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Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Botânica 
31 de Março de 2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ao trigésimo primeiro dia do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas 
e trinta minutos, reuniu a Assembleia Geral (AG) da Sociedade Portuguesa de Botânica 
(SPBotânica), com o número de identificação de pessoa colectiva 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 três sócios seguintes: Adelaide Clemente, Alice Nunes, Ana 
Francisco, Ana Paula Rosa, Fátima Freitas, Gonçalo Marques, Ignacio Pereda, Ivo Meco, João 
Almeida, João Farminhão, Luís Mendonça de Carvalho, Miguel Brilhante, Miguel Geraldes, 
Miguel Porto, Patrícia Pinto da Silva, Patrícia dos Santos, Paulo Cardoso, Ramiro Magno, Sara 
Lobo Dias, Sergio Chozas, Sónia Malveiro, 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 2020;---- 
Ponto 2. Eleição dos Órgãos Sociais da associação para o biénio 2021-2022;------------------------ 
Ponto 3. Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades e o Orçamento 
para 2021;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4. Outros assuntos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A reunião foi presidida pela Mesa da AG, composta pela presidente em funções, Sara Lobo 
Dias, pelo secretário em funções, Miguel Brilhante, e por Susana Tápia, que foi nomeada pelos 
presentes como terceiro elemento da Mesa por ausência da vice-presidente em funções, 
Catarina Costa. A Presidente da Mesa deu início à reunião às dezoito horas e trinta minutos, 
quando estavam presentes dezanove sócios (os quatro sócios Ignacio Pereda, Ivo Meco, João 
Almeida e Paulo Cardoso juntaram-se à reunião mais tarde, respectivamente às dezoito horas 
e trinta e oito minutos, às dezoito horas e cinquenta e um minutos, às dezanove horas e dois 
minutos e às dezanove horas e sete minutos).------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Presidente da Mesa começou por dar indicações sobre os procedimentos a respeitar no 
decorrer da reunião na plataforma digital ZOOM (https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/82400640883?pwd=Um9nTitKeVNNRWZScVdWYXZCckR1QT09).--------------- 
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. ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1. Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Actividades e as Contas de 
2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Adelaide Clemente, em nome da Direcção, fez um pequeno preâmbulo onde apresentou um 
pedido de desculpas à AG pelo facto de os documentos em análise na presente reunião terem 
sido enviados aos sócios apenas no próprio dia da AG. Informou ainda que os contabilistas 
contratados pela SPBotânica até ao final do ano de 2020 foram substituídos e que se espera 
que com o novo contabilista a finalização das contas de cada ano se conclua mais cedo, o que 
permitirá apresentar atempadamente aos sócios os documentos a discutir nas reuniões.---------- 
Iniciou-se seguidamente a apresentação do Relatório de Actividades de 2020 (vide em anexo). 
Segue-se um resumo do que foi apresentado:------------------------------------------------------------------ 
Miguel Porto apresentou sumariamente as actividades relativas ao portal Flora-On, referindo 
um aumento contínuo dos registos no portal, com mais de 500.000 registos geográficos em 
Portugal continental, mais de 20.000 nos Açores e 600 na Madeira, tendo-se registado um 
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aumento substancial de 44% no número de sessões, e atingido, em média, 27.242 sessões de 
utilização por mês, sendo que 14.195 são utilizadores únicos. Foram realizadas melhorias 
técnicas do portal que o tornaram mais rápido e mais visível aos utilizadores. O portal continua 
a ser alimentado com dados de mais de 200 colaboradores e vários projectos, e a partilha de 
dados (autorizados) com diversas plataformas continua activa. Foi ainda referida a criação de 
um projecto do Flora-On no iNaturalist, com o objectivo de dar maior visibilidade ao portal e de 
potenciar o volume de dados de ocorrência de espécies considerados fidedignos que poderão 
ser incorporados no portal.-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os pontos seguintes do relatório foram apresentados por Adelaide Clemente. Ao longo de 2020 
realizaram-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
●  Quatro saídas de campo, resultantes de uma parceria com a Biodiversity4All, mais 
