Sociedade Portuguesa de
Matemática, sem fins lucrativos, está atualmente estruturada como uma rede de 13 centros de
I&D em Matemática das principais instituições de ensino superior nacionais.
O primeiro encontro formalmente promovido pela PT-MATHS-IN sob o tema Big Data
Mathematics in Industry 4.0, foi realizado no Instituto Superior de Engenharia do Porto a 2 de
Junho de 2017. Em 2018, a PT-MATHS-IN organizou o encontro Smart Security: The Role of
Mathematics que decorreu no ISEL no dia 19 de outubro. Com cerca de 80 particpantes,
oriundos de mais de 30 diferentes organizações, o encontro contou com um painel de excelência
que versou sobre diversas áreas da matemática e da sua aplicação à segurança. Este encontro
foi precedido pela reunião anual do Conselho Europeu da EU-MATHS-IN, que decorreu também
em Lisboa com organização da PT-MATHS-IN, onde estiveram presentes os representantes das
17 redes nacionais que constituem atualmente a rede Europeia, bem como a direção desta
organização. Este evento serviu também como palco para a realização de uma reunião de
trabalho sobre o projeto europeu CORE-TEAM, que congrega diversos parceiros indústriais
europeus de renome tais como ATOS, Dassault Aviation, EcoMT, Ernst&Young, Michelin, Grupo
Nors, Shell ou Siemens. Este grupo pretende apoiar a demonstração, junto dos diversos
decisores nacionais e europeus, da importância da Matemática Industrial para o
desenvolvimento e competitividade da Europa. Para além do Presidente da EU-MATHS-IN esta
reunião contou com a presença de diversas personalidades, entre as quais o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, o Presidente da European Mathematical Society,
Volkher Mehrmann ou o Presidente do European Council for Mathematics in Industry, Adérito
Araújo.
A PT-MATHS-IN promoveu também o 140th European Study Group with Industry (ESGI), que teve
lugar de 4 a 8 de junho de 2018 na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do IPSetúbal. Este
ESGI constituiu a 12ª edição deste tipo de encontro realizado consecutivamente no nosso país.
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Os European Study Group with Industry (ESGI) são internacionalmente reconhecidos como um
excelente método de transferência de tecnologia entre a Matemática e a Indústria. Nestes
eventos, com a duração de uma semana, investigadores industriais e matemáticos trabalham
lado a lado em problemas concretos de importância para a indústria e para os serviços.

1.2.

Encontros e outros eventos

1.2.1. Encontro Nacional da SPM 2018
A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) realiza bianualmente um encontro nacional,
dirigido a todos os matemáticos portugueses, e a todos os que têm como interesse comum a
Matemática, tendo em vista a troca de experiências, de conhecimentos e de ideias. Em 2018 o
ENSPM realizou-se na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Bragança, de 9 a 11 de julho: http://www.enspm2018.ipb.pt/.
O ENSPM 2018 foi co-organizado pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pelo Instituto
Politécnico de Bragança.
Comissão Científica ENSPM2018


Adérito Araújo (UC), Presidente



Ana Jacinta Soares (UM)



António Machiavelo (UP)



Leonor Godinho (UL)



Luís Trabucho (UNL)



Mário Edmundo (UL)



Pedro Silva (UP)

Comissão Organizadora local


João Paulo Almeida (ESTiG – IPB), Presidente



Ana Isabel Pereira (ESTiG – IPB)



António Duarte (ESTiG – IPB)



Carla Soares Geraldes (ESTiG – IPB)



Carla Sofia Fernandes (ESTiG – IPB)



Carlos Balsa (ESTiG – IPB)



Carlos Morais (ESE – IPB)



Clara Bento Vaz (ESTiG – IPB)



Edite Martins Cordeiro (ESTiG – IPB)



Florbela Pires Fernandes (ESTiG – IPB)



Inês Barbedo (EsACT – IPB)



José Mário Escudeiro de Aguiar (ESTiG – IPB)
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Maria de Fátima Pacheco (ESTiG – IPB)



Maria de La Salete Esteves (EsACT – IPB)



Mário Abrantes (ESTiG – IPB)



Paula Maria Barros (ESTiG – IPB)

Este evento esteve organizado em cinco Sessões Plenárias: três científicas, uma de ensino e uma
de divulgação.


Sessão Plenária Científica 1 – André Oliveira (CMUP e UTAD, Portugal) – Fibrados de
Higgs e seus espaços moduli



Sessão Plenária Científica 2 – Nuno Freitas (Mathematics Institute, University of
Warwick, UK) – Curvas elípticas e o último teorema de Fermat



Sessão Plenária Científica 3 – Patrícia Gonçalves (CAMGSD IST-UL, Portugal) – Do
microscópico ao macroscópico: obtendo leis determinísticas a partir do movimento
aleatório de partículas



Sessão Plenária de Ensino – José Ferreira Gomes (Universidade do Porto, Portugal) – Do
Lyceu à Escola Secundária



Sessão Plenária de Divulgação – Raúl Ibáñez (Universidad del País Vasco, Espanha) –
Pero… ¿quién encarceló a Sally? (Las matemáticas en el banquillo de los acusados)

Nas sessões temáticas apresentaram-se comunicações em vinte e cinco áreas relevantes no
contexto da Matemática em Portugal:











Cálculo Fraccionário: Teoria e Aplicações: Organizada por Magda Stela de Jesus Rebelo,
CMA e DM da UNL, msjr.fct.unl.pt e Maria Luísa Ribeiro dos Santos Morgado, CEMAT e
DM da UTAD, luisam@utad.pt e Luís Jorge Lima Ferrás, Institute for Polymers and
Composites/I3N e Universidade de Chester, Reino Unido, luis.ferras@dep.uminho.pt;
Equações Diferenciais Estocásticas: da teoria à prática: Organizada por Nuno Miguel
Baptista Brites, Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, Instituto Politécnico de
Setúbal (ESTB/IPS) & Centro de Investigação em Matemática e Aplicações, U. Évora
(CIMA) & Centro de Estatística e Aplicações, Universidade de Lisboa (CEAUL),
brites@uevora.pt e José Luís Silva, Centro de Investigação em Matemática e Aplicações,
U. Madeira (CIMA), luis@uma.pt;
Otimização Numérica e suas Aplicações: Organizada por Ana I. Pereira (apereira@ipb.pt)
e Florbela P. Fernandes (fflor@ipb.pt) Research Centre in Digitalization and Intelligent
Robotics (CeDRI), Instituto Politécnico de Bragança
Transferência de tecnologia matemática para a indústria: Organizada pela Rede
Portuguesa para a Indústria e Inovação (PT- MATHS-IN), pt-maths-in@spm.pt
Partial Differential Equations in Life and Health Sciences: Organizada por Fernando
Manuel Pestana da Costa, UAb, fcosta@uab.pt e Joaquim Manuel Cunha Correia, U.
Évora, jmcorreia@uevora.pt
Equações Diferenciais: Fundamentos e Aplicações: Organizada por Eurica Henriques,
DMAT - UTAD, Polo CMAT-UTAD, eurica@utad.pt
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Scaling limits of interacting particle systems: Organizada por Ana Patrícia Carvalho
Gonçalves (IST), patricia.goncalves@math.tecnico.ulisboa.pt e Otávio de Macedo
Menezes (IST), otavio.menezes@tecnico.ulisboa.pt
Modelação, teoria e análise numérica de problemas de difusão-reação: Organizada por
Sílvia Barbeiro, CMUC e DM da U. Coimbra, silvia@mat.uc.pt
Lógica no ensino: Organizada por Bruno Miguel Antunes Dinis, CMAFIO e DM da FCUL,
bmdinis@fc.ul.pt e Gilda Maria Saraiva Dias Ferreira, UAb, CMAFIO e DM da FCUL,
Laboratório de Sistemas Informáticos de Grande Escala do Departamento de
Informática da FCUL, gmferreira@fc.ul.pt e Jaime da Gama Gaspar, School of Computing
at the University of Kent, Kent Interdisciplinary Research Centre in Cyber Security, CMA
da FCT da UNL, mail@jaimegaspar.com
Matemática para o Ensino Básico e Secundário
 Números e pensamento algébrico: Organizada por Edite Martins Cordeiro, Instituto
Politécnico de Bragança, emc@ipb.pt
 A matemática que nos rodeia: Organizada por Susana Rafaela Guimarães Martins,
IPVC, maleafar@gmail.com
Modelos estatísticos para dados longitudinais e de sobrevivência: Organizada por Inês
Sousa, DMA da U. Minho, isousa@math.uminho.pt
Almada Negreiros e a Matemática: Organizada por Maria de Fátima Vale de Gato Santos
Rodrigues, FCT-UNL e CMA, mfsr@fct.unl.pt
Matemática para o Ensino Superior:
 Cálculo numérico e simbólico: Organizada por Celestino António Maduro Coelho,
DM e FCT da U. do Algarve, Faro, ccoelho@ualg.pt e Rui Carlos de Maurício
Marreiros, DM e FCT da U. do Algarve e Centro de Análise Funcional, Estruturas
Lineares e Aplicações - CEAFEL, IST-UL, rmarrei@ualg.pt
 Aprendizagem com sucesso: Organizada por Maria da Graça Marques, DM e FCT da
U. do Algarve, CEDMES e CEAFEL, gmarques@ualg.pt e Marília Pires, DM e FCT da
U. do Algarve, CEDMES, mpires@ualg.pt
Progressos e Desafios em Sistema Dinâmicos: Organizada por Alexandre Rodrigues,
Centro de Matemática da U. Porto, alexandre.rodrigues@fc.up.pt
Teoria de Jogos, Dinâmica e Aplicações: Metodologias de Ensino e Combate ao
Insucesso: Organizada por Alberto Pinto, DM da FCUP e LIAAD-INESC TEC,
aapinto@fc.up.pt e João Paulo Almeida, DM do ESTiG-IPB, CeDRI-IPB e LIAAD-INESC TEC,
jpa@ipb.pt
Equações diferenciais e às diferenças e aplicações: Organizada por António Jorge Gomes
Bento, UBI, bento@ubi.pt e José Joaquim Martins Oliveira, U. Minho,
jjoliveira@math.uminho.pt
Orthogonal Polynomials and Special Functions: Organizada por Castillo, Kenier
(kenier@mat.uc.pt), DM da FCT da U. Coimbra, CMUC e Mendes, Ana
(aimendes@ipleiria.pt), DM da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Leiria - DMAT/ESTG/IPLeiria
Geometria Algébrica: Organizada por Margarida Mendes Lopes (CAMGSD-IST),
mmlopes@math.tecnico.ulisboa.pt e Peter Gothen (CMUP-FCUP), pbgothen@fc.up.pt
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Semigrupos: Organizada por Edite Cordeiro, Instituto Politécnico de Bragança,
emc@ipb.pt e Manuel Delgado, FCUP, mdelgado@fc.up.pt
Criptografia e tópicos relacionados: Organizada por Jaime da Gama Gaspar, School of
Computing at the University of Kent; Kent Interdisciplinary Research Centre in Cyber
Security; CMA da FCT da UNL, mail@jaimegaspar.com
Números e sequências: Teoria e aplicações: Organizada por Paula Catarino, DM e EST da
UTAD pcatarin@utad.pt e Ana Paula Aires, DM e EST da UTAD, aaires@utad.pt
Análise complexa e teoria de operadores: Organizada por Rui Carlos de Maurício
Marreiros, DM da FCT, U. Algarve, Faro e Centro de Análise Funcional, Estruturas
Lineares e Aplicações - CEAFEL Instituto Superior Técnico, U. Lisboa, rmarrei@ualg.pt e
Celestino António Maduro Coelho, DM da FCT da U. Algarve, Faro, ccoelho@ualg.pt
Matemática e composição artística: Organizada por Pedro J. Freitas (FCUL)
História e Ensino da Matemática:
Indicadores e Boas Práticas no Ensino: Organizada por Carla Martinho, ISCAL - IPL,
cmartinho@iscal.ipl.pt

O programa do ENSPM2018 incluiu duas discussões em mesa de redonda, uma sobre o ensino
e outra sobre divulgação:
Ensino:
Moderador: Filipe Serra de Oliveira (Universidade de Lisboa e Presidente da SPM)





José Ferreira Gomes (U. Porto)
Maria Helena Damião (U. Coimbra)
João Lopes (U. Minho)
Jorge Santos (AE Oliveira de Frades)

Divulgação:
Moderador: Jorge Buescu (U. Lisboa)
 Inês Guimarães (MathGurl)
 Raúl Ibáñez (Universidad del País Vasco, Espanha)
 Rogério Martins (U. Nova de Lisboa)
As questões relacionadas com o Ensino da Matemática mereceram uma atenção especial. Com
efeito, o ENSPM2018 incluiu uma ação de formação acreditada para professores com a duração
de 15 horas (0,6 créditos) que estava dividida em dois blocos distintos que os formandos teriam
obrigatoriamente de frequentar.
Destinatários: Todos os professores de Matemática do Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º Ciclos) e
Secundário - grupo de recrutamento 110, 230 e 500.

