
Plano de Atividades para o ano de 2019 

 

A - Incrementar as relações da SPF com a CPLP 

1ª Realização da 3ª Conferência de Física da CPLP – “a Física para um desenvolvimento 

equilibrado” de 30 de maio a 1 de junho em São Tomé;  

2ª Criação da União dos Físicos da CPLP e candidatá-la ao Conselho Consultivo da CPLP; 

3ª Preparação da participação de Portugal e da UF-CPLP no International Year of Basic Science 

for Development, proposto pela IUPAP/UNESCO para 2022 (iybsd2022.org); 

B – Reorganizar e dinamizar as Divisões da SPF fomentando  

1º A realização de atividades sectoriais (workshops, debates, ..) que atraiam os jovens;  

2º Torná-las um apoio constante ao corpo editorial da Gazeta de Física; 

3º O aprofundamento das relações com as instituições internacionais e nacionais; 

4º Participação nas Conferências bienais de Física; 

5º A discussão da criação e renovação dos cursos no ensino superior; 

6º O apoio aos conteúdos de manuais e outros materiais de ensino e formação de docentes. 

C – Olimpíadas de Física 

1º Apoio à Comissão Olímpica na realização das Olimpíadas nos vários níveis;  

2º Colaborar nas ações que permitam atingir a população escolar periférica; 

3º Incentivar a edição de materiais na componente experimental. 

D  – Colaborar na organização das Conferências Bienais de Física, 2020  

E - Sócios 

 1º Atração de mais sócios para a SPF em especial jovens,  desde o mestrado e doutoramento, 

início da carreira de ensino de qualquer grau e nas empresas; 

2º Continuar a cativar sócios coletivos empresas, escolas, institutos e departamentos. 

F – Apoio ao Ensino Básico e Secundário  

1º Atuar na Habilitação para a docência em FQ 

2º  Retomar a  formação de Professores e reforçar as parcerias com Centros que as promovam 

G -Divulgação da Física  

Manter a página atualizada, promover as atividades da SPF, dos sócios coletivos ou de outrem, 

aparecer nos meios de comunicação e nas redes sociais, comemorar efemérides e repensar uma 

estratégia para atrair os físicos na Diáspora. 

         

               