concretamente no âmbito de participações em eventos de Bioblitz.--------------------------------------- 
●  Três ateliers, um ainda referente a 2019 que, por lapso, não foi colocado no relatório de 2019 
sobre “De onde vem o chocolate?”, em parceria com o Clube de Ciência da Escola Básica 2,3 
de Freixianda; um sobre “Os cereais, as leguminosas, o berbigão e o Homem do Neolítico”, em 
parceria com a Câmara Municipal de Loures; e um relacionando a Arte e a Botânica intitulado 
“Desenhar à vista com as inspirações botânicas na Mata da Machada”, em parceria com a 
Câmara Municipal do Barreiro e a Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata 
Nacional da Machada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
●  Uma acção de formação para professores sobre os “Valores da flora e vegetação do 
concelho de Loures”, no âmbito do projecto “Aprende, Conhece, Participa: uma abordagem 
local à educação para a cidadania ambiental”, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves (SPEA), com uma saída de campo. -------------------------------------------------------- 
●  Três comunicações apresentadas em webinars. Na sua maioria, estas comunicações 
divulgaram o projecto “Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental”.------------------  
Além disso, André Carapeto e Sílvia Castro participaram, como membros efectivos, na 
segunda reunião do Comité de Gestão da Acção COST CA18201: ConservePlants - An 
integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century, no mês de 
Fevereiro de 2020 em Pruhonice, República Checa; e ainda na reunião online em Novembro de 
2020, bem como nas reuniões dos grupos de trabalho criados para dar cumprimento aos 
objectivos da acção.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito das funções no Conselho Consultivo do Monumento Natural Local do Canhão 
Cársico de Ota, a SPBotânica participou na tomada de posse dos órgãos e na reunião para 
eleição do presidente e designação do terceiro vogal da Comissão Directiva desta Área 
Protegida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
quatro relatórios técnicos no âmbito de prestações de serviços, por convite directo à 
SPBotânica, para a Benagil - Promoção Imobiliária S.A., Finalgarve – Sociedade de Promoção 
Imobiliária Turística, S.A. e para a Sociedade Vilamoura Lusotur, S.A., mais concretamente 
referentes aos trabalhos de prospecção e cartografia de Linaria algarviana e Cynanchum 
acutum subsp. acutum.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ana Francisco apresentou seguidamente os trabalhos desenvolvidos para a Colecção 
«Botânica em Português», uma colecção elaborada sob a coordenação da SPBotânica, através 
de um contrato de prestação de serviços celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa, em 
Dezembro de 2019, e que é publicada sob a chancela da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 
Em 2020 foram elaborados e publicados três dos sete volumes inicialmente previstos para a 
colecção, designadamente o volume VII, «Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal 
Continental», que foi apresentado na conferência final do projecto homónimo, que decorreu a 
13 de Outubro de 2020 no auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e os 
volumes I, «Estrutura e biologia das plantas», de Carlos Aguiar, e V, «Sítios de interesse 
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botânico de Portugal continental», de vários autores e com a coordenação editorial de Miguel 
Porto, ambos apresentados na sessão de lançamento decorrida a 16 de Dezembro de 2020 no 
Salão Nobre da Academia das Ciências. À excepção do volume VII, que é de distribuição 
gratuita embora limitada, todos os volumes da colecção são de aquisição paga e encontram-se 
à venda nas lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda e através do seu sítio electrónico. Ao 
longo de 2020, foram elaborados os conteúdos dos restantes quatro volumes, nomeadamente 
dos volumes II, «Evolução das plantas», e III, «Sistemática das plantas vasculares», ambos da 
autoria de Carlos Aguiar, do volume IV, «Vegetação de Portugal», da autoria de cerca de trinta 
autores e coordenação editorial de Jorge Capelo e Carlos Aguiar, e do volume VI, «Guia da 
flora de Portugal Continental», da autoria de André Carapeto, Paulo Pereira e Miguel Porto, e 
coordenação científica da SPBotânica. O lançamento destes quatro volumes ocorrerá 
provavelmente em Junho de 2021. Ana Francisco destacou ainda a celebração de um 
