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Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Botânica 
29 de Dezembro de 2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ao vigésimo nono dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e 
trinta minutos, reuniu a Assembleia Geral (AG) da Sociedade Portuguesa de Botânica 
(SPBotânica) – NIF 508834376, por videoconferência, na plataforma virtual ZOOM, em virtude 
de não ser possível realizar a reunião na sua sede, sita em Travessa do Jardim, n.º 3, A-dos-
Potes, 2615-018 Alverca do Ribatejo, ou noutro local designado, devido às restrições impostas 
pela pandemia por Covid-19, com a presença dos vinte e quatro sócios seguintes: Adelaide 
Clemente, Alice Nunes, Ana Francisco, Ana Júlia Pereira, Ana Paula Rosa, Andreia Farrobo, 
Carlos Neto, Catarina Costa, Gonçalo Marques, João Farminhão, Miguel Brilhante, Miguel 
Porto, Patrícia Pinto da Silva, Patrícia dos Santos, Paula Canha, Paulo Cardoso, Ricardo Melo, 
Sara Dias, Semiberis Lda. (sócio colectivo representado por João Gomes), Sergio Chozas, 
Sónia Malveiro, Susana Neves, Susana Tápia e Teresa Neves, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 - Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Actividades e as Contas de 2019. -- 
Ponto 2 - Apresentação e deliberação sobre o Plano de Actividades e o Orçamento de 2020. -- 
Ponto 3 - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A reunião foi presidida pela Mesa da AG, composta pelos membros em funções, 
nomeadamente pela presidente, Sara Lobo Dias, pela vice-presidente, Catarina Costa, e pelo 
secretário, Miguel Brilhante. A Presidente da Mesa deu início à reunião às dezoito horas e trinta 
minutos, quando estavam presentes vinte e um sócios (as associadas Patrícia Pinto da Silva, 
Alice Nunes e Paula Canha juntaram-se à reunião mais tarde, respectivamente às dezoito 
horas e trinta e oito minutos, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos e às dezoito horas e 
cinquenta e um minutos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Presidente da Mesa começou por apresentar um pedido de desculpas à AG por ter 
convocado a reunião para uma data posterior ao normal e durante a época festiva, explicando 
que, neste ano atípico, a associação atravessou diversas limitações e dificuldades que 
atrasaram a preparação dos documentos a apresentar à AG, quer por parte da equipa de 
trabalho da associação, quer por parte da empresa de contabilidade responsável pela 
apresentação das contas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Presidente da Mesa passou seguidamente a dar indicações sobre os procedimentos a 
respeitar no decorrer da reunião na plataforma digital ZOOM (https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/83361267349?pwd=VjdMOEZUS0dyL0VzM0dvdHZtdHd2Zz09).------------------- 
Foi solicitada a identificação dos presentes na plataforma com o primeiro e último nome ou com 
o nome do sócio colectivo. Solicitou-se que todos os presentes ligassem a imagem de vídeo no 
início da reunião e durante os momentos de votação dos documentos, de modo a garantir a 
autenticidade das votações. Foi ainda solicitado o aviso prévio à Mesa, através do chat da 
plataforma, no caso de saída da reunião. ------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Gomes, em representação do sócio colectivo Semiberis Lda., pediu a palavra para dar os 
seus parabéns à SPBotânica pelo trabalho desenvolvido, em particular relativamente à 
publicação do livro «Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental».---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Presidente da Mesa deu, de seguida, início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, 
passando a palavra à Direcção para apresentação do Relatório de Actividades e das Contas de 
2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1. Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Actividades e as Contas de 
2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Direcção começou por apresentar à AG o Relatório de Actividades de 2019 (vide em anexo). 
