EDITORIAL
Este número da revista é em grande parte dedicado ao Dia Mundial dos Materiais 2009,
do qual são publicados seis trabalhos, alguns dos quais premiados. Mais uma vez, este
Dia resultou da excelente colaboração que a SPM mantém com o Colégio de Engenharia
de Materiais da Ordem dos Engenheiros, como demonstrado na notícia publicada no
número anterior.
O Relatório e Contas de 2009, incluído neste número, enviado a todos os sócios por
correio electrónico e aprovado na Assembleia Geral do passado dia 6 de Maio, espelha a
actividade cada vez mais intensa da SPM e o seu esforço de consolidação na comunidade
científica nacional. Internacionalmente, a SPM mantém uma participação activa na FEMS
e na EFC, onde o seu prestígio é reconhecido, como prova o convite feito à SPM para
organizar a EUROCORR 2013, devido ao enorme êxito que foi a EUROCORR 2005,
realizada no Instituto Superior Técnico.
As notícias publicadas neste número referem as actividades e iniciativas da SPM no
primeiro semestre de 2010, com destaque para a CIFIE 2010 – Iberian Conference on
Fracture and Structural Integrity (Divisão Técnica de Fractura) e o Curso Avançado de
Biomateriais e Medicina Regenerativa (Divisão Técnica de Biomateriais). De referir,
ainda, a organização (pela Divisão Técnica de Electroquímica dos Materiais) do EIS 2010
– 8th International Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy, em Junho,
no Algarve.
A SPM procura manter contactos com os Departamentos de Materiais das Escolas de
Engenharia, tendo estado presente nas Jornadas organizadas em Maio
pelo
Departamento de Engenharia de Materiais do Instituto Superior Técnico.
A JSPM, com a sua actividade e dinamismo, está a organizar o 3º ENEM – Encontro
Nacional de Estudantes de Materiais, que este ano vai decorrer em Novembro, no
Instituto Superior Técnico. O Dia Mundial dos Materiais 2010 vai realizar-se em
Novembro na FEUP. Em Outubro, espera-se realizar uma 2ª Jornada de Reciclagem e
Reutilização de Resíduos. Todas estas iniciativa contarão com a colaboração do Colégio
de Engenharia de Materiais da Ordem dos Engenheiros.
Continua a preparação do Materiais 2011 e está a configurar-se uma cooperação da SPM
com a Sociedade Espanhola de Materiais, com vista à organização, em conjunto com a
FEMS, da EUROMAT 2013.
A SPM procura assim fazer jus ao seu estatuto de Pessoa Colectiva de Utilidade Pública.
Só com a colaboração de todos os sócios os seus esforços poderão ser bem sucedidos.
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