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Na continuação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para aumentar a 
capacidade de comunicação, visibilidade e intervenção da SPM e, de forma a tornar-
se a VOZ DOS MATERIAIS EM PORTUGAL, são objectivos gerais dos Corpos Sociais da 
SPM para o biénio 2017 - 2019: 
 
IMPULSIONAR 
a construção de uma comunidade de Materiais dinâmica, diversa, inclusiva e interactiva 
que estimule a excelência na área, através da promoção, colaboração e 
interdisciplinaridade. 
 
INFORMAR 
para liderar a comunicação aberta e pública de informações sobre ciência e tecnologia 
dos Materiais em Portugal. Divulgar junto do público, industriais, estruturas de interface 
e agentes políticos o papel vital dos Materiais para enfrentar os desafios do futuro. 
 
INTENSIFICAR  
as relações com o tecido industrial, unidades de interface e academia na área de 
Materiais e afins, e as interrelações entre estes agentes, com o objectivo de contribuir 
para gerar a dinâmica que potencia a valorização do tecido industrial nacional e 
criação de valor. 
 
INTERNACIONALIZAR  
contribuir para a internacionalização das actividades nacionais de desenvolvimento / 
inovação / investigação na área de Materiais e afins, através de relações / programas 
/ projectos com organizações internacionais congéneres. 
 
INTEGRAR  
programas, produtos e serviços que ajudem os membros da SPM a crescerem 
profissionalmente e torná-los capazes de prosperarem numa economia global. 
 
São objectivos específicos: 
 

 Divulgar o que de melhor se faz em Portugal em Ciência e Tecnologia dos 
Materiais 

 Contribuir para a introdução de novos conceitos para a utilização de materiais 
economicamente atractivos e sustentáveis para as futuras gerações. 
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 Ajudar a dinamizar as relações entre os vários interlocutores, contribuindo para 
o progresso do tecido industrial nacional na área de Materiais e afins. 

 Estimular a participação activa de todos os membros da comunidade dos 
Materiais, a ligação entre universidades, centros de investigação, empresas e 
indústria e, desta forma, acrescentar valor e abrir novas oportunidades. 

 
Assim, para continuar e fazer frutificar o esforço feito nos dois mandatos precedentes, 
prevemos as seguintes iniciativas, apoiadas nos programas anteriores: 
 

 Divulgação do estudo efectuado sobre o Impacto Social e Económico dos 
Materiais em Portugal como uma ferramenta para reconhecimento da 
importância da SPM na sociedade e uma base para um projecto mais alargado 
de caracterização do sector. 

 Alargamento do estudo efectuado sobre o Impacto Social e Económico dos 
Materiais em Portugal às outras áreas de Materiais. 

 Promoção da articulação IDT/indústria: aproximação dos investigadores às 
empresas, divulgação de projectos e consórcios, apoio e divulgação de 
investigação relevante, colaboração com associações empresariais e centros 
tecnológicos (celebração de protocolos). 

 Edição da Revista da SPM pela Elsevier, passando a 4 números por ano e edição 
apenas on-line. Os artigos mais recentes estão disponíveis no Science Direct e os 
mais antigos, indicados no site da SPM, serão enviados a pedido. 

 Continuação da Iniciativa “Ciclo de Seminários Temáticos na área de Materiais” 
da direção da SPM, com o 2º Seminário Temático: Nanotecnologias no INL 
(Braga). 

 Continuação dos esforços de dinamização e reestruturação das Divisões 
Técnicas  aproximando-as às novas realidades científicas e industriais. 

 Preparação de “White Paper” sobre Energia e Materiais, resultante do 
Seminário Energia e Materiais de 14 de Dezembro e do evento satélite 
realizado no MATERIAIS 2017 sobre a referida temática e divulgação junto de 
entidades interessadas e publico em geral.  

 Aumento da cooperação com associações congéneres estrangeiras e outras 
entidades relacionadas com a missão da SPM, incrementando a sua 
internacionalização. 

 Continuação da promoção da importância social dos Materiais junto dos 
responsáveis governamentais e a consolidação da importância dos Materiais 
como área de formação, nomeadamente através da promoção e divulgação da 
SPM junto das Escolas do Ensino Secundário e dos Jovens, um dos pelouros do 
Conselho Directivo. 

 Continuação do investimento na página da SPM na internet, facebook e twitter,  
canal youtube,  bem como da edição regular de uma Newsletter 
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 Promoção dos Cursos de Engenharia de Materiais junto das empresas e 
disseminação de informação relevante sobre materiais. 

 Atribuição do Prémio SPM de Carreira & Reconhecimento (3ª edição 2019) 

 Publicação on-line, na revista da SPM editada pela Elsevier, das comunicações 
seleccionadas do MATERIAIS 2017. 

 Congresso MATERIAIS 2019, a realizar na FCT/UNL, Caparica. Tema: Materials 
for a better life 

 Dia Mundial dos Materiais em 2017 (na UBI) e 2018 

 ENEM 2018 na FEUP 

 Continuará a colaboração (já de longa data) com o Colégio de Engenharia de 
Materiais da Ordem dos Engenheiros e serão estreitadas as relações já 
existentes com a Sociedade Portuguesa de Química e a SPMicros – Sociedade 
Portuguesa de Microscopia Electrónica e Biologia Celular. 

 Continuará a colaboração internacional com a FEMS – Federation of the 
European Materials Societies, em cujo Comité Executivo a SPM está 
representada, bem como com a EFC – European Federation of Corrosion, onde 
a SPM está representada ao nível do Conselho Directivo (BoA) e do Comité 
Científico (STAC), tendo estado também na Presidência no biénio 2015-2016. 

 Acordo com a Sociedade Espanhola SOCIEMAT, para organização conjunta de 
Congressos MATERIAIS a nível ibérico. 

 Início da  colaboração com a Sociedade Brasileira SBPMAT, numa tentativa da 
criação de uma comunidade de língua portuguesa de instituições relacionadas 
com a utilização e o estudo de materiais, nomeadamente do Brasil, Angola e 
outros PALOPs. Será também tentada a aproximação à Sociedade Americana 
de Materiais – ASM. 

 
 
 


