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soclEDÀDE RORTUGLTËSÀ,'BOTANICA

I

O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Atividades e as Contas do ano transato e

vem pronunciar-se sobre os mesmos no presente documento.

O Conselho Fiscal congratula-se com a atividade da Sociedade durante o ano 201,6
descrita no Relatório de Atividades, que incluiu ações diversificadas e no âmbito dos
objetivos desta associação. Destas salientam-se:

o O crescimento exponencial e o aperfeiçoamento do portal flora-on que
observa agora um alcance extraordinário quer na informação que
disponibiliza, quer nos utilizadores e sessões que já contabiliza;

o A partilha e divulgação dos dados do portal/ors-on através de parcerias e
colaborações com plataformas externas;

o A divulgação quer das atividades da associação, quer da botânica e da
importância do nosso património vegetal, através das comunicações e das
saídas de campo, no âmbito do Programa Ciência Viva no Verão e noutros
eventos e Programas direcionados ao público em geral e a entidades ou
outras associações;

o O projeto em curso "Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal
Continental", o primeiro grande projeto da SPBotânica, que será um marco
na Botânica em Portugal.

As contas apresentadas revelam um resultado líquido negativo do exercício de
C2.957,67. Este resultado reflete o investimento inicial necessário ao arranque do
Projeto "Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental".

Face ao valor transitado de anos anteriores, a Sociedade Portuguesa de Botânica
apresenta um valor patrimonial de €7.152,88.

De acordo com os documentos disponÍveis e com o anteriormente exposto, o

Conselho Fiscal propõe que sejam aprovadas as contas de 20t6. Os resultados
analisados permitem avaliar positivamente a gestão económica e financeira da
Sociedade, pelo que o Conselho Fiscal propõe que seja aprovado um voto de louvor
à Direcção.

Costa da Caparica,25 de Março de20L7
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