Sociedade Portuguesa de Matemática
Av. da República 37, 4º, 1050–187 Lisboa
Tel. 21 795 1219 / Fax 21 795 2349

www.spm.pt

imprensa@spm.pt
31 de Março de 2010

COMUNICADO DE IMPRENSA
Olimpíadas de Matemática da Lusofonia começam já no próximo ano
Portugal será o anfitrião da primeira edição

Unir estudantes dos países lusófonos através da Matemática, incentivar o
desenvolvimento desta disciplina nestes países, aprofundar a sua cooperação nesta
área e apoiar a criação de sociedades científicas são algumas das resoluções que saíram
do encontro entre os diversos estados membros da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa, que ocorreu entre os dias 27 e 29 de Março em Évora e Lisboa.

Mas a maior resolução é a de que a primeira edição das Olimpíadas de Matemática da
Lusofonia acontece já no próximo ano e que terá lugar em Portugal, seguindo-se o
Brasil e Moçambique como países anfitriões. Depois de todos os participantes terem
feito uma exposição sobre as competições matemáticas dos respectivos países e de
alguma discussão sobre os moldes em que estas decorrem discutiu-se o papel que estas
novas Olimpíadas desempenharão. Todos consideraram que estas são um
instrumento de melhoria da qualidade do ensino e de descoberta de talentos em
matemática, fundamental para o desenvolvimento social, científico e tecnológico.

A par da competição realizar-se-á a Semana Olímpica da Lusofonia de alunos
premiados nas Olimpíadas Nacionais e professores, com a oferta de cursos e
conferências de Matemática, com o objectivo de propiciar reflexões e troca de
experiências entre os vários países.

A reunião foi organizada pela Sociedade Portuguesa de Matemática com o patrocínio
do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Para mais informações, favor contactar:
Gabinete de Comunicação: Renata Ramalho, 21 795 1219 / 960 131 220,
imprensa@spm.pt
Coordenador Geral das OPM: Luís Merca Fernandes, 914 591 305,
luism@aim.estt.ipt.pt
Responsável da Direcção da SPM: Joana Teles, 919 339 262, jteles@mat.uc.pt
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