Segue-se um resumo do que foi apresentado: ----------------------------------------------------------------- 
Miguel Porto apresentou sumariamente as actividades relativas ao portal Flora-On, referindo 
um contínuo aumento dos registos no portal, com mais de 300 000 registos geográficos em 
Portugal continental, mais de 17 000 nos Açores e mais de 500 na Madeira. Foram registadas, 
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em média, 18.800 sessões de utilização por mês, sendo que 9.792 são utilizadores únicos. O 
portal continua a ser alimentado com dados de mais de 100 colaboradores e vários projectos, e 
a partilha de dados (autorizados) com diversas plataformas continua activa. -------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A associada Patrícia Pinto da Silva entrou na reunião por volta das 18h38, passando a estar 
vinte e dois sócios presentes na reunião.-------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os pontos seguintes do relatório foram apresentados por Adelaide Clemente. Ao longo de 2019 
realizaram-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- quinze saídas de campo, resultantes de parcerias com várias entidades, nomeadamente, 
caminhadas participativas ‘Caminhar Para Unir Territórios – Alcanena’ (duas saídas), 
participação em eventos de Bioblitz (oito saídas), Ciência Viva no Verão 2019 (duas saídas), 
Festival Observação de Aves & Actividades de Natureza (duas saídas) e Reserva Natural do 
Rio Coina e Mata da Machada (uma saída). -------------------------------------------------------------------- 
- três ateliers, um sobre “Como preparar um banco de sementes: Entre a ciência botânica e as 
práticas ancestrais”, em parceria com o Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, no Barreiro; e 
dois relacionando a Arte e a Botânica, em parceria com a Câmara Municipal de Loures, 
“Desenhar à vista com as inspirações botânicas do Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique” e “Aguarelas botânicas com tintas naturais”. ------------------------------------------------- 
- um workshop técnico sobre o projecto “Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal 
Continental”, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, com duas saídas de campo. ------- 
- onze comunicações em congressos e seminários científicos e eventos de divulgação. Na sua 
maioria, estas comunicações divulgaram o projecto “Lista Vermelha da Flora Vascular de 
Portugal Continental”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A associação participou numa acção de formação “Reforço do investimento na Rede Natura 
2000 através dos Fundos Europeus e do Quadro de Ação Prioritária para 2021-2027 (PAF)”, 
organizado pelo ICNF. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
André Carapeto e Ana Francisco integram, desde Julho de 2019, o Comité de Gestão da Acção 
COST CA18201: ConservePlants - An integrated approach to conservation of threatened plants 
for the 21st Century. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manteve-se a colaboração técnica e científica com a Reserva Natural Local do Sapal do Rio 
Coina e Mata Nacional da Machada, nomeadamente a participação no conselho consultivo 
desta Área Protegida e num passeio interpretativo no âmbito de um Projecto LIFE+, 
coordenado pelo Município do Barreiro.--------------------------------------------------------------------------- 
Foram elaborados pareceres e outros contributos técnicos no âmbito de consultas públicas e 
no âmbito de solicitações por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF). Foram ainda realizados trabalhos técnicos no âmbito do Protocolo de colaboração com 
a empresa Herdade do Esporão e de uma prestação de serviços para a Benagil - Promoção 
Imobiliária S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A associada Alice Nunes entrou na reunião por volta das 18h45, passando a estar vinte e três 
sócios presentes na reunião.----------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ainda no âmbito do Relatório de Actividades de 2019, a coordenadora executiva do projecto 
«Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental», Ana Francisco, reportou 
sumariamente o desenrolar do projecto ao longo do ano de 2019. A Autoridade de Gestão do 
PO SEUR autorizou a reprogramação temporal e financeira do projecto duas vezes em 2019, 
de forma a permitir a obtenção do financiamento adicional necessário à sua conclusão e a 
aumentar a dimensão da publicação final, sendo que a parte técnico-científica do projecto não 
foi alterada, e os indicadores de realização e de resultado estão integralmente cumpridos 
desde final de Dezembro de 2018. O apoio financeiro para a concretização do projecto foi 
concedido pelo Vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara Municipal 
de Lisboa, José Sá Fernandes, no âmbito da distinção de Lisboa Capital Verde Europeia 2020, 
na sequência de uma reunião decorrida na Câmara Municipal de Lisboa no início de Novembro 
de 2019. Os trabalhos do projecto em 2019 centraram-se em realizar acções de divulgação, em 
