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'BOTANICA
Plano de Actiúdades 2017
1)

e âcompânhamento científico do pioiecto de elaboÍação da Listâ l/emìeÌhâ da
Fk,Ía VasculaÍ dc Podugal Continental I Em colal,oÍação com â PFryTOS (Àssociação
Poituguesa de Ciência dâ Vegctâção) c ICNF
Coordenâção

â ÌFryTOS e o ICNF, iniciaram em Outubro 2016 o pÌojecÌo pm â
elaboração da "Lis& VelÌnelha da Fìorâ Vasculü de Portu-.a.l Continentaf'. O projecro Ustâ Vermelha da
FÌora Vâs€ulâr de Portugal CootìrÌent l tem â durâção de doìs anos, decorendo entre 7 de Outubro dc 2016 e

A S?Botânica, em coÌabolação com

30 de SeteÍnbro de 2018, e é co-6nanciado pelo Frndo de Coesão âtÍâvés do Progomã Operacional
Sustentabiiidâd€ e Etciência no Uso de Reqüsos @OSEUR) e pelo Fundo para a Conservação da Natueza
e dâ BiodiveÍsìdade (FCNB), sendo â SPBotânica a entidade beneÊciária destcs Êndos

O projecto visa coìÍnatâr lãcmas de conhecimento reÌãtivo à norâ vâsculâr nâcionaÌ, atrâvés da recolha

e

compilaçào de dados que permìtam cartografat a distdburção das espécies nârivas em PortugaÌ Continentrl e
simultanÊâmente 2valiar o seu estâtuto de dneaça ârravés dâ âplÌcaçào dos critérìos da Intemâtonâl Unìon
for Conservation of Naru{e 0UCI9. Eúão abiangidos neste projecto 620 /a1,4 envolveodo o seu estLrdo,
trâbalho de cârnpo dirisido e/ou pesguisa bibliogri6ca e em herbráÍio.

2)

PoÍtãl FLOIìA-ON
DuÌaate 2017 prctcnde-se:
â)Lânçafncnto do portâ1 Flo:â-On r\çores (http://ãcores.flora-on.ptl)
ì:)Condusão e implementaçào do novo sistmâ e modelo de ctados do Flota On

.)Lânçâmento do g€stor de dados de oconência usando o novo modelo de dados

3)

Lançamento do novo pottal SPBotânica (htrp://spbotanica.ptl)

4)

r'arceria com o Munìcipio do BaÍÍeiÍo

S?Botânis dâÌá conúüdade

^a) Orgnizaçào
SapaÌ do

à parcetra corn o

Município do Baneiro

e.rn

dois contextos disútos:

de actìvidâdes em colaboração com o Centro de Educação A]nbìenr,l dâ Mata dâ Mâchâdâ e

tio Colaa

b) Parceria institucìonal no âmbno do Projedo LIFE+ 'tsiodiscoveries-Invasive species contml tlÚough
public participation", assmtc cm duas áteas: a) Acooselhamento cientiflco; b) InterverÌção com associados
para testâr técÍricâs de controi€ ê erãdiczção de espócies exótica.s iavasoras.
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,BOTANICA

!j Col,borâção com Ccntrcs Ciência Vìva - Âgência NêciorÌal Ì)arì â CultuÍa Cientificâ
Tccoológicâ

e

seú dada continúdade à colabomção con o Cenúo ci€flcia vivâ Ìavilhào do ConÌrccimento arawés da
otganüação de actìvidades de diarlSâcão cienrí6câ. No âmbito do prognmâ ciènciâ vivâ no veÍào
.,n Rede
está também pre'istâ a realizaçào de âctividâder em cotaboraçìo coÃ os Centr.s Crèncìa vìrz
de ÀÌvìera,
Sinbã e Pâvìlhão do Conhccimento.

r': Cuiso'tBotânicn - Àrte nx NâtlÚeza,)
o cüso de fomação "Rotânica ' AÍre ni Nâtureza"

6nancìado pcÌo progana ciência c culrura no rngresso
aiiênciâ viva, será reâllzado cn pãrcerÌa con o aentro de Ìnvestì$ção em Arq.,Ìtàctua,
L.rtbanismo c Design da Faculdâde de,\uitecrura Ja Lrrverydade cie Lsbor (CL\Uõ _ FÂULisb;r),
c se;
dtigido âos alunos de Íáriâs âreãs arristic2s, nomcadamente Àrqút€crÌüã, rìesrg', Moda, .l,tes íústr.as,
Desenìo e EscuÌtura.
ao Ensrno

supeïior

Esu formacio terá @r estrìrh:n teonco pútic.,, com auÌas de obseffação à Ìopâ e no cmpo, onde
serào
,bordrdô a dlqFidâde Jc f..m:s e e"rnrrurr, do" {ìmenÌos vegeÌâr,vu! e.àp."a";"". da. pranrr.. aq

pmc,r.i,"í/,nü,.ec,Dêc,ecbo,;n,câ,e..u.o.d".rr.n.nra,t..dept,r,a,rrar,..

1r

Acdvidâdes dc divulgìção pâr. os sitcil:,s (./otr público eln gcrar
R:alizâçà:, d: mídas de canpo c out!âs acrjvrdadcs de drrulgâçào <lueccrona<Ìas ao púbJico
etn geral pata
observação dâ iÌorã e dâ l-egetâçìo, em áÌeâs bor"n,."-"nt.
.
."rnterc,"
paisag,ti"ã.2"i
a"
.on.enãca^. O câic.d.ino dc icduddde. ira qendô rcÌu-xji7ido-1"."nt.,
ao lons^ oo aro.

"RcÌvados de orquideas â dilenidade dcstas
fâscinantcs plântâs em Porrug.t,,

'A

flora c a vegetaçâo de dtnas um passeio
botânÌco desdc a ftente dunat,

'A

e a r.'getaçào mcditefâmca um
passcio botânico pela Attíbida"

Marco

lacìrto e Âna Êiancisco

Sergio Chozas e Patícia Pinto da Sika
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"BO1'ANICA
Lançamento do ponal ,,SIBs - Sítios de Ìmportârcia Bot;ìnica',
Os SIBS prcteodem ser áreas geogra6camore bem delimitadas que reúnm Ìrm conjìnìro de vâloles
botânicos, flora e/ou habitats, de gmde originalidade ou {âridade. O potâl ,.SIBS,, tem como obtectivo d â
conhecer, vaÌorìzar e sinalizar estas áreâs, e esrará em sìncroniâ com o Flom-On.
propostâ dos SIB,S é

8)

abetta a todos, sendo pr*iamente avaÌiada a pertinêncir da sua incÌusão peta SpBotânica.
^

9) Elaboração de urn documento oÍientâdoÍ pâra a colheitr sustentávcl de materiâl vcgetal
provenicntc de populaçôcs selvagcns de espécies autóctones

PÌÍlicipação em outÍos cventos de divulgação científi.a
Pt*ê-se a paticipação dâ SPBotâdca no "ObsúaNahrra 2017,,olg-ànizâdo peÌo rCNF e evcnto Bioblitz
Monsalto, organizado pelos tsiodivetsity,í4l1, Tagis e Ceoro de Ecotogiâ, Evoiução e Alterâçôes Ámbienrais,
e outios eventos que se oquadÍem ros objecrivos dâ associâçáo e que possìbiütem a rÌirru\:ção do rabalho
1í))

e d2s actividades da SPBotânica.

l1) Dinâmizàção dâ pág;ìà do Facebook
Dar conthúdade

à dinamização desta páginz de ampla diwlgaçâo pam o púbüco em setâl.
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