1.2.2. ECMTB 2018
A 11th European Conference On Mathematical and Theoretical Biology (ECMTB 2018) realizouse na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, de 23 a 27 de julho:
http://www.ecmtb2018.org. Foi um encontro científico promovido pela ESMTB (European
Society for Mathematical and Theoretical Biology), com co-organização da SPM (Sociedade
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Portuguesa de Matemática), instituição que assumiu a gestão e responsabilidade financeira do
evento, e com a FCUL (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) e o seu centro de
investigação CMAF-CIO como instituição de acolhimento.
A ECMTB 2018 teve o alto patrocínio de Sua Excelência o Senhor Presidente da República e foilhe atribuído o selo da UNESCO pela Comissão Nacional da UNESCO. Para além do patrocínio
das três sociedades organizadoras, foi apoiado por diversos centros de Investigação nacionais
(CMAF-CIO, CMA, CIMA, CEAUL) e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Instituto
Gulbenkian de Ciência, por editoras internacionais (Springer, MDPI, PLOS One, Elsevier), pela
Bernoulli Society, pela Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE), pelo Centro Internacional de
Matemática (CIM) e por outras organizações e empresas.
Comissão científica:


Maíra Aguiar (Nova University of Lisbon & University of Lisbon | Portugal)



Ruth Baker (University of Oxford | UK)



Carlos Braumann (University of Évora | Portugal)



Tom Britton (Stockholm University, Sweden)



Fabio Chalub (Nova University of Lisbon | Portugal)



Sander van Doorn (University of Groningen | The Netherlands)



Julia Gog (University of Cambridge, UK)



Mathisca de Gunst (Vrije Universiteit Amsterdam | The Netherlands)



Mats Gyllenberg (University of Helsinki, Finland)



Anna Marciniak-Czochra, University of Heidelberg | Germany



Catherine Matias (UMR CNRS, France)



Roeland Merks (Leiden University | The Netherlands)



Benoit Perthame (Université Pierre et Marie Curie, France)



Luigi Preziosi (Politecnico di Torino, Italy)



Nico Stollenwerk, (University of Lisbon | Portugal)

Comissão organizadora:


Maíra Aguiar - Conference Chair - (CMA FCT | Universidade Nova de Lisboa & CMAFCIO
| Universidade de Lisboa)



Carlos Braumann - Conference Chair - (CIMA | Universidade de Évora)



Nico Stollenwerk - Conference Chair - (CMAFCIO | Universidade de Lisboa)



Fabio Chalub (CMA FCT | Universidade Nova de Lisboa)



Lisete Sousa (CEAUL FCUL | Universidade de Lisboa)



Paulo Doutor (CMA FCT | Universidade Nova de Lisboa)



Patrícia Filipe (CIMA | Universidade de Évora)
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Erida Gjini (Instituto Gulbenkian de Ciência)



Luís Mateus (CMAFCIO | Universidade de Lisboa)



Paula Patrício (CMA FCT | Universidade Nova de Lisboa)



Luís Sanchez Rodrigues (CMAF-CIO | Universidade de Lisboa)



Raquel Filipe (CMAF-CIO | Universidade de Lisboa)

A ECMTB 2018 contou mais de 700 participantes provenientes de 80 países.
Conferências plenárias:










Big data, Google and disease detection: A statistical adventure - Samuel Kou
(Universidade de Harvard, EUA) – sessão inaugural
Mathematical approaches to modelling and remodelling biological tissues - Helen Byrne
(Universidade de Oxford, Reino Unido),
Biological and bio-inspired motility at microscopic scales: locomotion by shape control Antonio DeSimone (SISSA, Itália),
Adaptive dynamics and the evolution of diversity - Eva Kisdi (Universdade de Helsinlki,
Finlândia),
Modelling the waning and boosting of immunity - Mirjam Kretzschmar (University
Medical Centre Utrecht, Holanda),
Modeling interacting networks of neurons as processes with variable length - Eva
Löcherbach (Universidade de Cergy-Pontoise, França),
Epidemic models structured by parasite load and immune level - Andrea Pugliese
(Universidade de Trento, Itália),
Models of learning and evolution: what do they have in common? - Eörs Szathmáry
(Universidade Eötvös Loránd, Hungria),
Analysis of collective cell behaviours underlying primitive streak formation in the chick
embryo - Kees Weijer (Universidade de Dundee, Reino Unido).

A Conferência teve um programa igualmente rico com 36 Mini-simpósios em áreas de ponta, 60
sessões paralelas com Comunicações Orais e 2 sessões de Posters, totalizando 455
comunicações orais e 119 posters cobrindo todas as áreas da Biologia Matemática e Teórica. Um
júri atribuiu os 4 prémios para posters, que foram patrocinados por grandes editoras (Elsevier,
MDPI, Springer).
Um dos recentes vencedores do Prémio Reinhart Heinrich para a melhor tese de doutoramento
na área, Jochen Kursawe, pode comparecer e apresentar a tradicional palestra do vencedor
sobre Quantitative approaches to investigating epithelial morphogenesis.
Além disso, foi organizado o “ECMTB Mentorship Programme”, de forma a facilitar interações,
em termos de Investigação e de carreira, entre cientistas juniores e cientistas mais seniores que
participaram no evento.
A Assembleia Geral da ESMTB teve lugar a 26 de julho e estava aberta a membros e nãomembros da Sociedade. Foram discutidos vários temas sobre o funcionamento da ESMTB e o
desenvolvimento da Biologia Matemática e Teórica.
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1.2.3. 7º Encontro Ibérico das Matemáticas RSME-SPM
O Encontro Ibérico de Matemática é um evento organizado em conjunto pela Real Sociedad
Matemática Española (RSME) e pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM). O principal
objetivo é potenciar colaborações entre matemáticos espanhóis e matemáticos portugueses.
As edições anteriores do Encontro Ibérico de Matemática foram realizadas em Lisboa (2007),
Badajoz (2008), Braga (2010), Valladolid (2012), Aveiro (2014) e Santiago de Compostela (2016).
O 7º Encontro Ibérico das Matemáticas RSEM-SPM teve lugar de 12 a 14 de outubro na
Universidade de Évora e contou com 55 participantes: http://7imm.spm-pt.org/
Comissão científica:








Antonio Suarez (Universidad de Sevilla)
Fabio Chalub (Universidade Nova de Lisboa)
Jorge Drummond Silva (Universidade de Lisboa)
José Miguel Urbano (Universidade de Coimbra) – presidente
Luz Roncal (Basque Center of Applied Mathematics)
Mário Figueiredo (Universidade de Lisboa)
Ricardo Cao (Universidade de A Coruña)

Comissão organizadora local:






Luis Bandeira (Universidade de Évora) – chair
Manuel Branco (Universidade de Évora)
Feliz Minhós (Universidade de Évora)
Eugénio Rocha (Universidade de Aveiro) – co-chair
Sandra Vinagre (Universidade de Évora)

Seguindo a tradição dos encontros anteriores este Encontro foi estruturado em três áreas
científicas principais:






Harmonic and Complex Analysis
 Organizers: Diogo Oliveira e Silva (University of Birmingham) e Gustavo Garrigós
(Universidad de Murcia)
Mathematics of Big Data
 Organizers: João Gama (Universidade do Porto) e Pedro Delicado (Universitat
Politècnica de Catalunya)
Mathematical Biology



Organizers: Raquel Barreira (Instituto Politécnico de Setúbal) e Silvia Cuadrado
(Universitat Autònoma de Barcelona)

Para além das seis conferências plenárias, realizaram-se sessões paralelas em cada uma das
áreas científicas; compostas por palestras abordando temáticas enquadradas nas áreas ou
próximas destas. Os oradores foram convidados pelas respetivas comissões organizadoras de
cada sessão.
Sessões Plenárias:


Donoho-Logan Large Sieve Principles for Modulation and Polyanalytic Fock Spaces Daniel Abreu (ARI, Austrian Academy of Sciences)
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Mathematical Biology: Stochastic Differential Equations Modelling Examples - Carlos
Braumann (Universidade de Évora)
Mathematical Optimization (or not) in Data Science - Emilio Carizosa (Universidad de
Sevilla)
Euler Equation and Dislocations - Joan Mateu (Universitat Autònoma de Barcelona)
Human Behaviour in Epidemic Modelling - Joan Saldaña (Universitat de Girona)
Distributed Learning Algorithms for Big Data - João Xavier (IST, Universidade de Lisboa)

1.2.4. 31º Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática
O 31º Encontro do SNHM teve lugar na Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV), nos dias
11 e 12 de maio (http://www.esev.ipv.pt/HMatematica/). Para este Encontro foi convidado o
conferencista Scott A. Walter (Université de Nantes, Centre François Viète).
Comissão Científica:




António Costa Canas (Escola Naval e Museu da Marinha, Lisboa)
João Caramalho Domingues (Universidade do Minho, Braga)
Luís Saraiva (CIUHCT, Universidade de Lisboa)

Comissão Organizadora local:



Ana Patrícia Martins (ESEV)
Fernando Figueiredo (ESEV)

Foram proferidas as seguintes conferências plenárias:
 The mathematization of cosmology from Kelvin to Einstein - Scott A. Walter (Université
de Nantes, Centre François Viète)
 O primeiro gráfico estatístico conhecido e o primeiro mapa lunar - António Canas (Escola
Naval, CINAV, U. Lisboa)
As restantes comunicações foram:







A concepção de Vicente Gonçalves sobre a investigação matemática em Portugal no
período de 1930 a 1960 - Cecília Costa (UTAD, CIDTFF, CIDMA)
A extração da “raíz quadrada”: uma breve perspectiva histórica e do seu ensino - Helena
Sousa Melo e Maria do Carmo Martins (Fac. de Ciências e Tecnologia, DME, CEHu, U.
Açores)
A Aula de Geometria Descritiva da Faculdade de Matemática e a sua coleção de
“modelos de Oliver” - Carlos Tenreiro (CMUC, DM da U. Coimbra)
Avaliação holandesa à Matemática Moderna - Dulcyene Ribeiro, Andreia Ciani e
Emerson Boldo (U. Estadual do Oeste do Paraná, Brasil)
O Livro XVIII dos Principios Mathematicos de José Anastácio da Cunha explicado pelo
próprio - Ângela Lopes (ECUM), António Leal Duarte (CMUC e DMAT) e Elfrida Ralha
(DMA)
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José Monteiro da Rocha (1734-1819), um matemático ao serviço do Estado. Subsídios
para a comemoração do bicentenário da sua morte (2019) - Fernando B. Figueiredo
(CITEUC, CMUC)
Revisitando a polémica entre Monteiro da Rocha e Anastácio da Cunha: o caso da raiz
cúbica - António Leal Duarte (CMUC e DMat da U. Coimbra)
Subsídios para uma tábua portuguesa de mortalidade: o contributo de Daniel Augusto
da Silva - Ana Patrícia Martins (ESEV, CIUHCT)
Daniel Augusto da Silva e o Princípio de Inclusão Exclusão - Teresa Maria Sousa (Escola
Naval e CINAV/Centro de Matemática e Aplicações UNL)
O teorema de Pitágoras ensinado na Academia Militar no princípio do século XVIII Dulcyene Ribeiro, Andreia Ciani e Emerson Boldo (U. Estadual do Oeste do Paraná,
Brasil)
Correspondência entre Francisco Gomes Teixeira e Charles Hermite - Pedro Freitas
(CIUHCT)
O “lançamento, à sorte, de figuras” de Pacheco d’Amorim - Rui Santos (ESTG - Instituto
Politécnico de Leiria, CEAUL)

Este encontro contou ainda com uma Mesa Redonda: Os 30 anos do Seminário Nacional de
História da Matemática: seus inícios e desenvolvimento - António Canas (Escola Naval, CINAV,
CH. da U. Lisboa), Jaime Carvalho e Silva (DM da FCT da U. Coimbra), João Caramalho Domingues
(Centro de Matemática da U. Minho), José Francisco Rodrigues (CMAFCIO, U. LIsboa) e Luís
Saraiva (CIUHCT, U. Lisboa).

