
 

EDITORIAL 

 

As Divisões Técnicas da SPM. 

 

Desde a sua fundação que a SPM, introduziu as Divisões Técnicas como órgãos 

especializados, congregando os interessados em sectores específicos da Ciência e 

Tecnologia de Materiais e áreas conexas. Cada uma delas reune, portanto, os maiores 

especialistas numa dada área. Será por isso muito útil  que esses grupos  dêem a conhecer 

regularmente aos restantes Membros da SPM o estado da arte na área da sua 

especialização, que organizem Seminários especializados, quer nacionais, quer 

internacionais,  onde se  apresentem os avanços  científico / tecnológicos que  poderão ser 

um ponto muito importante para a ligação das unidades de investigação com a tecido 

industrial. Embora nem todas as onze Diviões Técnicas actualmente existentes tenham, 

nos últimos anos,  dado muita visibilidade às  suas actividades, outras têem  desempenado 

um papel  importantíssimo na divulgação da sua área do conhecimento e, 

consequentemente, contribuído para o prestígio da SPM. 

Tendo em vista ajudar as Divisões a divulgar as suas actividades, o Conselho Directivo 

da SPM decidiu criar, na revista Ciência & Tenologia dos MATERIAIS, uma secção 

especial  “ Notícias das Divisões Técnicas”, para a qual convidamos desde já todos os 

Coordenadores a  contribuir regularmente com informações de uma ou duas páginas, 

incluindo fotografias, onde  apresentem o que de importante vai acontecendo na área da 

sua especialização, das  actividades da Divisão, etc. Pensamos que, para além da 

divulgação das actividades das respectivas Divisões,  isto poderá ser uma contribuição 

para que todos os Membros da Sociedade  tenham  um accesso fácil ao estado da arte  em 

cada uma das especialidades. Foi também pensando na importância da contribuição das 

Diviões Técnicas, que o Conselho Directivo da SPM, neste ano em que a Sociedade 

celebra 25 anos de existência, decidiu  convidar todos os Coordenadores das Divisões a 

apresentarem eles próprios, ou por intermédio de um seu representante, uma 

comunicação oral  sobre a sua área do conhecimento, na sessão comemorativa que terá 

lugar na Universidade de Aveiro, nos primeiros dias de Novembro de 2006 e cujo 

programa será brevemente enviado a todos os sócios e divulgado nos meios de 

comunicação. Este será um dos pontos altos das comemorações e para tal contamos, 

desde já, com o empenhamento de todos os  colegas Coordenadores. 

 

                                                                                           O Presidente  C.D. da SPM 
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