dar continuidade às tarefas inerentes à elaboração da publicação final em livro e em encetar as 
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tarefas necessárias à organização da conferência final do projecto (que decorreu a 13 de 
Outubro de 2020, na Fundação Calouste Gulbenkian). ------------------------------------------------------ 
Ana Francisco referiu que, nessa reunião de Novembro de 2019 com o Vereador José Sá 
Fernandes, ficou ainda acordado que a Câmara Municipal de Lisboa financiaria a primeira 
grande colecção de Botânica em Portugal, a Colecção «Botânica em Português», tendo sido 
celebrado posteriormente um contrato de aquisição de serviços para a elaboração de sete 
volumes: I, “Estrutura e biologia das plantas”; II, “Evolução das plantas”; III, “Sistemática das 
plantas vasculares”; IV, “Vegetação e habitats de Portugal”; V, “Sítios de interesse botânico de 
Portugal continental”; VI, “Guia da flora de Portugal Continental” e VII “Lista Vermelha da Flora 
Vascular de Portugal Continental”. A equipa integra diversos autores e editores, em número 
variável consoante o volume.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A associada Paula Canha entrou na reunião por volta das 18h51, passando a estar vinte e 
quatro sócios presentes na reunião.-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No âmbito das actividades de divulgação, Adelaide Clemente revelou aspectos positivos da 
página da associação no Facebook, na qual se têm colocado posts acerca das actividades 
realizadas, incluindo as referentes ao projecto da Lista Vermelha da Flora, e sobre as 
actualizações de registos geográficos no portal Flora-On. Foi destacado o balanço positivo com 
aumento do número de seguidores, tanto na página de Facebook da SPBotânica como na da 
Lista Vermelha da Flora, tendo esta última alcançado os 1600 seguidores no fim de 2019. 
Ressalvou ainda as várias entrevistas dadas aos media (rádio e jornais), maioritariamente 
sobre os resultados do projecto da Lista Vermelha da Flora, e o sucesso da campanha de 
angariação de fundos para o projecto - a campanha “Apadrinhe uma planta da Lista Vermelha” 
- na qual foram angariados 85 padrinhos/madrinhas em 2019, cujo nome figura na publicação 
final e no portal público do projecto em https://listavermelha-flora.pt, e aos quais foi atribuído 
um diploma de padrinho/madrinha. Foi ainda mencionado que, a 31 de Dezembro de 2019, a 
associação possuía 152 sócios, registando um aumento de 7 sócios face ao ano anterior. -------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Direcção passou de seguida à apresentação das Contas de 2019 (vide em anexo). Patrícia 
Pinto da Silva destacou as seguintes receitas: 2500,00€ recebidos em quotas, 14.400,00€ de 
subsídio da Autoridade de Gestão do PO SEUR ao projecto da Lista Vermelha da Flora, 
1300,00€ angariados em acções de sensibilização e a primeira tranche, no valor de 
45.000,00€, dos trabalhos para a Colecção «Botânica em Português». Foi mencionado que, 
com os proveitos obtidos, a associação conseguiu pagar aos prestadores de serviços e manter 
as contas equilibradas em 2019.------------------------------------------------------------------------------------
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se de seguida à apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo às contas de 
2019 (vide em anexo), às 19h22, documento que foi lido por Gonçalo Marques, Vogal do 
Conselho Fiscal. Foram destacados os seguintes aspectos: os proveitos provêm de 
actualização de quotas, novos sócios, angariação de apadrinhamentos, angariação de 
donativos junto de empresas e regularização do subsídio do PO SEUR (para o projecto da 
Lista Vermelha da Flora), acções Ciência Viva no Verão em Rede, actividades de Bioblitz, 
prestações de serviços, e apoio da Câmara Municipal de Lisboa no âmbito da Lisboa Capital 
Verde Europeia 2020. O Parecer do Conselho Fiscal é favorável à aprovação do Relatório de 
Actividades e das Contas de 2019, referindo uma gestão equilibrada das Contas. ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Relatório de Actividades 2019 e as Contas de 2019 foram postos a discussão, e não tendo 
havido questões, seguidamente foram submetidos a votação (às 19h26). Ambos foram 
aprovados por unanimidade com vinte e quatro votos a favor. --------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se seguidamente para o ponto 2 da ordem de trabalhos. ----------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O associado João Almeida tentou entrar na reunião por volta das 19:30 mas não conseguiu 
efectuar ligação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 2 - Apresentação e deliberação sobre o Plano de Actividades e o Orçamento de 
2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Direcção passou de seguida à apresentação do Plano de Actividades e do Orçamento de 
2020 (vide em anexo). Patrícia Pinto da Silva esclareceu que, dada a proximidade entre a data 
de realização da presente AG e o final do ano, estes documentos contemplam já as actividades 
que foram efectivamente realizadas durante o ano de 2020 e os respectivos custos e proveitos.  