1.2.5. 8º Encontro Luso-Brasileiro de História da matemática
O 8º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática (http://www.elbhm.com) decorreu no
Brasil, na Foz do Iguaçu, de 13 a 16 de Agosto.
Este encontro insere-se nas atividades do Seminário Nacional de História da Matemática e é
uma organização conjunta com a Sociedade Brasileira de História da Matemática. Estes
encontros pretendem incentivar a colaboração entre investigadores e interessados em História
da Matemática de ambos os países, e este 8º Encontro é a continuação de um processo iniciado
em 1993 e que se tem desenvolvido com regularidade até ao presente.
A comissão científica foi constituída por:


Em Portugal: Carlota Simões (U. Coimbra), Fernando Figueiredo (CITEUC, U. Coimbra),
Henrique Guimarães (Instituto de Educação, U. Lisboa), João Caramalho Domingues (U.
Minho), Mária Almeida (UNL e Agrupamento de Escolas de Casquilhos), Luís Saraiva
(CMAFCIO, U. Lisboa) – coordenador em Portugal.



No Brasil: Fumikazu Saito (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Iran Abreu
Mendes (Universidade Federal do Pará), Lígia Arantes Sad (Instituto Federal do Espírito
Santo), Marcos Vieira Teixeira (Universidade Estadual Paulista, Rio Claro), Sergio Nobre
(Universidade Estadual Paulista, Rio Claro) - Coordenador no Brasil, Wagner Rodrigues
Valente (Universidade Federal de São Paulo).
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Três das seis conferências plenárias foram feitas por portugueses, e três dos seis simpósios
temáticos foram co-organizados por portugueses.
Conferências plenárias:







Conferência de abertura: História para o Ensino da Matemática: qual história e que
pesquisa? - Iran Abreu Mendes – (UFPA - Brasil - Presidente da SBHMat)
Instrumentos propostos por Pedro Nunes - António Canas (Escola Naval – Portugal)
O Ensaio premiado de António Monteiro e a sua importância ignorada - José Francisco
Rodrigues (U. Lisboa – Portugal)
Soluções para equações de primeiro grau presentes no Papiro de Rhind - Fábio Maia
Bertato (UNICAMP – Brasil)
A emergência de experts em educação e a produção de saberes pedagógicos - Rosilda
dos Santos Morais (UNIFESP – Brasil)
Conferência de encerramento: José Anastácio da Cunha (1744-1787) e os historiadores
da Matemática Portuguesa - Luis Saraiva (U. Lisboa - Portugal)

Simpósios temáticos:



História do Ensino/Educação Matemática - Organizadores: Wagner Valente (UNIFESP) e
Mária Almeida (UIED-FCT-UNL)



História da Matemática no Brasil - Organizadores: Sergio Nobre (UNESP) e Marcos Vieira
Teixeira (UNESP)



As Matemáticas e as Ciências Afins na Construção dos Territórios Nacionais: atores,
instituições e territórios - Organizadores: Fernando Figueiredo (Universidade de
Coimbra) e Tomás Haddad (USP)



História das Matemáticas nos séculos XVI e XVII - Organizadores: Gert Schubring (UFRJ)
e Fumikazu Saito (PUC-SP)



História da Matemática nos séculos XVIII a XX - Organizadores: João Caramalho
(Universidade do Minho) e Carlos Roberto de Moraes (UNIARARAS)



História e Epistemologia da Matemática - Organizadores: Lígia Arantes Sad (IFES) e
Bernadete Morey (UFRN)

1.2.6. Smart Security: The Role of Mathematics
O Encontro Smart Security: The Role of Mathematics http://ss2018.spm-pt.org, foi realizado no
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) a 19 de outubro de 2018.
Estiveram presentes mais de 80 participantes de cerca de 35 organizações distintas, incluindo
um número considerável de estudantes estando a indústria também fortemente representada
neste encontro, não só ao nível de participantes e oradores mas também como patrocinadores
do evento como foi o caso do grupo Nors e da PricewaterhouseCoopers (PwC). Foram ainda
parceiros e/ou patrocinadores do encontro a Sociedade Portuguesa de Matemática, a European
Service Network of Mathematics for Industry and Innovation (EU-MATHS-IN), o European Council
for Mathematics in Industry (ECMI) e o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, bem como a
União Europeia através do Programa Cost/Acção MI-NET.
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Comissão Organizadora:







Manuel Cruz (LEMA/ISEP)
Paulo Vasconcelos (CMUP/FCUP)
Paula Amaral (CMAT/FCT-UNL)
Rui Borges Lopes (CIDMA/UA)
Sandra Aleixo (CEAUL, ISEL)
Sílvia Barbeiro (CMUC/UC)

O encontro contou com cinco conferências plenárias:






Aviation Safety Risk Management – Davis Rios (AXA-ICMAT Chair, ICMAT, CSIC and Royal
Academy of Sciences)
The Role of Mathematical/Statistical Modelling in Monitoring Food Security – Pietro
Gennari (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO))
Safety in Numbers: Smart Prediction of Crowd Dynamics – Paul Hjorth (DTU - Technical
University of Denmark and ECMI)
Maths for Digital Privacy – Rafael Tesoro Carretero (European Commission)
Smart Security - Challenges and Opportunities from EU- MATHS-IN Point of View – Wil
Schilders (President of EU-MATHS-IN)

As restantes conferências foram:








Maths for Crime Prediction – Adérito Araújo (CMUC, ECMI)
Technology as a Security Service for Sports – Edgar Barreira (Lap2Go)
Blockchain Challenge for Maths: The New Opportunities of Smart-Contracts and MicroEconomy DAO's – Fred Antunes (Portuguese Blockchain and Cryptocurrencies
Association)
Data Breaches: Legal Perspective and Best Practices – Maria de Lurdes Gonçalves (Vieira
de Almeida & Associados/Assessoria Jurídica da DSPA)
Explosive Europe: Smart Security, Bigger Walls or Other Model? – Pedro Sousa (DEEC
FCT UNL, HOLOS, EPL)
Machine Learning in Cybersecurity – Tiago Lousada Soares (GALP Energia)

1.2.7. 140th European Study Group with Industry
O 140th European Study Group with Industry (ESGI), teve lugar de 4 a 8 de junho na Escola
Superior de Tecnologia do Barreiro do IPSetúbal e foi coordenado pela PT-MATHS-IN
(http://www.esgi140.ips.pt).
Nestes encontros as empresas participantes têm a possibilidade de beneficiar do tratamento
matemático dos seus problemas. Estudantes, investigadores e professores com experiência em
áreas matemáticas como Investigação Operacional, Otimização, Estatística, Análise Numérica,
Ciências da Computação, Física, Finanças, Análise de Dados, entre outros, organizam-se em
grupos de trabalho com vista a discussão/solução dos desafios propostos pelas empresas
participantes.
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Este encontro contou com 37 participantes e foram colocados três desafios:
 Water tariff structure based on consumption profile in a context of Climate Changes
 Evaluating water meters performance
 Managing start waves for mass running events
Comissão Organizadora:





Anabela Marques (ESTBarreiro-IPS, CIIAS-IPS)
Clara Carlos (ESTBarreiro-IPS, CIMA)
Raquel Barreira (ESTBarreiro-IPS, CMAF-CIO)
Telma Guerreiro Santos (ESTBarreiro-IPS, CEMAT)

1.2.8. Colóquio Matemática e Património Cultural
Com o objectivo de assinalar o Ano Europeu do Património Cultural 2018, a Academia das
Ciências de Lisboa acolheu o colóquio Matemática e Património Cultural, no dia 19 de dezembro
às 15 horas.
Tratou-se de uma iniciativa do Centro Internacional de Matemática (CIM) e da SPM, no âmbito
do programa do Comité da Matemática do Planeta Terra (MPT), que tem o apoio da Comissão
Nacional da UNESCO Portugal. O programa contou ainda com o apoio do Museu da Ciência da
Universidade de Coimbra (MCUC) e do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da
Universidade de Lisboa (MUHNAC).
Comissão organizadora:




Henrique Oliveira (CIM)
Mário Branco (SPM)
Carlota Simões (MPT)

Foram proferidas as seguintes palestras:








Azulejos e ciência - Henrique Leitão (U. Lisboa, CIUHCT)
Os azulejos euclideanos jesuítas - António Leal Duarte (U. Coimbra) e Carlota Simões (U.
Coimbra)
Relógios de Sol - Suzana Nápoles (U. Lisboa)
Calçadas portuguesas - Ana Cannas da Silva (ETH Zurich) e Suzana Nápoles (U. Lisboa)
Arquitetura e Matemática - João Pedro Xavier (U. Porto, Faculdade de Arquitectura)
A arte e a geometria de Almada Negreiros - Pedro Jorge Freitas (U. Lisboa, DHFC e
CIUHCT) e Simão Palmeirim Costa (U. Lisboa, CIEBA)
Literatura e Matemática - António Machiavelo (U. Porto)

Este colóquio contou ainda com um concerto comentado “Matemática, processos
composicionais e estratégias de preparação para a performance em obras para piano de Jaime
Reis, João Madureira e Christopher Bochmann” por Ana Telles (U. Évora, CESEM-U. Évora).
A sessão de encerramento contou com a presença de Guilherme D'Oliveira Martins,
Coordenador Nacional do Ano Europeu do Património Cultural.
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1.2.9. XXXIII Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática
A trigésima terceira edição das Olimpíadas Ibero-Americanas (OIAM) foi uma organização
conjunta da SPM e da RSME e decorreu em Monte Gordo (Portugal) e em La Rábida (Espanha).
Estas cidades fronteiriças distam cerca de 80km, tornando possível a organização conjunta deste
evento. É a segunda vez que Portugal organiza umas Olimpíadas Ibero-Americanas e a primeira
vez, na história desta competição, que foi organizada por dois países.
As OIAM destinam-se aos Países Ibero-Americanos de língua espanhola e portuguesa, tendo este
ano sido também convidados os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. De entre estes
apenas Angola e Moçambique aceitaram o convite. A edição deste ano decorreu entre os dias
21 e 29 de setembro, e estiveram presentes 22 delegações: Angola, Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México,
Moçambique, Panamá, Paraguai, Portugal, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e
Venezuela, num total de 79 alunos.
As duas sociedades de Matemática colaboraram na parte científica do evento, na organização
dos problemas que fizeram parte da prova e na escolha da equipa de profissionais de
matemática que participaram na correção das mesmas. Os alunos estiveram alojados na
Universidade Internacional da Andaluzia e os chefes de delegação numa unidade hoteleira do
Algarve.
O evento envolveu equipas oriundas de cada um dos países atrás referidos sendo cada uma
delas composta por quatro estudantes, um professor chefe de delegação e um tutor dos alunos.
A delegação portuguesa foi constituída por:
 Gonçalo Gutierres - professor do DM da FCT da U. Coimbra, chefe de delegação e
representante português no júri internacional;
 João Miguel Santos – aluno do programa inter-universitário de doutoramento das
universidades de Coimbra e do Porto, tutor da equipa, que colaborou na correção e
classificação das provas e acompanhou os alunos;
 Ana Sofia Guerreiro, Kevin Pucci, Pedro Moreira Fernandes, Rodrigo Tuna de Andrade alunos
Estes alunos foram selecionados pelos resultados obtidos na final nacional das Olimpíadas
Portuguesas de Matemática e nos testes de seleção feitos durante os estágios de preparação
realizados no Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, a cargo do Projeto
Delfos.
1.2.10. Pedro Nunes Lectures
As Pedro Nunes Lectures são uma iniciativa conjunta do CIM e da SPM, que conta com o apoio
da Fundação Calouste Gulbenkian, para a promoção de visitas de matemáticos ilustres a
Portugal. Estas palestras são dirigidas a um público vasto, com interesse pela matemática, em
especial estudantes de doutoramento e jovens investigadores.
No ano de 2018 o convidado foi Alfio Quarteroni. É Professor de Análise Numérica no
Politecnico di Milano (Itália) e Diretor do MOX. Foi o fundador do MOX no Politecnico di Milano
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(2002), o fundador do MATHICSE na EPFL, Lausanne (2010), o co-fundador (e presidente) da
MOXOFF, uma empresa spin-off no Politecnico di Milano (2010), co-fundador da MATHESIA
(2015) e da MATH & SPORT (2016).
Os seus interesses de investigação dizem respeito à Modelagem Matemática, Análise Numérica,
Computação Científica e Aplicações a: mecânica dos fluidos, geofísica, medicina e melhoria do
desempenho desportivo. A sua equipa de investigação realizou a otimização matemática do
início do Solar Impulse (o avião movido a energia solar) e a simulação para a otimização de
desempenho do iate Alinghi, vencedor de duas edições (2003 e 2007) da America's Cup.
O seu excecional trabalho de investigação tem sido reconhecido através da atribuição de
diversos prémios e distinções, tais como: o NASA Group Achievement Award pelo trabalho
pioneiro em Computational Fluid Dynamics em 1992, o Fanfullino della Riconoscenza 2006, o
Città di Lodi, o Premio Capo D'Orlando 2006, o prémio Ghislieri 2013, o Galileo Internacional
Galileo prémio para Ciências 2015, e a Euler Lecture 2017.
É autor de 25 livros, editor de 5 livros, autor de mais de 300 artigos publicados em revistas
científicas internacionais e anais de congressos, membro do conselho editorial de 25 revistas
internacionais e redator-chefe de duas coleções de livros publicadas pela Springer.
Por esta altura, apresentou 3 palestras em Portugal:



