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EDITAL
Delegação Regional do Sul e Ilhas
Com vista à realização de eleições para a Delegação Regional do Sul e Ilhas da Sociedade
Portuguesa de Matemática, tendo findo a 15 de Junho de 2012 o prazo estipulado para a apresentação
de listas para a Direcção e para a Mesa da Assembleia Geral, foi submetida uma única candidatura
para os estes órgãos que se considerou aceite por cumprir os termos estatuários e regulamentares da
SPM. Torna-se pública por este edital a composição de cada um dos órgãos e o programa dessa lista
para o biénio 2012 – 2014.

Delegação Regional Sul e Ilhas
Direcção
Presidente: Sandra Vinagre – Universidade de Évora
Vice-Presidente: Marília Pires – Universidade do Algarve
Vogal: Helena Melo – Universidade dos Açores
Vogal: Maria da Graça Marques – Universidade do Algarve
Vogal: João Mulas – Escola Secundária de Montemor-o-Novo
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Ana Isabel Santos – Universidade de Évora
Primeiro Secretário: Paula Amaral – Universidade Nova de Lisboa
Segundo Secretário: Rui Feiteira – Escola Secundária Poeta António Aleixo de Portimão
Programa
A Sociedade Portuguesa de Matemática é uma Associação sem fins lucrativos, classificada como
Instituição de Utilidade Pública, que tem por objectivo promover o estudo, a divulgação e a
investigação em Matemática e suas aplicações.

Pensamos que a Delegação Regional Sul e Ilhas, sendo um dos órgãos da Sociedade Portuguesa de
Matemática, deve ter um papel activo nas suas actividades, nomeadamente, na divulgação, formação
e ensino da Matemática em Portugal. Numa perspetiva de continuidade das anteriores direções
propomos como projeto de trabalho, na medida em que as restrições financeiras o permitirem:
- A dinamização, na área geográfica da Delegação Regional Sul e Ilhas, do ciclo de palestras “Tardes
de Matemática”, sobre os mais diversos temas ligados à Matemática e dirigidas ao público em geral.
- A realização de encontros para discussão de temas da atualidade, nomeadamente, relacionados com
o Ensino da Matemática.
- A realização de cursos destinados a Professores do Ensino Básico e do Ensino Secundário.
- A realização de atividades via e-learning, nomeadamente, a realização de seminários on-line
destinados a Professores do Ensino Básico e do Ensino Secundário.
- A criação de um conjunto de palestras (cada uma associada a um orador) para divulgação nas
escolas dos Ensinos Básico e Secundário, a terem lugar nas escolas interessadas, ficando as despesas
de deslocação dos oradores a cargo das escolas.
- Incentivar a criação de Clubes de Matemática nas escolas da região, tanto do Ensino Básico como
Secundário.
- A dinamização, na área geográfica da Delegação Regional Sul e Ilhas, de tardes de Jogos
Matemáticos destinadas a alunos dos Ensinos Básico e Secundário.
- Promover a divulgação da Matemática a nível regional através da realização de exposições sob
diversas temáticas, ligadas à Matemática, tendo por público-alvo os alunos e professores dos
diferentes níveis de ensino.

Lisboa, 18 de Junho de 2012
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Delegação Regional do Sul e Ilhas

(Paula Amaral)

