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Resumo 
A dinâmica do Meio Ambiente é geralmente tida como um desafio intransponível 
dada a multiplicidade e complexidade não-linear de processos e interações em jogo. 
Na presente comunicação, iremos abordar o precioso papel da Matemática em 
formalizar uma "língua franca” através da qual podemos comunicar com a Natureza 
e aprofundar a compreensão, de forma simples e elegante, de como os mais 
variados processos coevoluem entre si gerando a dinâmica dos observáveis que 
sentimos e medimos no dia-a-dia. 
 
Esta é uma dinâmica que não só traduz a beleza formal, estética e funcional da 
Matemática da Natureza e de modo geral subjacente a toda a Física da Informação 
e da Complexidade, mas também abre novos caminhos de predictabilidade e apoio 
à decisão para tomarmos melhor consciência e decisões mais informadas enquanto 
cidadãos e enquanto sociedade para enfrentar os desafios do planeta e trabalhar em 
prol de soluções robustas, concretas e eficazes. 
 
Serão assim compartilhados recentes avanços em métodos matemáticos inspirados 
por desafios científicos postos pela dinâmica do sistema Terra, bem como o papel 
fundamental da Matemática em avanços na sua compreensão, análise e formulação. 
Tal permitir-nos-á assim levantar o véu que permite ir desvendando o codex 
sinergético do nosso planeta como um simplex de complexidade. Abrindo assim 
novos caminhos de predictabilidade de fenómenos emergentes não-recorrentes 
como novas formas cinemático-geométricas associadas a fenómenos extremos num 
clima em mudança. 
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