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24 de Fevereiro de 2021

Plano de Actividades para 2021
A Direcção da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) em funções no triénio 2021–2023 propõe
desenvolver, no primeiro ano do seu mandato e na prossecução do seu Programa Eleitoral, um
conjunto de actividades centradas em torno de 4 eixos prioritários:
1. Responder a desafios e aumentar protagonismo:
• Reforçar a presença on-line nas redes sociais com uma conta no Twitter por forma a
massificar, dinamizar e ampliar a estratégia de comunicação.
• Redação de artigos na imprensa que ambicionem: i) dar destaque ao papel fundamental da Estatística na sociedade civil; ii) contribuir para a literacia Estatística; iii) criticar
e esclarecer afirmações numéricas infundadas feitas quer por políticos, comentadores,
ou por outros profissionais de referência.
• Redação de cartas abertas que comentem e critiquem de forma isenta temas chave da
actualidade e que possam assim influenciar de forma positiva as políticas públicas.
2. Implementar acreditação e valorizar sócios, comunidade e profissão:
• Colocar em funcionamento o processo de acreditação de estatísticos profissionais em
colaboração com a FENStatS (Federation of European National Statistical Societies), o qual
é mutuamente reconhecido pela ASA (American Statistical Association).
• Avaliar junto da FENStatS a possibilidade da SPE influenciar o futuro dos processos
acreditação, com particular foco nas acreditações de Licenciaturas e Mestrados.
3. Afirmar a “Nossa Estatística” no Mundo:
• Estreitar relações com a Diáspora Portuguesa.
• Reforçar relações com organizações internacionais e apoiar eventos internacionais.
• Elevar o perfil e a visibilidade da “Nossa Estatística” no Mundo divulgando as actividades, iniciativas e liderança da comunidade da SPE através:
– Da criação de uma (versão da) página web em Inglês.
– Da criação de uma conta Twitter em Inglês.
– Da contribuição para o desenvolvimento de páginas Wikipedia que documentem
de forma mais completa o que é desenvolvido pela SPE.
4. Ampliar o espectro de colaborações e promover a interdisciplinaridade:
• Preparar um volume do Boletim da SPE dedicado a áreas afins, tais como a Inteligência
Artificial e Machine Learning.
• Pretende-se aumentar a participação de cientistas de áreas afins nos eventos da SPE e
recrutar novos sócios dessas áreas.

A Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) tem por objetivo promover, cultivar e desenvolver
o estudo da Estatística, suas aplicações e ciências afins.

Por último, é ainda objectivo da Direcção da SPE em funções dar continuidade, apoiar e desenvolver as iniciativas em curso (ex: XXV Congresso) e o trabalho iniciado pelas Direcções anteriores,
bem como:
(a) Secções e Comissões.
(b) Prémios e Publicações.
(c) O Clube Júnior.
(d) As cooperações com a ABE (Associação Brasileira de Estatística) e a CLAD (Associação
Portuguesa de Classificação e Análise de Dados).
P’la Direcção da SPE
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