21 novembro – U. Coimbra: The ICDD (Interface Control Domain Decomposition)
method for the solution of Multiphysics problems




22 novembro – Academia das Ciências: Taking Mathematics to Heart
23 novembro – U. Porto: Reduced Order Models for Analysis and Synthesis of
Complex Systems

1.2.11. Palestra e Debate: Duas definições de limite uma controvérsia
No dia 13 de abril realizou-se uma palestra e um debate entre António Bivar e Augusto Franco
de Oliveira sobre o tema “Duas definições de limite, uma controvérsia”. Este evento foi
organizado pela SPM e teve lugar na sala Pedro Nunes do Departamento de Matemática da U.
Coimbra (http://www.uc.pt/fctuc/dmat/noticias/2018_duas_def_limite).

1.2.12. 14.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos
A final do 14.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos realizou-se no dia 16 de março de
2018, no Externato de Penafirme em Torres Vedras, com a participação de 1769 alunos dos
ensinos básico e secundário (1º ao 12º anos) proveniente de 435 escolas.
O Campeonato CNJM é constituído por 6 jogos, nomeadamente Semáforo, Gatos & Cães,
Rastros, Avanço, Produto e Flume. A distribuição dos jogos pelos niveis de ensino é a seguinte:
para a primeira categoria (1.º CEB), os jogos Semáforo, Gatos & Cães, Rastros; na segunda
categoria (2.º CEB) os jogos Gatos & Cães, Rastros, Avanço, para a terceira categoria (3.º CEB),
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Rastros, Avanço, Produto; e na quarta categoria (Secundário) os jogos Avanço, Produto e Flume.
A prática de jogos, em particular de jogos de estratégia, de observação e de memorização
contribui de forma articulada para o desenvolvimento de capacidades matemáticas e para o
desenvolvimento pessoal e social. A partir da 9ª edição foram criadas condições de participação
para alunos invisuais ou de baixa visão e surdos.
Este ano a organização preparou, ainda, um conjunto de atividades paralelas ao 14º CNJM. Estas
atividades foram organizadas em 4 circuitos temáticos:





Circuito regional – as entidades da região deram a conhecer a história das Linhas de
Torres, a tradição do Carnaval, os Dinossauros do Oeste e a doçaria regional;
Circuito desportivo – o departamento de educação física disponibilizou diversas
atividades desportivas;
Circuito científico – o departamento de ciências experimentais ofereceu várias
exposições, oficinas e atividades científicas;
Circuito profissional – a Escola Profissional de Penafirme mostrou algumas atividades
dos seus cursos profissionais.

O CNJM é uma iniciativa da Associação Ludus, da SPM, da Associação de Professores de
Matemática e é apoiado pelo programa Ciência Viva. A 14.ª edição foi organizada localmente
pelo Externato de Penafirme e pela Câmara Municipal de Torres Vedras.

1.2.13. Tardes de Matemática
As Tardes de Matemática foram criadas pela SPM em 2001, para dar resposta à necessidade de
divulgar esta disciplina e de mostrar como a matemática está presente em tudo. Para isso,
matemáticos são convidados a falar sobre assuntos variados, numa linguagem acessível a um
público amplo.
Em 2018, as Tardes decorreram em Porto, Braga, Lisboa e em Vila Real, num total de 15
palestras.
Porto: Fnac Santa Catarina







21 de abril, 17:00: Matemática e Indústria. Parcerias de sucesso (Manuel Cruz, PTMATHS-IN e LEMA/ISEP-IPP)
19 de maio, 17:00: (Des)proporcionalidade em sistemas eleitorais (Paulo Vasconcelos,
CMUP e FEPUP)
16 de junho, 17:00: Matemática e Artes Visuais (Helena Matos, CMUP e FCUP)
15 de setembro, 17:00: A Matemática é um Superpoder (Inês Guimarães, MathGurl,
FCUP)
20 de outubro, 17:00: Matemática fora de portas (Amélia Caldeira, ISEP|IPP, LEMA-ISEP
e SYSTEC)
17 de novembro, 17:00: Matemática nas cidades. Qualidade de vida – Modelos de
decisão (Paulo Morais, U. Portucalense, REMIT, Presidente da Associação Frente Cívica)

Braga: Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva


13 de janeiro, 15:00: Infinito – um tributo a Georg Cantor (Lisa Santos – U. Minho)
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24 de fevereiro: O teorema da bola cabeluda (Thomas Kahl – U. Minho)
17 de março, 15:00: Matemática e música – sistemas de afinação (Irene Brito – U.
Minho)
Lisboa: Fnac Colombo
 22 de março, 18:30: O que é um atuário? Um gestor, um financeiro, um matemático?
Um 3 em 1! (Gracinda Guerreiro - FCT-UNL)
 19 de abril, 18:30: A Matemática e o Futebol: um encontro improvável (Hélder Pinto –
U. Aveiro e Cristina Silva – Prof. do 3º ciclo e secundário)
 24 de maio, 18:30: À descoberta de planetas invisíveis e outras observações no sistema
solar (Pedro Freitas – U. Lisboa)
Vila Real: Museu da Vila Velha



16 de junho, 14:30: Jogos de tabuleiro modernos como uma ferramenta para a
aprendizagem (Helder Sousa - UTAD)
7 de julho, 14:30: Projeções climáticas: da modelação físico-matemática à avaliação dos
correspondentes impactes (João A. Santos – Dep. Física, CITAB, UTAD)

1.2.14. Matemática às Terças
Trata-se de um ciclo de palestras no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, na terceira terça-feira de cada mês. Este ciclo teve início em novembro
de 2017 e conta também com o apoio da SPM e da APM.
Sessões em 2018:








16 de janeiro: Quantos Tuktuks há em Lisboa e outras investigações matemáticas – José
Paulo Viana (APM)
20 de fevereiro: Aspectos matemáticos na música do século XX – Carlota Simões (DM –
FCT da U. Coimbra, Museu da Ciência da U. Coimbra)
20 de março: George Pólya e a resolução de problemas de matemática – Henrique
Guimarães (IE da U. Lisboa)
17 de abril: Matemática e biologia da conservação: mundos à parte? – Jorge Orestes
Cerdeira (CMA, FCT-UNL)
15 de maio: Infinito – António Marques Fernandes (DM-IST da U. Lisboa)
16 de outubro: A viagem de Darwin pela matemática – Fabio Chalub (CMA, FCT-UNL)
20 de novembro: Números e Criptografia – Fernando Ferreira (DM-FC da U. Lisboa)

1.2.15. V Feira da Matemática
Nos dias 19 e 20 de outubro de 2018 realizou-se a 5ª edição da Feira da Matemática
(https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/V-feira-da-matematica). Este evento teve lugar no Museu
Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) da Universidade de Lisboa e foi coorganizado pela SPM, pela Associação Ludus, pela APM, pelo MUHNAC, pela Sociedade
Portuguesa de Estatística – SPE, pela Associação Portuguesa de Investigação Operacional APDIO e pelo projeto Matemática do Planeta Terra.
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Foi um dia repleto de atividades científicas, culturais, educativas, nomeadamente: exposições,
jogos e desafios, origami, demonstrações, poesia, fado Mathematico, palestras, sessões do
popular Circo Matemático e o Concurso “Quem quer ser Mathmático”.
A SPM dinamizou as seguintes atividades:










Visita orientada à Exposição Participativa: “A Matemática de M. C. Escher”
Atividade “Escher, caleidociclos e kirigamis”
Atividade “Contas de Cabeça”, dinamizada por Cristina Silva
Apresentação e sessão de autógrafos do livro “Desafios Matemáticos que te Vão
Enlouquecer”, com Inês Guimarães, a youtuber MathGurl
Palestra sobre Biomatemática “Cólera, contas e constantes: matemática e a propagação
de doenças”, dinamizada por Paulo Doutor
Atividade “Esculpir a Geometria”, dinamizada por Marília Pires e Maria da Graça
Marques da U. Algarve
Atividades da FCT-UNL: “MiMa – mãos na Matemática: pavimentações, frisos e
labirintos”, coordenadas por Fátima Rodrigues e Susana Baptista, com a chancela do
projeto europeu MiMa – Mathematics in the Making
Banca da SPM

1.2.16. Exposições
A SPM dispõe de algumas exposições itinerantes para requisição por escolas, instituições,
bibliotecas, e outras entidades. Em 2018, o roteiro de digressão das exposições foi o seguinte:
Medir o Tempo, Medir o Mundo, Medir o Mar
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos - 13 janeiro a 23 de fevereiro
Colégio Atlântico - 16 de abril a 20 de abril
Câmara Municipal de Almeida – 25 de junho a 13 de julho
Colégio Valsassina – 5 a 19 de novembro
A Matemática de M.C. Escher
Instituto Politécnico de Portalegre – 8 de maio a 4 de junho
V Feira da Matemática no MUHNAC – 19 e 20 de outubro
José Sebastião e Silva - O Cientista e o Professor (não teve requisições em 2018)
Olimpíadas Portuguesas de Matemática – 30 anos (não teve requisições em 2018)

1.2.17. Campeonato Multipli
O Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) em parceria com a Alfiii, com o apoio da Associação de
Professores de Matemática (APM) e da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) promoveu
em 2018, o 1º Campeonato Nacional Multipli, cujos objetivos são potenciar o desenvolvimento
do pensamento lógico e dos conhecimentos relativos à tabuada, fomentar o interesse dos
alunos pela Matemática e estimular a componente lúdica ao longo do processo de ensinoaprendizagem (http://campeonato.multipli.pt).
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O campeonato baseia-se no jogo de cartas MULTIPLI (www.alfiii.com) e um conjunto de
regras que permitem criar novas dinâmicas, especificamente criadas para o campeonato.
Destina-se a alunos dos 3º, 4º, 5º e 6º anos do Ensino Básico.

1.2.18. 5º Encontro Viva a Matemática
No dia 27 de outubro realizou-se o 5º Encontro Viva a Matemática. Este encontro foi constituído
por 5 Palestras, pela Exposição “Construindo com Escher” e por 3 Ateliers (Atelier de
Programação, Atelier de Greatmath e Atelier de Problemas) dirigidos a crianças dos 3 aos 7 anos.
Estes encontros são promovidos pelo Colégio de S. Tomás em Lisboa e contam com o apoio da
SPM (http://www.vivaamatematica.com/index.html).

1.2.19. 11ª Edição do Mat-Oeste
Realizou-se no dia 12 de julho, no DM da Escola Superior de tecnologia e Gestão do IPLeiria, a
11ª edição do Mat-Oeste. Este encontro pretende ser um encontro de divulgação, discussão,
partilha de experiências e competências, nas mais diferentes vertentes da Matemática,
procurando promovê-la na região oeste. Em 2018 o tema foi “Matemática e Biologia”.
Esta edição contou com três sessões plenárias, proferidas pelos professores Alexandra Nobre
(D. Biologia da U. Minho), Cristiana Silva e Delfim Torres (CIDMA, D. Matemática da U. Aveiro) e
Jorge Orestes Cerdeira (D. Matemática da FCT-UNL). Contou ainda com uma Ação de Formação
acreditada para professores dos Ensinos Básico e Secundário.
Durante o Mat-Oeste decorreu a entrega dos prémios da 10.ª edição do Prémio Pedro Matos,
promovido anualmente pelo IPLeiria e destinado a estudantes do 3.º ciclo do Ensino Básico e
Ensino Secundário, nas categorias Prémio Pedro Matos Júnior e Prémio Pedro Matos,
respetivamente. Os principais objetivos são fomentar a criatividade e o interesse pela
matemática e suas aplicações, bem como despontar novos jovens talentos.
Estes encontros contam com o apoio da SPM.

