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A Biomatemática está em crescimento rápido na Europa e, para celebrar a importância
das aplicações da matemática à biologia e ciências da vida, foi declarado o “Year of
Mathematical Biology” 2018 (YMB) por iniciativa conjunta da European Mathematical
Society (EMS) e da European Society for Mathematical and Theoretical Biology (ESMTB).
Com a organização de múltiplos eventos, incluindo programas temáticos e conferências
e workshops, o acontecimento principal do YMB foi a 11th European Conference on
Mathematical and Theoretical Biology (ECMTB 2018) (http://www.ecmtb2018.org).
Tradicionalmente organizado pela ESMTB, o ECMTB 2018 foi desta vez (e pela primeira
vez) também organizado pela EMS, tendo a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM)
como coorganizadora. A Conferência realizou-se na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL), sendo anfitrião o seu Centro de Matemática, Aplicações
Fundamentais e Investigação Operacional (CMAFcIO). O ECMTB 2018 teve o alto
patrocínio de Sua Excelência o Senhor Presidente da República e foi-lhe atribuído o selo
da UNESCO pela Comissão Nacional da UNESCO. Para além do patrocínio das três
sociedades organizadoras, foi apoiado por diversos centros de Investigação nacionais
(CMAFcIO, CMA, CIMA, CEAUL) e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo
Instituto Gulbenkian de Ciência, por editoras internacionais (Springer, MDPI, PLOS One,
Elsevier, EMS-PH, IOP Publishing. Oxford University Press, Wiley), pela Bernoulli Society,
pela Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE), pelo Centro Internacional de
Matemática (CIM) e por outras organizações e empresas.

De 23 de julho (22 de julho para aqueles que participaram no registo antecipado e
cocktail de boas vindas) a 27 de julho, a cidade de Lisboa acolheu os mais de setecentos
participantes de 80 países com um clima agradável (muito mais fresco do que é habitual
nesta usualmente cálida época do ano, uma bênção para os participantes da Europa
Central e do Norte que vinham de temperadas inesperadamente elevadas para os seus
países). O número record de participantes (só ultrapassado nas Conferências conjuntas
ESMTB-SMB) é um sinal segura da crescente importância da Biologia Matemática.

Após a cerimónia de abertura, realizou-se um Tributo a
Karl Peter Hadeler proferido por Odo Diekmann, a que
seguiu imediatamente a conferência plenária de
abertura e Bernoulli Society-European Mathematical
Society Joint Lecture, proferida por Samuel Kou
(Universidade de Harvard, EUA), sobre o excitante tema
“Big data, Google and disease detection: A statistical
adventure”. As outras conferências plenárias focaram
tópicos igualmente excitantes e foram proferidas pelos
eminentes cientistas Helen Byrne (Universidade de
Oxford, Reino Unido, “Mathematical approaches to modelling and remodelling
biological tissues”), Antonio DeSimone (SISSA, Itália, “Biological and bio-inspired
motility at microscopic scales: locomotion by shape control”), Eva Kisdi (Universdade de
Helsinlki, Finlândia, “Adaptive dynamics and the evolution of diversity”), Mirjam
Kretzschmar (University Medical Centre Utrecht, Holanda, “Modelling the waning and
boosting of immunity”), Eva Löcherbach (Universidade de Cergy-Pontoise, França,
“Modeling interacting networks of neurons as processes with variable length”), Andrea
Pugliese (Universidade de Trento, Itália, “Epidemic models structured by parasite load
and immune level"), Eörs Szathmáry (Universidade Eötvös Loránd, Hungria, “Models of
learning and evolution: what do they have in common?”) e Kees Weijer (Universidade
de Dundee, Reino Unido, “Analysis of collective cell behaviours underlying primitive
streak formation in the chick embryo”). Um dos recentes vencedores do Prémio
Reinhart Heinrich para a melhor tese de doutoramento na área, Jochen Kursawe, pôde
comparecer e apresentar a tradicional palestra do vencedor sobre “Quantitative
approaches to investigating epithelial morphogenesis”.

A ECMTB 2018 teve um programa igualmente rico com 36 Mini-simpósios em áreas de
ponta, 60 sessões paralelas com Comunicações Orais e 2 sessões de Posters (numa
amena confraternização em volta de um “coffee+cocktail break”), totalizando 455
comunicações orais e 119 posters cobrindo todas as áreas da Biologia Matemática e
Teórica. Um júri atribuiu os 4 prémios para posters, que foram patrocinados por grandes
editoras (Elsevier, MDPI, Springer). The reader can take a look at the Programme
(http://www.ecmtb2018.org/files/files/ecmtb_booklet_a4.pdf or the short version
http://www.ecmtb2018.org/ActMap) and the Book of Abstracts with ISBN:
http://www.ecmtb2018.org/files/files/BookOfAbstracts_ECMTB2018_inclusions.pdf
Além disso, foi organizado o ”ECMTB Mentorship Programme”, de forma a facilitar
interações, em termos de Investigação e de carreira, entre cientistas juniores e cientistas
mais seniores que participaram no evento.
A Assembleia Geral da ESMTB teve lugar a 26 de julho e estava aberta a membros e nãomembros da Sociedade. Foram discutidos vários temas sobre o funcionamento da
ESMTB e o desenvolvimento da Biologia Matemática e Teórica, que prosseguiram
informalmente na prova de vinhos que se seguiu.

O programa social proporcionou amplas oportunidades para discussões científicas e
contactos pessoais. Para além das atividades sociais já mencionadas e dos “coffee
breaks” e “lunch breaks”, realizaram-se excursões e o jantar da conferência, que
começou com a atuação de uma tuna académica e proporcionou a seguir uns pés de
dança ao som de uma banda.

Para celebrar o “Year of Mathematical Biology 2018” e desejando alargar o
recrutamento a outros investigadores da área, a ESMTB convidou os participantes
inscritos na ECMTB 2018 que ainda não fossem membros da ESMTB a associarem-se. A
Sociedade dá as boas vindas aos que aceitarem este convite isentando-os da quota de
sócio no primeiro ano. Note-se que este convite ainda se mantém válido (ver informação
detalhada em http://dev.ecmtb2018.org/RegRules).

Em nome da Comissão Organizadora, vimos agradecer às sociedades organizadores pela
confiança em nós depositada, à Comissão Científica, aos patrocinadores, aos oradores
convidados, aos organizadores dos Minisimpósios, aos presidentes das sessões,
aos participantes do programa de
mentorado, ao júri dos prémios dos
posters, aos estudantes que ajudaram e
aos eficientes e empenhados membros do
Secretariado (Ana Rita Ferrer, Ana Isabel
Figueiredo, Joana Guia).
Estamos
especialmente gratos a todos os
participantes, para os quais esta
Conferência foi organizada, por terem feito dela um evento memorável e um marco
importante no progresso da Biomatemática.
Maíra Aguiar, Carlos Braumann, Nico Stollenwerk (Conference Chairs)

