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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 Olimpíadas Portuguesas de Matemática  

concorrem ao Prémio Rock in Rio Atitude Sustentável 

 

É um projecto com 28 anos. São, portanto, quase três décadas a descobrir talentos, incentivar 

jovens para a Matemática e para as áreas mais diversas. Por isto, não chega a ser uma surpresa que 

o júri de notáveis convidados pelo Rock in Rio para o prémio Atitude Sustentável tenha escolhido as 

Olimpíadas Portuguesas de Matemática como um dos três projectos que irão à votação do público 

na categoria Educação, a par com o Museu de Ciência da Universidade de Lisboa e com o Pavilhão 

do Conhecimento. 

 

Num país onde a matemática costuma ser associada às más notas, as Olimpíadas são um sinal 

constante do progresso que se faz na educação nesta área. O número de participantes, que nas 

primeiras edições era de 151 escolas e 6028 estudantes, atingiu no ano corrente aproximadamente 

1000 escolas e 30000 alunos. Graças à preparação crescente dos jovens, houve grandes avanços nos 

resultados das competições internacionais: nos últimos anos, a equipa portuguesa ganhou pela 

primeira vez medalhas de prata e de ouro nas Olimpíadas Ibero-americanas, e passou a trazer 

sistematicamente medalhas de bronze – tendo alcançado, em 2009, mesmo uma de prata – nas 

Olimpíadas Internacionais (IMO), nas quais até 2005 apenas menções honrosas e duas medalhas de 

bronze haviam sido conquistadas. As colocações do país também melhoraram substancialmente: de 

78º colocado nas IMO de 2002, passou a 33º na edição de 2009.  

 

As Olimpíadas estão actualmente na sua 28ª edição, cuja final realizar-se-á em Évora nos dias 25 a 

28 de Março. Está já confirmada para a entrega de prémios a presença da ministra da educação, 

Isabel Alçada. Em paralelo, nos dias 27 e 28 de Março decorrerá em Évora o 1º Encontro para a 

organização das Olimpíadas Matemáticas da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Este 

encontro prorrogar-se-á em Lisboa no dia 29 de Março. 

 

 

 



 
 

Como Votar 

A votação decorre até o dia 15 de Março no site do Rock in Rio Lisboa: www.rockinrio-

lisboa.sapo.pt 

 

Sobre o Prémio Rock in Rio Atitude Sustentável 

(trecho retirado do press release distribuído pela organização do Rock in Rio) 

 

O Prémio “Rock in Rio Atitude Sustentável” foi lançado com o envolvimento e 

participação de nove personalidades da sociedade civil que formam o “Conselho de 

Notáveis”, presidido por Roberta Medina, e que acreditam na força da música como 

elemento mobilizador da população. Este prémio surge com o intuito de homenagear 

pessoas e organizações – públicas e privadas – que se distingam pelo comportamento e 

empenho na melhoria da qualidade de vida da comunidade, ao nível local e/ou nacional, 

em torno do desenvolvimento sustentável e tendo como base três pilares – ambiental, 

social e económico. 

 

Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, considera que “este prémio é um 

excelente modo de reconhecer e valorizar o trabalho que tem vindo a ser feito na 

sociedade, quer a título individual ou colectivo, e que demonstre a liderança e inovação 

na persecução da sustentabilidade. O mais interessante e o que esperamos do “Rock in 

Rio Atitude Sustentável” é que ajude a materializar o conceito de desenvolvimento 

sustentável em acções práticas tornando-o mais compreensível para o público em geral.” 

 

Para mais informações 

Gabinete de Comunicação da SPM: Renata Ramalho, imprensa@spm.pt, 960 131 220 