1.2.20. Prémio António Aniceto Monteiro
Os prémios António Aniceto Monteiro, que distinguem os melhores alunos de Matemática do
Colégio Militar, foram entregues em nome da Direção pelo Vogal Mário Branco, na cerimónia
de abertura solene do ano lectivo 2018/19 que teve lugar no dia 12 de outubro.

1.3.

Reuniões e protocolos

1.3.1. Reuniões da European Mathematical Society
Em 2018 o "Meeting of Presidents" da European Mathematical Society decorreu em Dublin, na
Irlanda, contou com 35 participantes e a SPM foi representada pelo seu presidente, Jorge
Buescu. A reunião teve lugar a 14 e 15 de abril nas instalações da Universidade de Maynooth
(http://archive.maths.nuim.ie/staff/sbuckley/18EMS/index.html).
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Para além da apresentação do usual relatório e atividades da Direção da EMS, e de se
referenciar, mais uma vez, a difícil situação política na Turquia, o Presidente relembrou que o
Conselho de 2016 em Berlim modificou o artigo 30 dos Estatutos para tornar mais atraente aos
jovens matemáticos tornarem-se membros do EMS e solicitou aos presidentes das sociedades
membros que transmitissem essas informações aos seus membros. Por outro lado, referiu que
a EMS ganhou quatro novos membros institucionais (Universidade de Lisboa, Instituto de
Matemática de Oxford e os Departamentos de Matemática de Pavia e Pisa), frutos de uma forte
campanha ativa nesse sentido.
Foram recordados como locais para os eventos EMS de 2019 os seguintes: Meeting of
Presidents, março de 2019, Berlin (Alemanha); ICIAM, junho de 2019, Valencia (Espanha). Foram
ainda feitas apresentações relativas ao andamento da preparação do próximo EMS Council que
será em 2020 e terá lugar em Portorož, Eslovênia, e de vários encontros matemáticos bi- e
trilaterais em organização por sociedades europeias.
Um relatório oficial da reunião pode ser consultado em:
http://archive.maths.nuim.ie/staff/sbuckley/18EMS/pres/Report_Pres_Meeting_Maynooth_2
018.pdf.
1.3.2. APS – Colóquio de Políticas Científicas
O Vice-Presidente Fabio Chalub representou a SPM no Colóquio de Políticas Científicas
promovido pela Associação Portuguesa de Sociologia (APS). Neste evento, que aconteceu no dia
11 de dezembro na Universidade de Lisboa, foram discutidas questões do financiamento das
atividades científicas (pessoas, projetos e instituições), os concursos FCT e respetivos critérios
de avaliação e da estratégia geral para o sector da Ciência e Ensino Superior.

1.3.3. Novo Protocolo com a Fundação Calouste Gulbenkian
No final de 2018 foi estabelecido um Protocolo de Cooperação entre a Fundação Calouste
Gulbenkian (FCG) e a SPM. As duas instituições acordaram colaborar ativamente entre si na
elaboração, implementação e avaliação de propostas técnicas e científicas que contribuam para
que jovens talentosos em Matemática dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
alcancem o seu potencial. Este projeto teve ainda início em dezembro de 2018 com a iniciativa
“Vocações para a Matemática” a desenvolver em Cabo Verde, com o objetivo de estimular nos
jovens cabo-verdianos o gosto, a capacidade e a vocação de pensar e investigar em Matemática.

1.4 Outras atividades
1.4.1

Programa “Isto é Matemática”

"Isto é Matemática" foi um programa televisivo inovador e dinâmico de divulgação matemática,
de responsabilidade da SPM, conduzido por Rogério Martins, da Universidade Nova de Lisboa,
produzido pela Sigma 3 e emitido na SIC Notícias. Entre 2013 e 2014 foram produzidas 7
temporadas de 13 episódios cada, num total de 91 episódios, com cerca de 630 minutos de
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produção televisiva, financiados pelo COMPETE e Ciência Viva. A sua primeira série foi ainda
traduzida para Inglês pela European Mathematical Society (EMS), e disponibilizada no portal
mathematics-in-europe.eu
http://www.mathematics-in-europe.eu/po/component/content/article?id=1048
Além dos prémios e distinções nacionais e internacionais registados em 2013, o “Isto é
Matemática” foi nomeado em 2014 para os European Science TV & New Media Awards, na
categoria de melhor programa geral televisivo: http://europaws.org/archive/2014festival/
Em 2015 a Fundação Vodafone financiou um total de 52 novos episódios, constituindo a 2ª série
deste programa, que foram repartidos por 4 temporadas com 13 episódios cada. A série estreou
em janeiro de 2016. Os programas foram transmitidos semanalmente na SIC Notícias e na SIC
Internacional. A Temporada 11 foi a última a ser transmitida, tendo os últimos 5 episódios ido
para o ar entre o dia 2 de janeiro e o dia 6 de fevereiro de 2017.
O sucesso do programa Isto é Matemática motivou vários pedidos de exibição e uso em
ambiente escolar e educativo. Nesse sentido, em 2017 foram celebrados dois protocolos:



com a editora Leya, permitindo o uso de alguns episódios do Programa Isto é
Matemática na plataforma 20 aula digital.
com a Fábrica - Centro Ciência Viva de Aveiro para a cedência de vários episódios do
programa no âmbito do Projeto "Newton Gostava de Ler".

O impacto deste projeto foi muito além do obtido pela transmissão televisiva tendo sido usado
nas salas de aula como material didático e inspirador. O “Isto é Matemática” tem também uma
forte presença nas redes sociais, usadas desde o início do projeto como repositórios para
consumo pós-difusão. A página de Facebook tem atualmente cerca de 42.260 seguidores
(http://www.facebook.com/istoematematica), enquanto o Youtube conta mais de 650.000
visualizações (http://www.youtube.com/istoematematica).
Em 2018, o “Isto é Matemática” foi galardoado com o prémio de Melhor Programa de Televisão
Generalista Europeu sobre Ciência 2018, atribuído pelo SCI-DOC: Festival Europeu de
Documentário Científico de Lisboa. O evento é organizado conjuntamente pela Apordoc –
Associação pelo Documentário, a EuroPAWS e a EuroScience. O episódio levado a concurso foi
“A Corrente que Levita”, da 11.ª série do programa, exibido na SIC Notícias e na SIC Internacional
em 2017. A cerimónia de entrega de prémios teve lugar, no dia 4 de março, no Museu da
Farmácia, em Lisboa.
1.4.2

Clube de Matemática

O Clube de Matemática da SPM cumpriu 8 anos de atividade a 31 de dezembro de 2018, após o
seu relançamento. A matemática é o principal conteúdo do clube SPM, sendo um espaço que
permite a divulgação de outras ciências/áreas sempre em articulação com a matemática. Com
uma dinâmica diária, durante 11 meses (exceto o mês de agosto) foram editadas notícias,
cumprindo uma agenda mensal fixa clube SPM. Largas centenas de notícias foram editadas
diariamente, em 2018. Foram editadas igualmente 11 entrevistas (88 desde o seu lançamento)
com personalidades de diversas profissões na rubrica Clube Entrevista. Estas entrevistas são de
índole matemática dando a conhecer algumas personalidades portuguesas e internacionais:
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matemáticos, jornalistas, desportistas, modelos, pilotos de aviação, humoristas entre outras.
Em 2018, em particular, o clube entrevistou o matemático brasileiro Robert Langlands (Prémio
Abel 2018), o matemático espanhol Eduardo Sáenz de Cabezón e os matemáticos portugueses
a residir nos EUA André Neves e Afonso S. Bandeira.
Paralelamente, o clube SPM desenvolve várias atividades, nomeadamente, os Eixos de Opinião,
um espaço com uma agenda fixa com diversas pessoas a escrever sobre matemática/outras
ciências. Deu-se ainda continuidade às rubricas Problemas & Soluções do matemático José Veiga
de Faria, Vida e Obra de Matemáticos; Frases de matemáticos; Contos de 3º grau, entre outras.
Igualmante com sucesso o clube SPM desenvolve a rubrica o Quiz Matemático que funciona em
todos os dias primos.
O clube SPM tem mantido uma dinâmica muito própria de divulgar a matemática que se
desenvolve na SPM, como são exemplo, as Olimpíadas Portuguesas e Internacionais de
Matemática, o Canguru sem Fronteiras, Tardes da Matemática, a divulgação de livros e
atividades entre outras notícias afins.
Ao longo de 2018 o clube SPM deu continuidade a outro requisito importante, deslocando-se a
algumas escolas/agrupamentos a pedido destas na realização de atividades de índole
matemática com expressão a nível nacional dada pelos meios de comunicação social
portugueses, desde as televisões, jornais, revistas e rádios e afins. Paralelamente, foram
realizadas palestras com professores e alunos com o objectivo de promover a matemática e de
as ajudar no seu plano de atividades e apoiar na orientação/divulgação, esclarecendo dúvidas
sobre a disciplina. Divulgou igualmente notícias que envolveram a matemática em diversas
escolas/agrupamentos.
Todas as notícias do clube SPM são editadas diariamente/paralelamente também no facebook
clube SPM, sendo mais uma ferramenta de promoção da matemática com números de visitas
interessantes e significativas.

1.5 Publicações
1.5.1

Publicações Periódicas

Em 2018, foram publicadas as seguintes revistas:





1.5.2

Portugaliae Mathematica: dois números da revista (que correspondem ao volume 75),
disponíveis online para assinantes:
https://www.emsph.org/journals/all_issues.php?issn=0032-5155&vol=75&iss=1
Gazeta da Matemática: foram publicados os números 184, 185 e 186;
Boletim da SPM: não foi publicado qualquer boletim em 2018.

Comissão Editorial Executiva da Portugaliae Mathematica

De acordo com o Regulamento da Portugaliae Mathematica, a Direção da SPM procedeu à
renovação da sua equipa editorial. Para o triénio com início em 1 de novembro de 2018 a
comissão editorial executiva é a seguinte:
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José Francisco Rodrigues (editor chefe), da FC, Universidade de Lisboa
Miguel Abreu (editor executivo), do IST, Universidade de Lisboa
Ana Paula Dias (editor executivo), da FC, Universidade do Porto
Pedro Freitas (editor executivo), do IST, Universidade de Lisboa
Ercília Sousa (editor executivo), da FCT, Universidade de Coimbra.

Esta comissão vigorará até 2021.

1.5.3

Livros publicados em 2018

Em colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol, foi editado o livro “Contas de Cabeça”,
dos autores Hélder Pinto e Cristina Silva.
Foram publicadas as Actas/Anais do 7º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática,
Volumes I e II, que decorreu em Óbidos, de 15 a 19 de outubro de 2014, cujos editores são
António Canas, João Caramalho e Luís Saraiva.
Em dezembro de 2018, foi publicado o livro “Mathematical Sciences and XXth Century
Dictatorships – Western Europe, Portugal and its Atlantic Connections”. Este livro, escrito na
língua inglesa, é a compilaçãoo dos artigos apresentados na conferência “As Ciências
Matemáticas e as Ditaduras no Século XX”, inserida nas celebrações dos 75 anos da SPM. Esta
conferencia teve lugar na FCUL, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2015. A edição ficou a
cargo de Luís Saraiva.