protocolo de colaboração entre a SPBotânica e a Câmara Municipal de Lisboa, em Dezembro 
de 2020, para elaboração dos conteúdos e do design de dois volumes adicionais desta 
colecção, designadamente do tomo II do volume V, «Sítios de Interesse Botânico de Portugal 
Continental», de vários autores, com a coordenação editorial de João Farminhão e a 
coordenação científica da SPBotânica, e do volume VIII, «Guia de Bolso da Flora de Portugal 
Continental», da autoria de André Carapeto, Paulo Pereira e Miguel Porto, e coordenação 
científica da SPBotânica. Estes dois volumes encontram-se em elaboração e serão publicados 
no final de Setembro de 2021. Ana Francisco relembrou que a publicação desta colecção é 
financiada pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito da distinção de Lisboa Capital Verde 
Europeia 2020, por iniciativa do seu Vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, 
José Sá Fernandes, que tornou assim possível a conclusão do projecto da Lista Vermelha da 
Flora Vascular de Portugal Continental em 2020.-------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Francisco, na qualidade de coordenadora executiva do projecto «Lista Vermelha da Flora 
Vascular de Portugal Continental», passou de seguida a reportar as principais actividades 
desenvolvidas ao longo do ano transacto no âmbito deste projecto. O ano de 2020 foi o ano da 
conclusão física e financeira do projecto, o qual teve a sua data de término efectiva a 31 de 
Dezembro de 2020. Neste ano, houve necessidade de efectuar dois pedidos de reprogramação 
temporal e financeira do projecto à Autoridade de Gestão do POSEUR. O primeiro pedido 
deveu-se à situação de pandemia por COVID-19, que motivou o cancelamento da conferência 
pública de apresentação dos resultados finais do projecto agendada para 21 de Maio de 2020, 
e o seu reagendamento para 13 de Outubro de 2020, na Fundação Calouste Gulbenkian, em 
Lisboa. O segundo pedido foi efectuado no sentido de permitir o pagamento da totalidade das 
despesas inerentes à última fase de execução do projecto, já após a realização da conferência 
final.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que respeita os indicadores de realização e de resultado do projecto, foi entregue à 
Autoridade de Gestão do POSEUR, em Fevereiro de 2020, o reporte final dos quatro 
indicadores, sendo que o seu estado permaneceu inalterado desde 31 de Dezembro de 2018, 
ou seja, as metas aprovadas para cada indicador encontram-se integralmente cumpridas desde 
essa data.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No ano da conclusão do projecto, os trabalhos centraram-se em quatro acções: 1) Publicação 
do livro «Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental», nas versões impressa e 
digital; 2) Organização da conferência final do projecto intitulada «Plantas em risco de extinção: 
A Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental»; 3) Promoção e divulgação dos 
resultados do projecto, da conferência final e da publicação final através de email e nas redes 
sociais da associação; e 4) Realização de palestras/webinars e acções de divulgação dos 
resultados do projecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A conferência pública de apresentação dos resultados finais do projecto decorreu a 13 de 
Outubro de 2020, no auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e contou com 
uma audiência presencial de 90 espectadores, aos quais se acrescentaram 313 espectadores 
que assistiram remotamente, em directo, por videodifusão. Do programa fizeram parte, na 
sessão de abertura, as intervenções da subdirectora do Programa Gulbenkian 
Desenvolvimento Sustentável da Fundação Calouste Gulbenkian, do presidente da 
SPBotânica, Miguel Porto, do presidente da PHYTOS, Carlos Pinto Gomes, do presidente do 
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Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Nuno Banza, e do vereador do 
ambiente, estrutura verde, clima e energia da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá 
Fernandes; na sessão da manhã, moderada por Carlos Pinto Gomes, as comunicações de 
Catherine Numa (IUCN – International Union for Conservation of Nature), por videoconferência, 
de André Carapeto e de Miguel Porto, ambos da SPBotânica; na sessão da tarde, moderada 
por Carlos Neto, as comunicações de Paulo Pereira (SPBotânica), de Juan Carlos Moreno 
(Universidad Autónoma de Madrid), de Andreia Farrobo (ICNF) e de Ana Francisco 
