
A aposta na investigação
aplicada ao quotidiano

Entrevista aos
representantes e
investigadores do Centro
de Matemática,
Aplicações de
Fundamentos e
Investigação Operacional
(CMAF-CIO): Luís
Rodrigues (Coordenador
do Centro), Nicolas Van

Goethem, Pedro Castro e
Maíra Aguiar.

Na vossa opinião, qual é a impor-
tância do CMAF-CIO para o mundo

- académico e para a sociedade nacio-
nal?

Maíra Aguiar (MA) - O Centro de Ma-
temática, Aplicações de Fundamentos
e Investigação Operacional (CMAF-
CIO) é uma unidade de investigação da
Faculdade de Ciências da Universida-

de de Lisboa. O centro é atualmente or-

ganizado em sete grupos de pesquisa e

começa a ser reconhecido internacio-
nalmente pela qualidade da investiga-
ção que produz, tanto na área da mate-
mática pura, como na matemática apli-
cada.
Luís Rodrigues (LR) - O nosso novo e

atual centro resulta da fusão dos anti-

gos Centro de Matemática, Aplicações
de Fundamentos e Centro de Investiga-



ção Operacional, o que acabou por jun-
tar o que melhor havia das duas equi-
pas, para a criação de um centro com
valências aumentadas. Fazemos inves-

tigação em matemática indo desde de

matemática pura, desde os fundamen-
tos, desde a lógica matemática, até às

aplicações muito concretas. Agora, co-
brimos um espectro de áreas que pro-
vavelmente não se encontra facilmente
noutras universidades.
MA - A pesquisa que se realiza no CMA-
F-CIO complementa o ensino universitá-

rio, proporcionando um aperfeiçoamen-
to formativo dos alunos, estudiosos ou
cientistas. É também de fundamental im-

portância para o desenvolvimento local,

regional e nacional, uma vez que os re-
sultados gerados são difundidos não só

dentro da Universidade, mas em confe-
rências internacionais, proporcionando
ao país um reconhecimento na área da

pesquisa científica. Atualmente, encon-
tramos uma realidade que nos assusta, a

pesquisa científica do nosso país deveria
ser melhor explorada por todos nós. En-

tretanto, as verbas disponíveis para a

pesquisa limitam os projetos mais ambi-

ciosos, e até mesmo a formação de novos
cientistas.

Como é que o CMAF-CIO se posi-
ciona a nível internacional? Podem
afirmar que são uma referência para
a investigação?

LR - Podemos dizer que temos muitos
visitantes internacionais. Temos colabo-

ração ao nível da investigação com mui-
tas universidades europeias e america-
nas. O intercâmbio científico é uma cons-
tante e possuímos uma grande história

de colaboração com cientistas das nossas

áreas e que continua a dar frutos. Tam-
bém recebemos estudantes para a reali-

zação de investigação, nomeadamente,

pessoas com bolsas pós-doutorais. Gra-

ças aos concursos que realizamos para
bolsas de pós-doutoramento, chegam-
nos candidaturas de toda a parte. Por-

tanto, acredito que somos vistos como

um centro de investigação de referência

internacional.
Pedro Castro (PC) - Recentemente, tive-
mos mesmo o caso de uma pessoa que
veio da China e outra do Irão, pagas pe-
los respetivos governos para virem tra-
balhar no nosso centro. A nível geral, tem
havido essa procura com investigadores
que já são conhecidos na área, ou que

possuam especialização numa determi-
nada área e que, através das revistas

científicas, conhecem o nosso centro e o

elegem.
Qual é o principal objeto de estudo
e o impacto social e académico da

investigação desenvolvida no seu

grupo de pesquisa?
MA - O grupo "Biomatemática e Estatís-
tica" é um grupo de pesquisa interdisci-

plinar/multídísciplínar. Desenvolvemos
modelos matemáticos aplicados a doen-

ças infeciosas, parametrizados em dados
reais epidemiológicos. A nossa investiga-
ção é feita utilizando várias ferramentas
na teoria dos sistemas dinâmicos e esta-

tística, para compreender melhor a pro-
pagação de doenças em populações, e

análise das possíveis estratégias de con-
trole a serem utilizadas em diferentes ce-

nários epidemiológicos. Os nossos resul-
tados são disponibilizados para as auto-
ridades de Saúde Pública e podem ser
utilizados durante as decisões para a

prevenção e controle de doenças infecio-

sas.
PC - No meu grupo, trabalhamos para
a otimização de processos industriais.
Basicamente, desenvolvemos meios
matemáticos para otimizar a produção
de fábricas. Muitas fábricas que reque-
rem um consumo de eletricidade inten-



sivo, por exemplo, chegam a nós. Os

processos industriais querem tomar

partido dos preços mais baixos para
realizar as suas tarefas de produção em

países em que a eletricidade é mais ba-
rata para que o seu custo de produção

seja inferior. Vários empresários quei-
xam-se dos preços elevados praticados
em Portugal. Os modelos matemáticos

