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Resumo:
Começaremos por fazer uma abordagem à evolução das ligações históricas entre a matemática
e a astronomia. Falaremos então de seguida do que admitimos que possam vir a ser as áreas da
matemática com um maior impacto, e uma ligação mais forte à astronomia do futuro. Por
exemplo, com o previsível aumento do número de dados observacionais, obtidos por um
também cada vez maior número de missões espaciais, será de prever o desenvolvimento de
ferramentas matemáticas necessárias ao tratamento de dados em quantidades astronómicas.
Outro exemplo é o desenvolvimento de métodos matemáticos, analíticos ou semi analíticos, que
permitam fazer luz sobre processos astronómicos fortemente não lineares, que atualmente só é
possível tratar através de simulações numéricas. Mas há mais exemplos que abordaremos…
Contudo, o melhor mesmo será vir ao Mat-Oeste 2016 e assistir à apresentação!
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