(SPBotânica); e na sessão de encerramento, a intervenção final do presidente da SPBotânica, 
Miguel Porto. O livro «Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental» foi 
apresentado publicamente na conferência e a sua versão digital encontra-se disponível para 
consulta e descarregamento no sítio da SPBotânica http://spbotanica.pt/ e no portal público do 
projecto https://listavermelha-flora.pt/. Para a conferência, foi elaborado ainda um folheto-
resumo com os principais resultados do projecto, também disponível no portal público do 
projecto. Ana Francisco destacou ainda as entrevistas e notícias publicadas nos meios de 
comunicação social sobre a conferência e os resultados finais do projecto. Finalmente, 
sublinhou que foi obtida uma taxa de execução financeira de 100% relativamente ao orçamento 
total do projecto, correspondente a um total executado de 411.591,45€.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adelaide Clemente tomou a palavra para retomar a apresentação dos restantes conteúdos do 
Relatório de Actividades de 2020, salientando uma actividade não referida, por lapso, no 
Relatório de 2019, nomeadamente a realização e o lançamento do vídeo “Os olivais 
tradicionais do Baixo Alentejo – um habitat único a conservar”, o qual contou com a parceria e 
o patrocínio do cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, onde teve lugar a sessão de lançamento no dia 12 de 
Novembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Vascular de Portugal 
Continental, e sobre as actualizações de registos geográficos no portal Flora-On. Foi referido o 
balanço positivo com aumento do número de seguidores, tanto na página de Facebook da 
SPBotânica como na da Lista Vermelha da Flora, tendo-se alcançado 15.967 e 2.256 
seguidores no fim de 2020, respectivamente. Salientam-se como publicações de maior 
projecção, para a página da SPBotânica, a publicação de um álbum (promovido com um 
montante de 10€ por oferta de um moderador) com o título “ Chegou a Primavera 2020 no 
Hemisfério Norte” e, para a página da Lista Vermelha da Flora, uma publicação sobre a 
Mandragora autumnalis e a justificação para a sua categoria de ameaça. Ainda neste âmbito, a 
Conta Twitter da SPBotânica, criada em Outubro de 2020 para divulgar as actividades da 
sociedade, conta agora com 128 seguidores. ------------------------------------------------------------------ 
Adelaide Clemente destacou ainda as 16 entrevistas dadas aos media (televisão, rádio e 
imprensa escrita) e as 11 notícias publicadas na internet, maioritariamente sobre os resultados 
do projecto da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, e o sucesso da 
campanha de angariação de fundos para o projecto - a campanha “Apadrinhe uma planta da 
Lista Vermelha” - na qual foram angariados 13 padrinhos/madrinhas em 2020, 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.---------------------------------------------------------------- 
Relativamente à evolução de sócios, a 31 de Dezembro de 2020, a associação possuía 159 
sócios, registando-se um aumento de 11 sócios face ao ano anterior.----------------------------------- 
Por fim, foi ainda pronunciada a lista de entidades colaboradoras, promotoras ou parceiras em 
diversas actividades.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Direcção passou de seguida à apresentação das Contas de 2020 (vide em anexo). Patrícia 
Pinto da Silva revelou que em 2020 a associação obteve um resultado líquido positivo de 
40.630,56€, que originou um aumento do valor patrimonial da associação para 52.329,87€, 
destacando as seguintes receitas: 1.675,00€ recebidos em quotas; treze novos donativos no 
valor de 195,50€; os pagamentos das segunda, terceira e quarta tranches relativas aos 
trabalhos da Colecção «Botânica em Português» por parte da Câmara Municipal de Lisboa 
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(CML), no valor de 92.547,17€, bem como um subsídio da mesma entidade, no valor de 
39.165,96€ pelos dois volumes adicionais da mesma colecção; 852,50€ obtidos através de 
acções de divulgação; e 14.000€ referentes a trabalhos de prospecção da flora realizados para 
terceiros, por convite directo à SPBotânica. Foi mencionado que, com os proveitos obtidos, a 
associação conseguiu pagar aos prestadores de serviços e monitores e pagar despesas 
inerentes à Lista Vermelha, mantendo as contas equilibradas em 2020. Ademais, foi referido 
que, apesar do resultado líquido positivo, está por liquidar um conjunto avultado de despesas, 
