
Jorge Buescu eleito membro da Comissão 
Executiva da European Mathematical 
Society
Jorge Buescu, professor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa) e presidente da Sociedade Portuguesa 
de Matemática (SPM), foi eleito membro da Comissão Executiva (CE) da European 
Mathematical Society (EMS).

“Para mim este cargo é muito prestigiante. Foi uma alegria receber esta notícia! Significa 
o reconhecimento do nosso trabalho em Portugal em termos internacionais e significa 
também que Portugal está no mapa europeu, o que é muito gratificante e importante, 
não só para mim como para o país em geral”, declara Jorge Buescu.

A eleição aconteceu na Assembleia Geral (AG) durante o Encontro do Conselho EMS, que 
decorreu em Praga, na República Checa, nos dias 23 e 24 de junho de 2018. Jorge Buescu 
foi eleito com maioria absoluta, com 57 votos. Martin Mathieu, apoiado pela London 
Mathematial Society, arrecadou 17 votos. Esta eleição registou  uma abstenção.

A CE da EMS é composta por dez membros: o presidente, dois vice-presidentes, um 
secretário, um tesoureiro e cinco membros. O mandato é de quatro anos. A AG da EMS 
é composta por 75 membros, a maioria representantes das sociedades matemáticas 
europeias.

Jorge Buescu tomará posse a 1 de janeiro de 2019, juntamente 
com Volker Mehrmann e Betül Tanbay, eleitos respetivamente 
presidente e vice-presidente; e Mats Gyllenberg e Sjoerd 
Verduyn Lunel, reeleitos respetivamente como tesoureiro e 
secretário.

O professor de Matemática de Ciências ULisboa faz parte da 
EMS há dez anos. Entre 2008 e 2016 foi editor da newsletter. 
É desde 2012 membro da Comissão Raising Public Awareness, 
dedicada à divulgação científica da Matemática.

Quanto às funções específicas para o novo cargo, ainda estão 
a ser discutidas com o presidente, como explica Jorge Buescu: 
“durante seis meses de transição vou conhecer os outros membros da CE em termos de 
trabalho. Vou conhecer também ‘os problemas que têm em mãos’ para depois me serem 
atribuídos os pelouros adequados de acordo com as minhas caraterísticas.”
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