1.6 Ensino Básico e Secundário
1.6.1

Olimpíadas de Matemática

A edição das Olimpíadas de Matemática do ano letivo 2017/18, à semelhança dos anos
anteriores, voltou a ser um sucesso, uma vez que todos os objetivos foram atingidos.
A nível nacional a SPM organizou, com a colaboração do Departamento de Matemática da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, as XXXVI Olimpíadas
Portuguesas de Matemática (OPM) com a participação, em diversas categorias, de alunos do 3º
ano, do 1º ciclo, ao 12º ano do ensino secundário. Contámos com a participação de 42 500
alunos do 2º ciclo ao secundário, pertencentes a cerca de 900 escolas, e com a participação de
aproximadamente 35 000 alunos do 1º ciclo, pertencentes a cerca de 850 escolas. Estes valores
permitem-nos afirmar, com satisfação, que as Olimpíadas Portuguesas de Matemática são um
dos maiores eventos do género, realizados em Portugal, no ensino básico e secundário. A final
nacional realizou-se em Mirandela, na Escola Secundária de Mirandela, de 22 a 25 de março de
2018. Participaram na final os 10 melhores alunos de cada zona (Norte, Centro e Sul e Ilhas) de
cada categoria, perfazendo 90 finalistas.
Portugal participou em três competições internacionais de matemática: as Olimpíadas
Internacionais de Matemática (OIM), as Olimpíadas de Matemática da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (OMCPLP) e as Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática (OIAM).
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A 59ª edição das Olimpíadas Internacionais de Matemática (OIM) decorreu em Cluj Napoca, na
Roménia, entre 4 e 14 de julho. A participação nas OIM é organizada pela SPM, e a seleção e
preparação dos alunos está a cargo do projeto Delfos, do Departamento de Matemática da
Universidade de Coimbra. Portugal participou pela primeira vez nas OIM em 1989 e, desde
então, já conquistou três medalhas de ouro (em 2011, 2012 e 2013), quatro de prata, vinte e
nove de bronze e trinta e uma menções honrosas. Em 2018, Portugal participou com uma equipa
constituída por 6 estudantes selecionados atendendo aos seus resultados nas OPM e nos
estágios de preparação, tendo conquistado:



duas medalhas de bronze atribuídas a Kevin Pucci e Pedro Fernandes
três menções honrosas: David Nassauer, Maria Madrugo e Pedro Dias.

Por países, Portugal ficou, a meio da tabela, na 52ª posição.
As VIII Olimpíadas de Matemática da Comunidade dos Países De Língua Portuguesa (OMCPLP)
decorreram em São Tomé, São Tomé e Príncipe, entre 2 e 9 de setembro. Portugal participou,
novamente, com uma equipa muito jovem com 4 alunos e o resultado obtido foi brilhante, uma
vez que todos os alunos portugueses conquistaram medalhas:



2 medalhas de ouro atribuídas a: Rui Zhu Wang (com a pontuação máxima) e Tiago
Marques
2 medalhas de prata atribuídas a: Marta Gonçalves e Nuno Carneiro

As OMCPLP são uma competição entre jovens estudantes de países de língua portuguesa, cujos
objetivos são:





A melhoria da qualidade do ensino e a descoberta de talentos em matemática,
fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico;
Fomentar o estudo da Matemática nos países lusófonos;
A criação de uma oportunidade para a troca de experiências educacionais nacionais;
A união e cooperação entre os países lusófonos para a criação de instrumentos que
permitam a competição de alunos numa olimpíada internacional para os países de
língua portuguesa.

O evento teve uma estrutura semelhante às OIM e às OIAM e é dirigido também a estudantes
pré-universitários.
As XXXIII Olimpíadas Ibero-Americanas da Matemática (OIAM) foram uma organização conjunta
da SPM e da RSME e decorreram em Monte Gordo (Portugal) e em La Rábida (Espanha).
Contaram com a presença de 79 jovens provenientes de 20 Países Ibero-Americanos mais
Angola e Moçambique, os dois Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa que aceitaram o
convite de participação por parte da organização.
Portugal voltou a ter um excelente desempenho tendo obtido três medalhas e uma menção
honrosa:




1 medalha de ouro atribuída a Pedro Fernandes
2 medalhas de prata atribuídas a Kevin Pucci e Rodrigo Andrade
1 menção honrosa atribuída a Ana Sofia.
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As OIAM são uma competição entre jovens estudantes de Países Ibero-Americanos, cujos
objetivos são:





Estimular o estudo da Matemática nos países da região;
Descobrir e estimular os jovens com talento para o estudo de matemática;
Fomentar relações de amizade entre estudantes e professores dos países
participantes;
Criar uma oportunidade para a troca de experiências educacionais entre os professores
de Matemática da região.

Estas olimpíadas destinam-se a todos os países de língua espanhola e portuguesa e a sua
estrutura é semelhante à da OIM, atribuindo também um prémio coletivo, a Taça "Puerto Rico",
ao país de maior progresso relativo neste evento nos últimos três anos. Este ano a taça foi
conquistada pela delegação do Uruguai.
Os alunos portugueses continuam assim a demonstrar a evolução na resolução de problemas e
o trabalho individual feito por cada um deles. Muitos dos conteúdos avaliados quer nas
Olimpíadas Nacionais quer nas Olimpíadas Internacionais não fazem parte dos programas
nacionais de Matemática e têm de ser por eles estudados nos estágios Delfos realizados em
Coimbra e no seu estudo autónomo.

1.6.2

Projeto Educativo Khan Academy

Em 2018 a SPM manteve o protocolo estabelecido com a Fundação Portugal Telecom em 2013
com o objetivo de disponibilizar de forma gratuita vídeos de matemática desenvolvidos pela
Khan Academy https://www.khanacademy.org/, uma organização que disponibiliza vídeos
interativos com conteúdos educativos. A Fundação PT apoia a adaptação para português dos
vídeos, originalmente em inglês, de acordo com o currículo escolar nacional, contando com a
colaboração da SPM na certificação dos conteúdos.
Em 2018 ficaram disponíveis mais 243 vídeos do ensino básico que abordam matérias dos 1º ao
4º anos (http://fundacao.telecom.pt/Home/KhanAcademy.aspx). Os vídeos, que procuram
servir de reforço às matérias lecionadas na sala de aula, são narrados pelo professor de
matemática Rogério Martins e por quadros da PT. A revisão destes vídeos é da responsabilidade
do Prof. Miguel Abreu. Além do público português, o projeto pretende também chegar aos
internautas dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste através do Sapo
Internacional. Em 2019 pretende-se manter este protocolo.

1.6.3

Projeto Aula Aberta

O projeto Aula Aberta é promovido pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pela Fundação
Calouste Gulbenkian. É um portal para divulgar boas práticas educativas em escolas secundárias
e colégios de referência do país. Escolas que apresentaram consistentemente excelentes
resultados nacionais nas disciplinas de Matemática e de Português foram convidadas entre 2012
e 2014 a “abrir as suas aulas”. Foram convidadas a mostrar como trabalham diariamente com
as suas turmas e com os seus alunos. Em 2015, a SPM deu continuidade a este projeto
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disponibilizando online a informação recebida no final de 2014 e mantendo-a, em regime
aberto, no portal http://aula- aberta.pt.
Nesse portal qualquer professor poderá encontrar os materiais (testes, trabalhos de casa, fichas
de trabalho, material didático) dados aos alunos de uma turma em cada uma das escolas
participantes. Poderá ver gravações vídeo de uma sequência de aulas completas. Poderá ler
entrevistas aprofundadas onde os professores e o diretor da escola refletem sobre o seu
trabalho.
Em 2016 iniciou-se a segunda fase do Projeto Aula Aberta. Nesse sentido, juntou-se ao projeto
a Escola Secundária de Barcelinhos, disponibilizando aulas de duas turmas de Português, uma
do 10º ano e outra de 12º ano.
Em finais de 2017 iniciou-se a terceira fase do Projeto Aula Aberta. Para esta 3ª fase pretendese integrar no projeto Aula Aberta mais três escolas que se destacaram pelo indicador dos
percursos diretos de sucesso dos seus alunos e que ainda não tenham sido selecionadas nas
fases anteriores. A seleção desssas escolas, inicialmente prevista para 2018, foi adiada enquanto
se prepara a reorganização do site “Portal Aula Aberta”.
Em abril de 2018, este projeto foi apresentado no encontro anual realizado pela APM – XXXIV
ProfMat e essa sessão teve uma grande adesão.
Em julho de 2018, foi organizada uma sessão especial no ENSPM, que decorreu no IPB,
denominada Indicadores e Boas Práticas no Ensino. Mais uma vez o Projeto Aula Aberta teve um
feedback muito positivo por parte dos professores participantes.

1.6.4

Centro de Acreditação de Manuais Escolares

A SPM continua a ser uma entidade avaliadora e certificadora de manuais escolares. Desde o
início do Centro de Avaliação de Manuais Escolares da SPM em 2009 que o objetivo tem sido
contribuir para a melhoria dos manuais escolares e para a consequente melhoria do ensino da
Matemática em Portugal.
Embora a certificação de manuais escolares constitua uma obrigação legal decorrente do
Decreto-Lei 261/2007 de 17 de Julho, mais tarde substituído pelo DL 5/2014, o facto é que em
2016 o Ministério da Educação, através do Despacho n.º 13331-A/2016, de 8 de novembro,
determinou a não realização de certificação de manuais de Matemática. Não sendo claras as
intenções e consequências de tal decisão a médio prazo, o facto é que no ano de 2016/17 não
existiu, por estas razões, actividade de certificação de manuais.
No ano de 2018, a Direção Geral de Educação promoveu a 11.ª candidatura para
acreditação/renovação da acreditação de entidades para a avaliação e certificação de manuais
escolares. Para além de candidaturas de novas entidades, estavam abrangidas por este
procedimento, designadamente as entidades cujo período de validade da acreditação
terminaria em 11 de setembro de 2018 e 7 de janeiro de 2019 (caso da SPM para os 1º, 2º e 3º
ciclos de ensino), e que quisessem renovar a sua acreditação para avaliar e certificar manuais
escolares. Apesar do processo de avaliação e certificação de manuais escolares estar estagnado,
o que a SPM lamenta, reunimos toda a documentação necessária para que a SPM continuasse
como Entidade Acreditada neste processo.
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Convém salientar que existem manuais em utilização nas escolas (disciplina de Matemática A do
12º ano) que não foram avaliados o que contraria a prática de muitos anos que contribuiu para
a clara melhoria da qualidade dos instrumentos de estudo dos alunos em Portugal.
1.6.5

Gabinete do Ensino Básico e Secundário

O GEBS continuou este ano a sua atividade, sendo de referir os comunicados de imprensa
publicados por ocasião da realização das provas finais do Ensino Básico e dos exames nacionais
de Matemática do Ensino Secundário, bem como, em particular, acerca do exame nacional de
matemática A de 2018 e da prova de aferição de Matemática do 8º ano
(https://www.spm.pt/ensino/gebs/pareceres).
Acompanhou a evolução da reforma em curso no ensino Básico e Secundário em Portugal, tendo
efetuado algumas intervenções na comunicação social sobre a mesma e assim contribuído para
uma reflexão moderna e sustentada sobre a situação do Ensino da Matemática em Portugal.
Emitiu dois pareceres sobre os documentos Aprendizagens essenciais do ensino básico e do
ensino secundário colocados em Consulta Pública (https://www.spm.pt/news/parecer-sobreos-documentos-aprendizagens-essenciais-matematica-consulta-publica-at-462018
e
https://www.spm.pt/news/parecer-sobre-os-documentos-aprendizagens-essenciais-doensino-secundario) onde manifestou a extrema preocupação da SPM ao constatar que esses
documentos continham graves deficiências científicas e pedagógicas e que o Ministério da
Educação iria considerá-los documentos curriculares de referência a par dos programas e metas
curriculares em vigor. Emitiu ainda um parecer sobre o projeto de decreto-lei Currículo dos
Ensinos Básico e Secundário (https://www.spm.pt/news/parecer-relativo-ao-projeto-dedecreto-lei-curriculo-dos-ensinos-basico-e-secundario).
O GEBS responde regularmente a solicitações várias de professores dos ensinos básico e
secundário que expõem dúvidas de caráter científico didático bem como pedidos de
colaboração no sentido da dinamização de atividades com alunos.
Efetuou junto dos professores do ensino secundário um pequeno estudo online com o objetivo
de aferir o grau de cumprimento do Programa de Matemática A em vigor
(https://www.spm.pt/files/estudo18_09_2018.pdf).
Participou mais uma vez na Feira da Matemática no MUHNAC (Museu Nacional de História
Natural e da Ciência) que já vai na 5ª edição e que se realizou a 19 e 20 de outubro de 2018.
1.6.6

Participação no Conselho Científico do Instituto de Avaliação Educativa

Desde o ano de 2013, a SPM tem uma representação no Conselho Científico do IAVE, IP, na
sequência da publicação do DL n.º 102/2013 de 25 de julho. Este é um orgão de consulta e apoio
técnico-científico em matéria de avaliação e conta com a participação de Sociedades,
Associações Científicas e Associações de Professores das várias disciplinas dos currículos
escolares dos diversos níveis de ensino. A SPM já tinha uma representação no Conselho
Consultivo do GAVE (Gabinete de Avaliação Educativa) e tem mantido uma representação
baseada na defesa da existência de avaliação externa dos alunos com base em instrumentos
com rigor científico, fiáveis e comparáveis de forma a ser possível, através dos resultados
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produzidos, aferir da qualidade do ensino da Matemática e assim identificar estratégias de
melhoria do mesmo.
1.6.7

FFMS – Mês da Educação e da Ciência 2018

O Presidente Filipe Oliveira representou a SPM no mês da Educação e da Ciência 2018
promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS). O debate Ensinar Matemática
– A importância do currículo contou também com a presença de Lurdes Figueiral, Presidente da
Associação de Professores de Matemática e de William Schmidt, membro da National Academy
of Education dos Estados Unidos. O debate pode ser visionado aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=xVZZ2K1WgrI&t=11s
1.6.8

Jornada “Matemática no Acesso ao Ensino Superior”

A Comissão Nacional de Matemática (CNM) e o Centro Internacional de Matemática (CIM)
promoveram, no dia 15 de junho na Reitoria da Universidade de Lisboa, a jornada "Matemática
no Acesso ao Ensino Superior” (https://sites.google.com/view/maes2018). Neste Jornada
discutiu-se, entre outras, as questões seguintes:
 Deve o exame final do 12º ano continuar a ser usado para acesso ao Ensino Superior?
 Se não, que outra prova de acesso: nacional? Por cada instituição?
 Qual a consequência da "flexibilização curricular" na Matemática do Ensino Secundário
para o acesso ao Ensino Superior?
 O que é feito na Europa (Espanha, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, etc.) em
termos de final do Secundário e acesso ao Superior?
O presidente da SPM, Jorge Buescu, foi um dos oradores convidados. As comunicações podem
ser acedidas aqui: https://sites.google.com/view/maes2018/home/oradores-convidados.