nomeadamente, 42.652,70€ da colecção «Botânica em Português»; 12.595,40€ de impostos 
ao Estado inerentes a encargos do projecto da Lista Vermelha da Flora, retenção de IRS na 
fonte dos prestadores de serviços, IVA e IRC; devolução de adiantamentos a sócios no valor 
de 3.000,00€. De igual modo, encontram-se por regularizar alguns proveitos, designadamente 
a quarta (e última) tranche, no valor de 15.900,00€, da Colecção «Botânica em Português» por 
parte da CML, e espera-se o reembolso do montante relativo aos pagamentos especiais por 
conta, no valor aproximado de 3.000,00€.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O sócio Ignacio Pereda ausentou-se da reunião às 19h41, passando a estar vinte e dois sócios 
presentes na reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se de seguida à apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Relatório e 
Contas de 2020 (vide em anexo), documento que foi lido por Sónia Malveiro, Presidente do 
Conselho Fiscal. Foi destacado o equilíbrio da actividade financeira da associação, que foi 
possível através dos proveitos supramencionados (quotas, donativos provenientes da 
campanha “Apadrinhe uma planta da Lista Vermelha”, segunda, terceira e quarta tranches da 
prestação de serviços de elaboração dos sete volumes da Colecção «Botânica em Português», 
subsídio da Câmara Municipal de Lisboa para a preparação dos dois volumes adicionais da 
desta colecção, acções de formação de sensibilização ambiental, e prestações de serviços no 
âmbito de prospecções da flora). Referiu-se que o resultado líquido positivo obtido em 2020, no 
valor de 40.630,56€, se deveu fundamentalmente à gestão do contrato celebrado com a 
Câmara Municipal de Lisboa referente aos sete volumes da Colecção «Botânica em 
Português», cujos proveitos se distribuíram pelo presente exercício e o anterior (2019). No 
entanto, as despesas associadas irão prolongar-se pelo exercício seguinte (2021). Face ao 
valor transitado de anos anteriores, a associação apresenta um valor patrimonial positivo de 
52.329,87€. Assim, o Parecer do Conselho Fiscal é favorável à aprovação do Relatório de 
Actividades e das Contas de 2020, referindo uma gestão equilibrada das contas. ------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Relatório de Actividades de 2020 e as Contas de 2020 foram colocados a discussão, e não 
tendo havido questões, seguidamente foram submetidos a votação (às 19h45). Ambos foram 
aprovados por unanimidade com vinte e dois votos a favor. ------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se seguidamente para o ponto 2 da ordem de trabalhos. ----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2. Eleição dos Órgãos Sociais da associação para o biénio 2021-2022.------------------ 
A Presidente da Mesa apresentou a Lista A, única lista candidata aos Órgãos Associativos para 
o biénio 2021-2022 (vide em anexo). A proposta foi levada a votação através da funcionalidade 
de votação da Plataforma ZOOM, que permite o voto secreto dos participantes, através de um 
boletim de voto apresentado no ecrã a cada sócio. No entanto, esta funcionalidade tem 
algumas limitações técnicas, nomeadamente não permite que o criador do link para a reunião 
de ZOOM (anfitrião) e simultaneamente criador do boletim de voto (sócio Sergio  Chozas) 
possa votar desta forma secreta. Acresce que um dos sócios (Paulo Cardoso) não conseguiu 
aceder ao boletim de voto durante o acto eleitoral. Assim, para que estes sócios não fossem 
impedidos de exercer o seu direito de voto, a Mesa colocou à consideração da AG, depois de 
indagar os dois sócios em causa, a possibilidade de estes sócios votarem da seguinte forma: o 
sócio Paulo Cardoso enviar o seu voto ao anfitrião (Sergio Chozas) através de 
mensagem privada (via WhatsApp) e o sócio Sergio Chozas contabilizar o seu voto e o do 
sócio Paulo Cardoso aquando do apuramento dos votos de todos os presentes. Esta solução 
foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Levada a votação, a Lista A foi eleita por unanimidade com vinte e dois votos a favor, tanto 
para a Mesa da Assembleia, como para a Direcção e para o Conselho Fiscal. Os elementos 
dos Órgãos da Sociedade Portuguesa de Botânica recém-eleitos para o biénio 2021-2022 são 
os seguintes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direcção:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Miguel Porto Bértolo Adão Pereira, sócio n.º 1, NIF 173532160.--------------------------- 