A coordenadora executiva do projecto «Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal 
Continental», Ana Francisco, apresentou as principais actividades do projecto constantes no 
Plano de Actividades de 2020, designadamente:--------------------------------------------------------------- 
a) Conclusão dos trabalhos de coordenação editorial, revisão científica, paginação e impressão 
conducentes à publicação do livro «Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental», 
na versão impressa e na versão digital, ambas de distribuição gratuita. A versão digital do livro 
encontra-se disponível para consulta e descarregamento em formato PDF no sítio da 
SPBotânica (https://spbotanica.pt) e no portal público do projecto em https://listavermelha-flora.pt/wp-

content/uploads/2020/10/Lista_Vermelha_Flora_Vascular_Portugal_Continental_2020_versao_digital.pdf. A versão 
impressa do livro é de distribuição gratuita mas limitada, pois a tiragem é de apenas 2000 
exemplares. Os sócios da SPBotânica poderão obter o livro impresso, combinando com a 
SPBotânica uma data e um local para o levantamento do mesmo. O processo de distribuição 
dos livros está com algum atraso, e em 2021 será agilizado o processo para fazer chegar os 
livros aos pontos de distribuição regional (pelo menos cinco ao longo do país), para que 
possam ser distribuídos pelos colaboradores envolvidos no projecto, pelas entidades que 
colaboraram e apoiaram o projecto, e por outras entidades, entre as quais Municípios e 
bibliotecas municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Organização e realização da conferência final do projecto (13 de Outubro de 2020, auditório 
2 da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa).------------------------------------------------------------------ 
c) Realização de palestras e acções de divulgação sobre os resultados do projecto.---------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Francisco apresentou ainda os trabalhos referentes à Colecção «Botânica em Português», 
previstas no Plano de Actividades de 2020. Esta colecção é elaborada pela SPBotânica ao 
abrigo de um contrato de aquisição de serviços celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa, 
entidade financiadora da colecção e que estabeleceu uma parceria com a Imprensa Nacional-
Casa da Moeda para a edição e a impressão de todos os volumes. O contrato prevê a 
elaboração de uma colecção com sete volumes, a produzir em 2020. No entanto, houve 
interesse por parte do Vereador José Sá Fernandes em produzirem-se dois volumes 
adicionais, designadamente um segundo tomo do volume V, “Sítios de interesse botânico de 
Portugal continental”, para abranger regiões que não figuram no primeiro, e um “Guia de Bolso 
da Flora de Portugal Continental”, com o conteúdo do volume 6 adaptado para um formato de 
guia de campo. Estes dois volumes adicionais, a produzir em 2021, são alvo de um protocolo 
de colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa e a SPBotânica, celebrado em Dezembro 
de 2020. Os volumes I e V da colecção foram lançados a 16 de Dezembro de 2020 na 
Academia das Ciências e encontram-se à venda na loja da Imprensa-Nacional-Casa da Moeda. 