1.6.9

Centro de Formação

Desde o seu início de atividade, em junho de 2007, o Centro de Formação da Sociedade
Portuguesa de Matemática deu formação por todo o país a um número considerável de
professores, tendo sempre como principal objetivo responder às solicitações formativas das
escolas, contribuindo, assim, para a formação contínua dos professores na área da matemática.
Nos anos de 2008-09, 2009-10 e 2010-11 o CFSPM teve um acréscimo excecional de atividade,
altura em que se realizou um número consideravelmente alto de ações de formação (75 em
2008-09; 79 em 2009-10; 71 em 2010-11). No ano de 2011-12 verificou-se um grande
decréscimo no número de formações, tendo-se realizado 32 ações. No ano de 2012-13 o
decréscimo foi mais acentuado, tendo o CFSPM dinamizado 17 ações de formação, contando
com a participação de 238 formandos. As principais razões para o decréscimo de atividade que
se tem vindo a registar desde 2011-12 prendem-se sobretudo com fatores relacionados com a
progressão na carreira docente, estando esta congelada desde janeiro de 2011. No ano letivo
2012-13, disponibilizamos a formação online, tendo sido dinamizadas 17 ações, com um total
de 238 formandos. Em 2013-14 o número subiu ligeiramente para 21 ações, com um total de
395 formandos.
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Tendo sempre presente o principal objetivo do Centro de Formação, no ano de 2014-15, e para
reverter as quedas dos últimos anos, houve um esforço na criação de 5 novas ações de
formação, desta forma, ao longo do ano letivo 2014-15, foram dinamizadas 26 ações de
formação, tendo contado com a participação de 477 formandos. Em 2015-16, atendendo ao
número de inscrições, foram apenas dinamizadas 11 ações de formação com a participação de
175 formandos. Em 2016-17 o número de ações foi mantido e foram frequentadas por 163
formandos.
No ano letivo 2017-2018 foram realizadas apenas 5 ações de formação com um total de 90
formandos, um número muito aquém dos primeiros anos. Com exceção de uma ação realizada
na Escola Secundária Garcia de Orta, as restantes quatro foram online:

Aplicações da TI-Nspire – Online

4

Sessão de Innovator

1

Estas ações decorreram nos meses de outubro e janeiro
A ação Sessão de Innovator contou com 14 participantes. As ações Aplicações da TI-Nspire
tiveram com um mínimo de 17 e um máximo de 24 formandos.
Nos últimos três anos as ações de formação têm dado prejuízos superiores a 5000€ por ano,
uma vez que os custos com o secretariado são mantidos, independentemente do número de
ações e número de formandos.

1.7 Vida Interna da Sociedade
1.7.1

Sócios Delegados

Como auxílio na venda de livros, bem como na divulgação das suas restantes atividades, a SPM
continua a contar neste ano com sócios delegados, distribuídos por todo o país, em 115 escolas
de ensino básico ou secundário e em 11 de ensino superior.

1.7.2

Bolsas

Houve uma bolsa de gestão de Ciência e Tecnologia da FCT orientada por membros da Direção
da SPM. A bolseira desenvolveu o seu trabalho no Gabinete de Comunicação da SPM.

1.8 Agradecimentos
A SPM agradece a todos os sócios, nomeadamente àqueles que mais se empenharam nas suas
atividades, a todo o seu pessoal — de Secretariado, do Centro de Formação, do Gabinete de
Comunicação, da Loja e de Contabilidade. Agradecemos igualmente ao Conselho Fiscal e à Mesa
da Assembleia Geral, por toda a sua participação na vida da Sociedade.
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Agradecemos igualmente o apoio financeiro prestado à SPM e às várias atividades que
desenvolvemos pelas seguintes instituições (em ordem alfabética): Agência Nacional para a
Cultura Científica e Tecnológica “Ciência Viva”, Federação Portuguesa de Futebol, FNAC,
Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Gradiva, Ministério da
Educação e Ciência, Navigator, Novo Banco, Pathena e Texas Instrument.
A realização do Encontro Smart Security: The Role of Mathematics foi apoiada pelas seguintes
instituições: Nors, PricewaterhouseCoopers, ISEL, Programa Cost/Acção MI-NET. Contámos
ainda a colaboração da ESTG do IPB na organização do ENSPM 2018, da Escola Secundária de
Mirandela em Mirandela na organização das OPM, do Externato de Penafirme e da Câmara
Municipal de Torres Vedras na organização do CNJM, da ESEV em Viseu na organização do 31º
Encontro do SNHM e da U. Évora na organização do 7º IMM. E as XXXIII Olimpíadas IberoAmericanas de Matemática (OIAM) tiveram o alto patrocínio da Presidência da República.

2. Demonstrações Financeiras

2.1. Análise da Situação Económica

A análise económica da Sociedade Portuguesa de Matemática, no exercício de 2018, evidencia
um resultado negativo de 575 euros.
Por se tratar de uma associação sem fins lucrativos o resultado já é líquido de imposto. Com a
exceção dos rendimentos de capitais, que já são disponibilizados líquidos, em 2018 não houve
rendimentos sujeitos a imposto.
A estrutura de rendimentos e gastos apresenta-se nos seguintes quadros resumo:

M ontantes expresso s em EUROS

Exercícios
2018
2017

Rendimentos
Prestação de serviços (Quotizações, formação, subsidios e outros)
Rendimentos e ganhos financeiros (Juros de aplicações financeiras)
Outros rendimentos e ganhos

Total de Rendimentos

Var. %

424 513

249 761

666

444

84

104

425 263

250 309

70%
50%
-20%
70%
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M ontantes expresso s em EUROS

Exercícios
2018
2017

Gastos e Perdas
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Impostos e taxas
Gastos com pessoal

5 292

1 938

360 428

186 486

2 245

4 332

43 533

62 759

Depreciações do exercicio
Outros gastos e perdas (inclui quotizações EMS/CIM)

Total de Gastos e Perdas

Var. %

0

693

14 340

15 172

425 838

271 379

173%
93%
-48%
-31%
-100%
-5%
57%

M ontantes expresso s em EUROS

Exercícios
Var. %
2018
2017
-575
-21 070
-97%

Resultado Liquido do Exercício

Em termos de rendimentos, apresenta-se o seguinte detalhe:

M ontantes expresso s em EUROS

Exercícios
2018
2017

Rendimentos

Var. %

Vendas

5 544

6 728

Periódicos

5 000

5 000

0%

Encontros

234 295

8 787

2566%

889

422

111%

Quotas

32 145

33 675

-5%

Formação, Exposições e Palestras, Revisão e Certificação de Videos

10 048

28 160

-64%

Assinatura Gazeta/ Boletim/Publicações

-18%

Juros de aplicações financeiras

666

444

50%

Apoios, patrocinios e subsidios

136 592

166 990

-18%

84

104

-19%

425 263

250 309

70%

Outros rendimentos e ganhos

Total de Rendimentos
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Relativamente aos gastos incorridos no exercício de 2018 são conforme se detalha:
M ontantes expresso s em EUROS

Exercícios
Gastos

2018

Ferramentas e Utensilios e Material de Escritório

%

2017
6 518

13 996

-53%

16 830

2 751

512%

7 038

8 481

-17%

791

951

-17%

Deslocações e Estadias

97 181

63 683

53%

Honorários

20 973

34 008

-38%

Conservação / Sede

13 756

15 003

-8%

5 033

0

100%

182 058

45 000

305%

2 037

2 229

-9%

Prémios / Ofertas
Comunicação
Seguros

Publicidade
Trab. Especializados
Imposto sobre Valor Acrescentado
Impostos outros

208

1 439

-86%

34 849

52 186

-33%

8 684

10 573

-18%

0

693

-100%

6 142

659

12 709

15 205

832%
-16%

CMVMC

5 292

1 938

173%

Outros

5 739

2 581

122%

425 838

271 378

57%

Vencimentos Pessoal
Encargos Pessoal
Depreciações Activos Tangiveis
Serviços Bancários
Quotizações e Donativos

Total de gastos

Globalmente, verifica-se um aumento dos gastos da sociedade na ordem dos 57%
comparativamente ao ano de 2017, no entanto também os rendimentos obtidos apresentam
um aumento global de 70%, pelo que podemos aferir que a estrutura de custos apresenta um
decréscimo da generalidade dos gastos.
O resultado líquido apesar de negativo em 575€ apresenta uma variação de 97% face a 2017 e
essa recuperação poderá ser imputada aos encontros, nomeadamente ao Encontro European
Conference on Mathematical and Theoretical Biology.
No entanto, adicionalmente importa ainda referir que os custos da sociedade no que respeita
aos recursos humanos e respectivos encargos reduziram em 31% e que os custos com
honorários reduziram em 38% face ao ano anterior.
Em suma, concluímos que os gastos da sociedade apresentam uma variação positiva na sua
estrutura face ao exercício anterior, bem como contribuiu para este resultado os projetos
levados a cabo durante o exercício de 2018, nomeadamente a realização do ECMTB, conforme
se pode verificar no ponto 2.2 deste relatório.
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2.2. Análise dos Centros de Custo
Estes valores referem-se aos rendimentos e gastos durante os 12 meses do ano de 2018, em
cada centro de custo específico, apresentando os resultados dos mesmos.
M ontantes expresso s em EUROS

Descrição

Rendimentos

Secretariado

Gastos

Saldo

85 434

72 714

12 719

450

901

-451

DR Norte

0

DR Centro
DR Sul/Ilhas
Formação
Portugaliae
Gazeta
Boletim

0

115

-115

4 700

12 464

-7 764

10 000

10 021

-21

784

11 938

-11 153
-471

0

471

52 858

51 860

998

Clube Matemática

0

1 048

-1 048

Manuais

0

61

-61

Aula Aberta

0

4 153

-4 153

15 852

43 689

-27 837

0

1 057

-1 057

5 348

0

5 348

0

39

-39

Olimpiadas

Ibero Americanas
PT-Math-IN
Khan Academy
Matemática e Ditadura
EMS President Meeting
7IMM
Smart Security

0

35

-35

5 203

2 877

2 326

4 642

4 786

-144

ECMTB 2018

215 547

190 046

25 501

ENSPM 2018

11 600

8 388

3 212

31º SNHM

1 095

678

417

Bigdata

3 748

0

3 748

CNJM

5 000

5 149

-149

Axiomatic Thinking

3 002

3 347

-345

425 263

425 838

-575

Total
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Centros de custo/rubrica
31 de Dezembro de 2018
Montantes expressos em EUROS