Tesoureira: Patrícia Maria Pereira da Costa Pinto da Silva, sócia n.º 3, NIF 207664595.----------- 
Secretária: Sergio Chozas Vinuesa, sócio n.º 11, NIF 226228107.---------------------------------------- 
Vogal: João Nunes de Matos Farminhão, sócio n.º 85, NIF 262991845.--------------------------------- 
Vogal: Patrícia Alexandra Pinheiro dos Santos, sócia n.º 26, NIF 201397650.------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mesa da Assembleia Geral: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Ivo Filipe Correia Silva Meco, sócio n.º 7, NIF 220088586.---------------------------------- 
Vice-Presidente: Catarina Antunes da Costa, sócia n.º 67, NIF 218356617.---------------------------- 
Secretário: Miguel Ângelo Filipe Brilhante, sócio n.º 128, NIF 255680767.------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conselho Fiscal:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Sónia Margarida Malveiro, sócia n.º 8, NIF 213879816.-------------------------------------- 
Vogal: Gonçalo José Monteiro Marques, sócio n.º 76, NIF 165672234.---------------------------------- 
Vogal: Ana Paula Barroso Silva Lourenço Rosa, sócia n.º 56, NIF 208665013.------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os Órgãos Associativos da SPBotânica não auferem qualquer remuneração pelo desempenho 
das suas funções. Os membros dos Órgãos Sociais recém-eleitos tomarão posse das suas 
funções no final da presente reunião.------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O associado Ignacio Pereda reentrou na reunião às 19h56, passando a estar vinte e três sócios 
presentes na reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se de seguida ao ponto 3 da ordem de trabalhos.--------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3. Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades e o 
Orçamento para 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Direcção recém-eleita passou de seguida (às 20h02) à apresentação do Plano de 
Actividades e do Orçamento para 2021 (vide em anexo). Patrícia dos Santos apresentou 
sumariamente as principais actividades constantes, em doze pontos, no Plano de Actividades 
para 2021, designadamente:-----------------------------------------------------------------------------------------  
●  Conclusão do projecto «Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental», 
envolvendo as seguintes acções: a) Distribuição dos exemplares do livro físico pelos 
colaboradores individuais e institucionais que participaram no projecto, pelas entidades que 
colaboraram e apoiaram o projecto, pelos sócios que pretendam obtê-lo, e por outras 
entidades, entre as quais Municípios e bibliotecas municipais; b) Concretização da publicação 
das fichas de avaliação do risco de extinção das 630 espécies de plantas avaliadas no âmbito 
do projecto, incluindo as 381 ameaçadas e as 19 actualmente extintas em Portugal Continental; 
c) Elaboração do relatório final do projecto a entregar à Autoridade de Gestão do POSEUR e 
ao Fundo Ambiental; d) Realização de palestras e comunicações sobre os resultados do 
projecto; e) Entrega dos relatórios e realização de actividades de divulgação da flora 
ameaçada, no âmbito dos compromissos assumidos com os Municípios de Leiria, Loulé, 
Montijo, Vila do Bispo e Vila Nova de Poiares decorrentes do apoio financeiro concedido ao 
projecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
● No que se refere ao Portal Flora-On, pretende-se aumentar o acervo fotográfico com as 
espécies que ainda não se encontram ilustradas e actualizar aquelas já ilustradas com 
fotografias de melhor resolução. Pretende-se também enriquecer os conteúdos veiculados no 
portal, tirando partido do trabalho desenvolvido para o Guia da Flora de Portugal Continental, 
que será lançado também no presente ano. Além disso, dar-se-á continuidade ao processo de 
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fusão do sistema actual do Flora-On com o novo sistema desenvolvido para o portal de dados 
da Lista Vermelha da Flora Vascular, o que implica a harmonização e homogeneização de toda 
a informação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
● Em relação à Colecção “Botânica em Português”, financiada pela Câmara Municipal de 
Lisboa no âmbito da Lisboa Capital Verde Europeia 2020 e editada pela Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, seis dos nove volumes da colecção serão publicados em 2021, tendo-se 
como meta a conclusão dos trabalhos de paginação, revisão, edição e impressão dos volumes 
