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4 de março de 2013

COMUNICADO DE IMPRENSA

Matemática do Planeta Terra 2013
Lançamento em Portugal realiza-se amanhã, em paralelo com lançamento
oficial europeu

O contributo da matemática para a compreensão de fenómenos tão distintos como a
meteorologia, os sismos ou as epidemias está no cerne da iniciativa Matemática do
Planeta Terra 2013 (MPT2013), um projeto à escala global com o alto patrocínio da
UNESCO, que pretende envolver matemáticos, investigadores, professores, alunos e
o público em geral.

Amanhã, dia 5 de março, assistir-se-á ao lançamento oficial europeu do MPT2013, em
Paris. Em Portugal, a cerimónia oficial decorrerá na mesma data e terá lugar no
Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, a partir das 18h45, estando previstas inúmeras
atividades destinadas a alunos e professores ao longo de todo o dia.

Durante o ano de 2013, centenas de instituições científicas de todo o mundo realizarão
conferências, workshops e outras atividades no âmbito do MPT2013, em que o foco
principal será a investigação. Paralelamente, serão dinamizadas ações para o público
em geral, focadas na divulgação do papel da matemática no estudo do nosso planeta.
Também a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) se encontra associada a esta
iniciativa, nomeadamente através da promoção de duas conferências em parceria com
o Centro Internacional de Matemática, do apoio à edição de um livro de divulgação

deste tema pela IST Press, e da realização da sua Escola de Verão de Matemática, entre
5 e 7 de setembro, em Lisboa, sob a perspetiva do MPT2013.
Além da SPM, em Portugal, são parceiros internacionais do MPT2013 as seguintes
entidades: Associação de Professores de Matemática, Associação Ludus, Centro
Internacional de Matemática, Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e Museu
Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa.

Ligações úteis:
Programa da cerimónia oficial no Pavilhão do Conhecimento
http://www.pavconhecimento.pt/media/media/1572_mpt2013-programaoficial-vf.pdf
Programa de atividades para as escolas no Pavilhão do Conhecimento
http://www.pavconhecimento.pt/media/media/1573_mpt2013-programaescolas-vf.pdf
Plano de atividades a realizar em Portugal, no âmbito do MPT2013
http://www.mat.uc.pt/mpt2013/programa.html
Página da SPM dedicada ao MPT2013
http://www.spm.pt/mpt2013/
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