permitem a introdução de novas for-

mas de produção. Através do desen-
volvimento dos computadores, na últi-
ma década, todas as empresas recolhe-

ram dados de todo o tipo. Estamos a

entrar numa era em que estas empresas
pretendem utilizar esses dados retira-

dos, durante toda a sua atividade, nas

várias unidades de negócio, para utili-
zá-los da melhor forma e tornar a pro-
dução mais eficaz, quer ao nível das re-
des de abastecimento, dos comporta-
mentos do consumidor, e das rotas de

transporte dos produtos. Nesse senti-

do, temos parcerias com algumas mul-
tinacionais e, graças aos modelos mate-

máticos, vêem o seu desempenho me-
lhorar.
Nicolas Van Goethem (NVG) - Já o

meu grupo realiza investigação mate-
mática aplicada à mecânica. É a solu-

ção de uma dada equação que nos diz
onde uma peça de material elástico vai
se tornar mais fraca, e onde uma fenda
vai se criar e se propagar na peça. Estu-
damos um dado modelo, confrontamos

os resultados obtidos com uma expe-
riência real e, assim, validamos ou não

esse mesmo modelo. Qualquer parte
da vida observável é gerida pela mate-
mática. As tecnologias são um grande
exemplo e a investigação matemática

possibilita o desenvolvimento tecnoló-

gico. Para construir algo, é preciso co-

nhecer as equações que envolvem os

materiais. É aqui que incide o nosso

trabalho, que levamos a cabo com os

nossos alunos.
Há algum projeto a decorrer que

possam mencionar?

MA - O grupo "Biomatemática e Estatís-

tica" fez parte de muitos projetos de pes-

quisa, nacionais e internacionais, sendo

que temos dois projetos europeus finan-
ciados pelo FP7. Estamos a participar ati-

vamente, desde janeiro de 2012, no proje-
to Europeu DENFREE, no qual lidera-
mos o Work-package "descriptive and

predictive models for dengue fever".
Este projeto faz parte de três grandes
projetos financiados pela União Euro-

peia sobre a investigação da dengue e,

juntos, são a maior atividade atualmente
financiada em pesquisa da dengue, em
todo o mundo. Esperamos poder partici-
par em outras iniciativas internacionais e

nacionais, e trabalhamos para que as no-



vas propostas de pesquisa possam ser fi-
nanciadas, em breve.

Como analisam o desenvolvimento
do Centro e dos vossos respetivos
grupos de investigação, nos próxi-
mos 10 anos?

LR - Imagino que será diferente. Espero

que o Centro sofra uma efetiva renova-

ção, com uma implantação mais sólida,
um maior número de ligações interna-
cionais e um maior impacto, dentro do

nosso país. Por isso, temos vindo a optar
por chamar o maior número possível de
bolseiros de pós-doutoramento, nas vá-
rias áreas em que trabalhamos, para con-

seguirmos uma renovação da equipa,
algo bastante importante, e para haver
uma continuação frutífera do nosso tra-
balho. Neste momento, não podemos
queixar-nos de falta de condições finan-
ceiras. Como a competição é a nível

mundial, por vezes não é fácil chamar

para Portugal os melhores candidatos in-
ternacionais.

MA - Nos últimos cinco anos, o nosso

grupo publicou mais de 25 artigos cientí-

ficos, e outras várias publicações, como

capítulos de livros e proceedings de con-
ferências. Os membros do nosso grupo
têm participado ativamente em confe-

rências e workshops internacionais, com
mais de 100 apresentações científicas,

como palestras e apresentações de póste-
res. Com uma larga experiência em orga-
nização de encontros científicos, organi-
zámos e celebrámos, durante os últimos
sete anos, o Workshop anual DSABNS

que contou com a participação de cien-

tistas de mais de 20 países. Desde 2009,
realizamos mais de 10 sessões especiais e

mini-simpósios de Biomatemática, du-
rante conferências internacionais de ma-
temática aplicada. A divulgação dos nos-

sos resultados é vasta, através de semi-

nários regulares para cientistas interna-
cionais. Por isso, a previsão é muito
otimista para o futuro próximo. Anteci-

po um aumento considerável da produ-
tividade científica, com publicações de

trabalhos científicos em revistas de reno-

me e grande impacto, networking, cola-

borações e disseminação dos nossos re-
sultados.

PC - Prevejo uma ligação ainda maior
com as empresas, no que toca à informá-

tica, na realização de software validado

que seja utilizado no quotidiano, por
exemplo.

NVG - Sobretudo, espero também que o

estado da investigação em Portugal seja
menos flutuante e que haja um mínimo
de estabilidade, para que este país consi-

ga, cada vez mais, destacar-se, a nível in-
ternacional.