II, III, IV, VI, assim como dos dois novos volumes, mais concretamente, do tomo II do volume V 
e do Guia de Bolso da Flora de Portugal.------------------------------------------------------------------------- 
● No que diz respeito à Comunicação e Divulgação nas Redes Sociais, pretende-se investir na 
recém-criada página da SPBotânica na rede social Instagram, para se conseguir alcançar um 
público mais diversificado, visando dar maior visibilidade ao projecto Flora-On e ao seu aporte 
inestimável de conhecimento. Desta forma, destacou-se a intenção de publicar regularmente 
nesta página notícias, actividades da associação e curiosidades sobre flora e habitats 
nacionais, bem como actualizações dos registos geográficos do portal Flora-On. Ademais, 
referiu-se o propósito de coordenar a informação divulgada entre as contas de Facebook, 
Instagram e Twitter, de modo a garantir a coesão entre as mesmas. Falou-se ainda do 
objectivo de dinamizar o recém-criado projecto “Flora-On” nas plataformas iNaturalist e 
Biodiversity4All. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre este ponto, o associado Ivo Meco referiu a coordenação tripartida das redes sociais, 
mais especificamente, do Instagram por si próprio, do Facebook por Susana Tápia e do Twitter 
por Sergio Chozas. Mencionou ainda que esta coordenação passa pela decisão sobre os 
conteúdos a divulgar, tendo-se criado uma grelha de publicações, de momento planificada para 
os próximos dois meses, com publicações todos os Domingos e Quartas-Feiras, que se vai 
ajustando à medida das necessidades. Ademais, revelou uma dificuldade inerente ao portal 
Instagram, que reside na dificuldade de partilhar o link da página, visto que esta função possui 
um número de seguidores para poder ser posta em prática. Posto isto, apelou aos presentes 
que divulgassem a página da SPBotânica no Instagram, pois quantos mais seguidores mais 
ferramentas estarão disponíveis, e referiu que se alguém pretender participar na preparação 
dos conteúdos para publicação pode fazê-lo.------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O associado Ignacio Pereda saiu da reunião por volta das 20h07, passando a estar vinte e dois 
sócios presentes na reunião.----------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O associado Ramiro Magno saiu da reunião por volta das 20h10, tendo deixado uma 
mensagem escrita no separador de chat, visível para todos os participantes da reunião, com o 
seu voto favorável ao Plano de Actividades de 2021 e ao Orçamento para 2021. Passaram, 
assim, a estar vinte e um sócios presentes na reunião. ------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Patrícia dos Santos prosseguiu com a apresentação do Plano de Actividades de 2021, 
destacando:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
●  Acções de divulgação em parceria com os Municípios do Barreiro, Loures e Oeiras, para a 
realização de actividades à semelhança de anos anteriores. ----------------------------------------------- 
●  Realização de acções de formação no âmbito do projecto “Aprende, Conhece, Participa: uma 
abordagem local à educação para a cidadania ambiental”, coordenado pela Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves.------------------------------------------------------------------------------  
●  Conclusão dos relatórios dos trabalhos de levantamento e monitorização da flora e 
vegetação no âmbito do protocolo celebrado com a empresa Herdade do Esporão. ---------------- 
●  Realização de novos trabalhos técnicos e de consultoria por convite directo à SPBotânica, 
nomeadamente a prospecção e cartografia de espécies protegidas da flora do Núcleo de 
Desenvolvimento Económico da Herdade do Arade.---------------------------------------------------------- 
●  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 para o público em geral, nomeadamente 
nos Bioblitz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ainda no contexto do Plano de Actividades de 2021, Paulo Cardoso fez uma intervenção sobre 
o projecto “Flora-On” criado na plataforma iNaturalist, que é partilhado na plataforma 
Biodiversity4All, e que, por sua vez, permite uma interacção com um público mais abrangente 
através do envio de fotografias e comunicação com participantes mais e menos experientes. 
Referiu que o projecto produzirá boletins semanais e lançará desafios botânicos em articulação 
com o núcleo responsável pela Comunicação e Divulgação nas Redes Sociais da associação.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, Patrícia Pinto da Silva (às 20h22) apresentou sumariamente o Orçamento para 
