
 

 

EDITORIAL 

 
No ano 2009 a SPM conseguiu finalmente o seu reconhecimento como Pessoa Colectiva de 
Utilidade Pública, depois de um esforço iniciado há mais de dez anos  pelo Professor Luciano 
Faria, então Presidente do Conselho Directivo, esforço este que foi continuado pelos 
Conselhos Directivos subsequentes. O Despacho de Declaração de Utilidade Pública foi 
publicado no Diário da República do dia 2 de Julho de 2009 e é transcrito nas páginas desta 
edição da revista. 
 
O Conselho Directivo eleito em Abril de 2009 está a dar continuidade ao trabalho em curso 
de consolidação da SPM na comunidade científica nacional e internacional. 
Assim, promoveu as seguintes iniciativas até ao final de 2009: 

• Uma 1.ª Jornada sobre Reciclagem e Valorização de Resíduos, dedicada ao Sector 
Automóvel, realizada no dia 7 de Outubro na Sede da Ordem dos Engenheiros, em 
Lisboa, numa organização conjunta dos Conselhos Regionais Sul dos Colégios de 
Engenharia do Ambiente e de Engenharia Metalúrgica e de Materiais;  

• No âmbito da Acção COST E 53, teve lugar em Lisboa, a 22 e 23 de Outubro uma 
conferência internacional sob o tema "Economic and Technical aspects on quality 
control for wood and wood products";  

• A habitual comemoração do Dia Mundial dos Materiais, em colaboração com o 
Colégio de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Ordem dos Engenheiros, foi este 
ano realizada em Lisboa, no dia 4 de Novembro, na Sede da Ordem. Os trabalhos 
apresentados serão publicados no próximo número da revista da SPM. Em 2010, a 
comemoração terá lugar na FEUP, ficando a organização a cargo do Departamento 
de Engenharia Metalúrgica e de Materiais.  

Com vista à visibilidade e implantação da SPM na comunidade científica e empresarial, estão 
a ser constituídas as Páginas Amarelas dos Materiais, que podem ser consultadas no sítio da 
SPM em www.spmateriais.pt. A colaboração activa de todos os sócios é bem-vinda. 
 
No plano internacional, a SPM esteve representada nas Assembleias Gerais da FEMS– 
Federation of the European Materials Societies e da EFC– European Federation of Corrosion. 
A SPM goza de considerável prestígio na FEMS, devido à comemoração regular do Dia 
Mundial dos Materiais e ao êxito crescente dos Congressos "MATERIAIS" e, também, na EFC 
– European Federation of Corrosion, graças ao êxito que foi a EUROCORR 2005, realizada 
em Lisboa,  no Instituto Superior Técnico.  
 
Depois do êxito do MATERIAIS 2009, está agora em preparação o MATERIAIS 2011, que 
decorrerá na Universidade do Minho, sendo a Comissão Organizadora presidida pelo sócio 
Professor Luís Rocha. 
 
O Conselho Directivo vai continuar a contar com a colaboração dos sócios da SPM, para que 
os seus esforços possam ser bem sucedidos, e para que a SPM possa continuar a 
demonstrar a Utilidade Pública que agora lhe foi reconhecida. 
 
O Conselho Directivo da SPM 
  

 

 


