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COMUNICADO DE IMPRENSA

Miguel Abreu substitui Nuno Crato na presidência da SPM
Nova direcção pretende criar teste para alunos à entrada do Ensino Superior

A Sociedade Portuguesa de Matemática terá, a partir da próxima semana, um novo
presidente. Miguel Abreu, do Instituto Superior Técnico, substituirá Nuno Crato, que
durante seis anos esteve à frente SPM. Tem agora o desafio de continuar a ampliar as
actividades da Sociedade, que nos últimos anos cresceu muito.

Miguel Abreu não é de todo estranho à direcção da Sociedade. Na gestão que agora se
encerra, foi um dos dois vice-presidentes. A nova direcção é por isto de continuidade, sendo
que cinco dos nove membros são originários do último termo de Nuno Crato. No seu
programa, destaca a actuação da SPM em questões de investigação, divulgação e ensino, em
especial o facto de ter o maior Centro de Formação de professores de matemática do país e
de ser a única instituição habilitada a certificar manuais de ensino de todos os anos de
escolaridade em todas as disciplinas de matemática. Pretende também elaborar um teste
estandardizado

de

conhecimentos

de

matemática,

actualmente em fase de

desenvolvimento experimental, dirigido aos estudantes que iniciam o ensino superior
em cursos de ciência e tecnologia.

O novo presidente tem uma sólida carreira ligada ao Ensino Superior e à Investigação. É
professor associado com agregação no Departamento de Matemática do IST, do qual foi
presidente, tem um mestrado e um doutoramento obtidos na Universidade de Stanford,
EUA, e pós-doutoramentos no Institute for Advanced Study, EUA, e no Fields Institute,
Canadá. É também um pai de três filhos extremamente preocupado com a educação em
Portugal.

A nova direcção foi eleita durante o Encontro Nacional da SPM, que decorreu de 8 a 10 de
Julho no Instituto Politécnico de Leiria. Tem como vice-presidentes Filipe Oliveira
(Universidade Nova de Lisboa) e Joana Teles (Universidade de Coimbra), como tesoureira
Sílvia Anjos (IST) e como vogais Lucía Fernández Suárez (Universidade do Minho), Sílvio
Gama (Universidade do Porto), Ilda Perez Silva (Universidade de Lisboa), Isabel Hormigo
(Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre) e Luís Malheiro (Escola Secundária da
Ramada).
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