2021 (vide em anexo). Os proveitos de 2021 provêm principalmente de prestações de serviços 
planeadas, nomeadamente de trabalhos com a Câmara Municipal de Leiria, de cartografia de 
Linaria algarviana na Herdade do Arade, acções de educação ambiental no Parque Municipal 
do Cabeço de Montachique, com a Câmara Municipal de Oeiras, Bioblitz e colaborações com a 
SPEA. A estes proveitos adiciona-se, caso ocorra este ano o recebimento, o reembolso dos 
últimos pedidos de pagamento do POSEUR. Tendo isto em consideração, relatou-se um total 
de proveitos que pode oscilar entre 40.000€ e 57.000€. As despesas para 2021 englobam um 
conjunto de custos fixos relacionados com a gestão administrativa, seguros, antivírus, 
servidores, e um conjunto de honorários respeitantes aos novos projectos antes mencionados 
e ao término da Colecção «Botânica em Português», apresentando-se, no total, custos na 
ordem dos 57.500€. Ademais, poder-se-á ajustar o que se espera receber aos custos que 
podemos realizar, existindo alguma flexibilidade para se poder investir ou não em, por exemplo, 
material de divulgação para a criação de uma loja online.--------------------------------------------------- 
O Plano de Actividades e o Orçamento de 2021 foram colocados em discussão, e não tendo 
havido questões, seguidamente foram submetidos a votação (às 20h28). Ambos foram 
aprovados por unanimidade, com vinte e um votos a favor. A este número acresce o voto 
favorável expresso por escrito pelo sócio Ramiro Magno aquando da sua saída da reunião, 
pelo que a contabilização final é a de vinte e dois votos a favor da aprovação do Plano de 
Actividades e do Orçamento de 2021. ---------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se seguidamente ao ponto 4 da ordem de trabalhos.-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 4. Outros assuntos de interesse. -----------------------------------------------------------------------  
A sócia Fátima Freitas pediu a palavra para intervir e dar os parabéns pelo trabalho 
desenvolvido pela SPBotânica nos seus vários projectos e salientou, com satisfação, a 
operacionalidade do Flora-On Madeira.--------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O sócio João Farminhão informou que no dia 1 de Abril de 2021 se realizará a primeira reunião 
para constituição da Federação das Sociedades Botânicas Europeias, organizado pela Société 
Botanique de France, na qual a SPBotânica será representada por Patrícia dos Santos e por si 
próprio, sendo um dos pontos principais a abordar a valorização do património botânico 
europeu e a selecção de locais de interesse botânico na Europa.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O sócio Sergio Chozas referiu, por fim, que está a preparar um evento comemorativo do Dia do 
Fascínio das Plantas (18 de Maio), que se realizará no fim de semana de 22 e 23 de Maio de 
2021 através do projecto ‘Flora-On’ criado nas plataformas iNaturalist e Biodiversity4All, de 
forma a estimular o público em geral a identificar e registar as suas observações de plantas.---- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais assuntos a tratar no âmbito do ponto 4, a Presidente da Mesa deu por 
cumprida a Ordem de Trabalhos e por encerrada a reunião às 20h33. ---------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aceitamos a nomeação:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direcção:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Miguel Porto Bértolo Adão Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
Tesoureira: Patrícia Maria Pereira da Costa Pinto da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
Secretário: Sérgio Chozas Vinuesa 
 
 
 
 
 
 
 
Vogal: João Nunes de Matos Farminhão 
 
 
 
 
 
 
 
Vogal: Patrícia Alexandra Pinheiro dos Santos 
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Mesa da Assembleia Geral:---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Ivo Filipe Correia Silva Meco 
 
 
 
 
 
 
 
Vice-Presidente: Catarina Antunes da Costa 
 
 
 
 
 
 
 
Secretário: Miguel Ângelo Filipe Brilhante 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Fiscal:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Sónia Margarida Malveiro 
 
 
 
 
 
 
 
Vogal: Gonçalo José Monteiro Marques 
 
 
 
 
 
 
 
Vogal: Ana Paula Barroso Silva Lourenço Rosa 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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