Gastos

Secretariado

Ferramentas e Utensilios e Material de Escritório

002

003

004

005

111

112

113

221

DR Norte

DR Centro

DR Sul/Ilhas

Formação

Portugaliae

Gazeta

Boletim

Olimpiadas

1 339

Prémios / Ofertas

16

463

55

Comunicação

222
Clube
Matemática

223

226

Manuais

Aula Aberta
16

227
Ibero
Americanas

35

9 968

3 599

212

707

2 031

Seguros

570
4 065

157

214

791

Deslocações e Estadias

3 107

736

73

Honorários
Conservação / Sede

30 338
6 551

4 510

369

550

541

2 199

7 547

785

764

127

40
630

247

36 661

2 000

923

370

1 090

13 756

Publicidade
Trab. Especializados

6 438

Imposto sobre Valor Acrescentado

164

2

Impostos outros

1

Vencimentos Pessoal
Encargos Pessoal

2

1

102

262

102

28 793

3 617

1 227

6 582

742

273

Depreciações Activos Tangiveis
Serviços Bancários

452

Quotizações e Donativos

2 509

CMVMC

5 292

Outros

1

40

20

788

Total Gastos

72 714

6

10 000
3 650

0

901

115

12 464

10 021

11 938

46

471

51 860

5

1 048

61

169

4 153

43 689

Rendimentos
Vendas

5 544

Manuais
Periódicos

5 000

Encontros

450

Prova Matemática
Assinatura Gazeta/ Boletim/Publicações
Quotas

605
32 145

284

Formação, Exposições e Palestras, Revisão e Certificação de Videos

4 700

Juros de aplicações financeiras

666

Apoios, patrocinios e subsidios

46 390

Outros rendimentos e ganhos

5 000

500

10 000

784

52 858

15 852

84

Total Rendimentos

85 434

0

450

0

4 700

0

52 858

0

0

0

15 852

Centros de custo/rubrica
31 de Dezembro de 2018
Montantes expressos em EUROS

Gastos

227

229

PT-Math-IN

Khan Academy

342
344
Matemática e EMS President
Ditadura
Meeting

Ferramentas e Utensilios e Material de Escritório

343
7IMM

Smart Security
7

12

Prémios / Ofertas
Comunicação

39

232

232

232

ECMTB 2018

ENSPM 2018

31º SNHM

231
Bigdata

345
Axiomatic
Thinking

CNJM

Total

4 061

6 518

2 742

16 830

16

63

7 038

576

97 181

Seguros

791

Deslocações e Estadias

989

35

2 075

2 650

Honorários

15 103

3 872

5 230

210

678

20 973

Conservação / Sede

13 756

Publicidade
Trab. Especializados

795

84

4 464

2 030

150 013

Imposto sobre Valor Acrescentado

485
3 699

3 825

5 033
3 347

99

Impostos outros

182 058
2 037

0

208

Vencimentos Pessoal

1 212

34 849

Encargos Pessoal

1 087

8 684

5 613

6 142

Depreciações Activos Tangiveis

0

Serviços Bancários

9

Quotizações e Donativos

200

12 709

CMVMC

5 292

Outros

Total Gastos

69

0

1 057

0

39

35

2 877

4 786

406

607

190 046

8 388

5 739

678

0

5 149

3 347

425 838

Rendimentos
Vendas

5 544

Manuais

0

Periódicos

5 000

Encontros

5 203

1 162

213 997

11 600

695

1 088

100

Prova Matemática

234 295
0

Assinatura Gazeta/ Boletim/Publicações
Quotas

889
32 145

Formação, Exposições e Palestras, Revisão e Certificação de Videos

5 348

10 048

Juros de aplicações financeiras

666

Apoios, patrocinios e subsidios

3 480

1 550

4 642

215 547

400

2 660

5 000

2 902

136 592

1 095

3 748

5 000

3 002

425 263

Outros rendimentos e ganhos

84

Total Rendimentos

0

5 348

0

0

5 203

11 600

2.3. Análise da Situação Financeira
Demonstrações Financeiras

Balanço
31 de Dezembro de 2018
M o ntantes expresso s em EUROS

Exercícios
Rubricas
A C TIV O

Notas

2018

2017

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

3.7
Subtotal

0

0

0

0
25 963

Activo corrente
Inventários

6

30 703

3.6

2 160

2 901

5

1 151

1 008

Acréscimos e Diferimentos

3.8

2 551

9 532

Outros activos correntes

3.6

11 672

3 648

Caixa e depósitos bancários

3.3

404 780

315 838

Clientes
Estado e outros entes públicos

Subtotal

Total do activo

453 018

358 890

453 018

358 890

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais
Resultados transitados

3.4
Subtotal

Resultado liquido do exercicio
Total dos fundos patrimoniais

303 611

324 680

303 611

324 680

-575

-21 070

303 035

303 610

PASSIVO
Passivo corrente
Fornecedores

3.5

90

2 135

Acréscimos e Diferimentos

3.8

30 000

40 000

5

1 075

1 883

3.5

118 818

11 262

149 983

55 280

Estado e outros entes publicos
Outras contas a pagar
Subtotal
Total do Passivo

149 983

55 280

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

453 018

358 890

A Direção___________________________________________
O Contabilista Certificado ____________________________
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Demonstração de Resultados por Natureza
31 de Dezembro de 2018
M o ntantes expresso s em EUROS

Conta
Pos Neg

Rendimentos e Gastos

71/72

Vendas e serviços prestados

7

287 921

82 772

Apoios e patrocinios

7

136 592

166 990

0

0

7

-5 292

-1 938

62 Fornecimentos e serviços externos

7

-360 428

-186 486

63 Gastos com pessoal

4

-43 533

-62 759

75
74

Notas

Trabalhos para a própria entidade
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

77

66 Aumentos / Reduções de justo valor

Exercícios
2018
2017

-365

0

781/4; 786/8 Outros rendimentos e ganhos

7

84

104

681/4; 686/8 Outros gastos e perdas

7

-16 220

-19 503

-1 242

-20 821

0

-693

Resultado antes de depreciações, financimento e impostos
761

64 Gastos / reversões de depreciação e de amortização

3.7

7625/6655/6 Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)
79

Juros e rendimentos similares obtidos

7

69 Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos
812 Impostos sobre o rendimento do periodo

Resultado liquido do periodo

3.2

0

0

-1 242

-21 513

666

444

0

0

-575

-21 069

0

0

-575

-21 070

A Direção___________________________________________
O Contabilista Certificado ____________________________

Aplicação dos Resultados
O exercício de 2018 terminou com o resultado líquido negativo de 575,33 euros (quinhentos e
setenta e cinco euros e trinta e três cêntimos), propondo-se que o mesmo transite para a conta
de resultados transitados em 2018.
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ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIO DE 2018
1. Identificação da entidade
A SOCIEDADE PORTUGUESA DE MATEMÁTICA é uma instituição sem fins lucrativos que tem
como objecto o estudo e desenvolvimento das ciências matemáticas. É uma pessoa coletiva de
utilidade pública, titular do NIPC 501 065 792, com sede no Observatório Astronómico,
Universidade de Coimbra, 3040-004 em Coimbra.

2. Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras
a) Referencial Contabilístico
Em 2018 as demonstrações financeiras da Sociedade Portuguesa de Matemática foram
preparadas de acordo com o Sistema Normalização Contabilística (SNC), na norma específica
das Entidades do Sector não Lucrativo (ESNL) publicada pelo Decreto-lei nº 36 A/2011 de 9 de
Março.
A adopção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) ocorreu pela primeira vez em
2010, pelo que a data de transição do referencial contabilístico POC para este normativo foi a 1
de Janeiro de 2010, tal como estabelecido pela NCRF 3 – «Adopção pela primeira vez das Normas
Contabilísticas e de Relato Financeiro». Em 2011 o referencial contabilístico foi adaptado pela
norma das ESNL, na sequência da publicação da mesma, sendo que a norma específica das
entidades do Sector não Lucrativo é parte integrante da norma SNC.
b) Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
c) Regime do acréscimo
A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo
qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente
do momento em que são recebidos ou pagos.
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d) Classificação dos ativos e passivos não correntes
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração
da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.
Adicionalmente, pela sua natureza, os ‘Impostos diferidos’ e as ‘Provisões’ são classificados
como ativos e passivos não correntes.
e) Passivos contingentes
Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no
anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos
futuros seja remota.
f)

Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual
independentemente da forma legal que assumam.
g) Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que
existiam nessa data são reflectidos nas demonstrações financeiras.
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no
anexo às demonstrações financeiras.
h) Derrogação das disposições do SNC
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras,
quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista
pelo SNC e na norma específica das ESNL.
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3. Principais políticas contabilísticas
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras
são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas ao exercício
apresentado.
3.1. Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras da Sociedade Portuguesa de Matemática são apresentadas em
euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.
3.2. Imposto sobre o rendimento
A Empresa encontra-se isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), por
se classificar como associação sem fins lucrativos equiparada a Instituição de Utilidade Pública.
Devido ao facto de não ter havido rendimentos sujeitos a imposto no ano de 2018, à exceção de
rendimentos de capitais que são disponibilizados líquidos, não foi apurado IRC.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção
por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos, exceto quando ocorram
prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em
que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as
declarações fiscais da Empresa dos anos de 2015 a 2018 ainda poderão estar sujeitas a revisão.
3.3. Caixa e equivalentes de caixa
Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de
alta liquidez.
Em 31 de Dezembro de 2018, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:
M ontantes expresso s em EUROS

Exercícios
Disponibilidades

2018

Caixa

2017
359

687

Depósitos à ordem

256 240

166 687

Depósitos a prazo

108 320

108 237

39 861

40 226

404 780

315 838

Fundos de Investimento e Titulos de Obrigações

Total
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3.4. Fundos patrimoniais
De acordo com o contrato de sociedade que constituiu a Sociedade Portuguesa de Matemática
a mesma não tem Fundos iniciais. O total da rubrica de Fundos é constituído por resultados
transitados obtidos desde a sua constituição.
3.5. Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo
seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.
3.6. Clientes e outras contas a receber
As contas a receber de clientes e outros devedores, que não vencem juros, são registadas pelo
seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.
As mesmas são exigíveis pelo que não há lugar ao registo de qualquer imparidade.
3.7. Depreciações de Activos
Os ativos estão registados ao custo de aquisição acrescido de IVA, dado que a sociedade não
deduz IVA na sua atividade normal.
As depreciações foram calculadas pelo método das quotas constantes, a taxas legalmente
aceites para efeitos fiscais, que se consideram adequadas face à vida útil estimada dos bens.
3.8. Regime do acréscimo
Os funcionários auferem um mês de férias anual e um subsídio correspondente a um mês de
vencimento, durante o período de férias, os quais representam um direito adquirido no ano
anterior ao do seu pagamento. De acordo com o princípio do acréscimo, os encargos com as
férias e o respetivo subsídio são reconhecidos no exercício em que ocorrem,
independentemente da data em que é efetuado o respetivo pagamento.

4. Número de colaboradores ao serviço da empresa
O número médio de colaboradores ao serviço, no regime de trabalho dependente, durante o
exercício de 2018 é de 2 funcionários. Os órgãos sociais não auferem qualquer remuneração.
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5. Estado e outros entes públicos
Os valores apresentados no ativo e passivo da Sociedade Portuguesa de Matemática, na rubrica
de Estado e Outros Entes Públicos são relativos às obrigações de Dezembro a liquidar em Janeiro
de 2018 e são conforme se detalha:
M ontantes expresso s em EUROS

Exercícios
Activo

2018

2017

Imposto sobre o valor acrescentado

791

915

Retenção de Juros IRS/ IRC

360

93

1 151

1 008

Total Activo

M ontantes expresso s em EUROS

Exercícios
Passivo

2018

Imposto sobre rendimento de pessoas singulares
Imposto sobre rendimento de rendimentos de profissionais
Imposto sobre o valor acrescentado

303

0

749

0

0

796

830

1 075

1 883

Segurança social

Total Passivo

2017
279

6. Inventário
Todos os artigos em stock foram inventariados em 31 de Dezembro de 2018 e o seu valor
apurado de acordo com o custo inerente à sua compra ou produção.
7. Rendimentos e gastos
Todas as rubricas da demonstração de resultados encontram-se analisadas no ponto 2 do
presente relatório. Adicionalmente, e na ótica da gestão, estas rubricas foram igualmente
analisadas por centros de custo.
As quotas do exercício, à semelhança dos anos anteriores, são registadas à medida que são
recebidas e não de acordo com o princípio do acréscimo dado que não temos garantias da
exigibilidade dos valores e de acordo com o princípio da prudência os mesmos não devem ser
registados sem que sejam exigíveis.
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8. Eventos Subsequentes
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2018.
Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram
outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto
na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

O Contabilista Certificado

__________________________

A Direção

------------------------------------------------