A SPBotânica não tem qualquer proveito da venda dos volumes da colecção (sendo que o 
volume VII, “Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental”, nunca poderá ser 
vendido).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, Miguel Porto indicou que a principal tarefa referente ao portal Flora-On para 2020 
é iniciar o processo de fusão do sistema actual do Flora-On com o novo sistema desenvolvido 
para o portal de dados da Lista Vermelha da Flora Vascular. Este processo implica a 
harmonização e homogeneização de toda a informação. Miguel Porto referiu ainda a criação de 
um projecto “Flora-On” na plataforma iNaturalist. -------------------------------------------------------------- 
Os pontos seguintes do Plano de Actividades de 2020 foram apresentados por Adelaide 
Clemente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Acções de divulgação em parceria com os Municípios do Barreiro e de Loures, para a 
realização de actividades à semelhança de anos anteriores. ----------------------------------------------- 
- Continuação da parceria com a empresa Herdade do Esporão, nomeadamente, para dar 
continuidade ao levantamento e cartografia da flora e habitats. ------------------------------------------- 
- Continuação e realização de novos trabalhos técnicos e de consultoria, nomeadamente a 
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prospecção e cartografia das espécies Linaria algarviana e Cynanchum acutum subsp. 
acutum.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Continuação da colaboração com Centros Ciência Viva, para a realização de actividades no 
Verão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Continuação da participação na Acção COST CA18201 ConservePlants.----------------------------- 
- Continuação da realização de outras actividades com a participação de público, 
nomeadamente nos Bioblitz.-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, Patrícia Pinto da Silva apresentou sumariamente o Orçamento para 2020 (vide em 
anexo). Os proveitos de 2020 provêm da regularização de quotas, de donativos, do contrato e 
do protocolo celebrados com a Câmara Municipal de Lisboa para a elaboração da Colecção 
«Botânica em Português», prestações de serviços referidas para Linaria e Cynanchum, 
protocolo de parceria com a Herdade do Esporão. Foi ainda salientada a tentativa de 
recuperação de um montante significativo (4.967,52€) referente a pagamentos especiais por 
conta do IRC, que a associação foi pagando ao Estado desde 2016 e que constitui um activo a 
recuperar. As despesas para 2020 são as normalmente esperadas e apresentadas em anos 
anteriores - gestão, seguros, antivírus, servidores - e as remunerações finais no âmbito do 
projecto da Lista Vermelha da Flora, das prestações de serviços, do protocolo de parceria com 
a Herdade do Esporão e do contrato e protocolo celebrados com a Câmara Municipal de 
Lisboa para elaboração da Colecção «Botânica em Português». No total, os custos serão na 
ordem de 172 819,58 € e os proveitos na ordem de 166 362,56 €, sendo que existe saldo 
positivo na conta bancária para suportar a diferença de 6.457,02€.---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Plano de Actividades e o Orçamento de 2020 foram colocados em discussão, e não tendo 
havido questões, seguidamente foram submetidos a votação (às 19h56). Ambos foram 
aprovados por unanimidade com vinte e quatro votos a favor. --------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se ao ponto 3 da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3. Outros assuntos de interesse. -----------------------------------------------------------------------  
Sara Dias salientou que num ano tão atípico e difícil para todos, estranhamente, foi um bom 
ano para a Botânica, com a publicação da tão aguardada e importante «Lista Vermelha da 
Flora Vascular de Portugal Continental» e com a elaboração da grande colecção «Botânica em 
Português».--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Neto louvou o papel da SPBotânica no projecto da Lista Vermelha da Flora Vascular de 
Portugal Continental e deu os seus parabéns à associação e a todas as pessoas envolvidas no 
projecto, também em nome da Associação Portuguesa de Ciência da Vegetação - PHYTOS.---- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais assuntos a tratar no âmbito do ponto 3, a Presidente da Mesa deu por 
cumprida a Ordem de Trabalhos e por encerrada a reunião às 20:03. ----------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Acta, que foi lida e aprovada, e será 
assinada pela Mesa da AG, em sinal de conformidade. ----------------------------------------------------- 
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