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Assembleia Geral ordinária da sociedade Portuguesa de Botânica
25 de Março de 2017

Ao vigésimo quinto dia do mês de Março do ano de dois mil e dezassete, pelas eatorze horas e
quarenta e cinco minutos, reuniu a Assembleia Geral (AG) da Sociedade Portuguesa de
Botânica, nas Instalações do Centro de Monìtorizaçáo e Interpretação Ambiental (CMIA) da
Costa da Caparica, sito na Rua Catarina Eufémia, na Costa da Caparica, em virtude de não ser
possível a reunião na sua sede, sita em Travessa do Jardim, flo 3, A-dos-Potes, 2615-018
Alverca do Ribatejo, com a presença dos treze sócios seguintes: Adelaide Clemente; Ana
Francisco, Ana Júlia Pereira, Cristina Tauleigne Gomes, David Draper; Isabel Marques; Marco
Jacinto, Miguel Porto, Patrícia Pinto da Silva, Sara Lobo Dias; Sónia Malveiro, Susana Neves; e
Susana Tátpia, cujas assinaturas constam do Anexo IX, e com a seguinte Ordem de Trabalhos: --

Ponto 1 . Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Actividades e as Contas de 2016;-Ponto 2 . Eleição dos Órgãos Sociais da associação para o biénio 2017-2018y
Ponto 3 . Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades e o Orçamento

pan2017.*

Ponto 4 . Outros assuntos.----

A

reunião foi presidida pela Vice-Presidente da Mesa, Sara Lobo Dias, devido à ausência do
Presidente da Mesa Sergio Chozas e secretariada por Susana Tápia. A Vice-Presidente deu
início à reunião com o primeiro ponto da ordem de habalhos.---

Ponto 1. Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Actividades e as Contas d.e 2016;---

A Direcção começou por

apresentar à AG o Relatório de Actividades de 2016 (vide em anexo),
tendo-se destacado os seguintes tópicos:
r O Flora-On foi adaptado para smartphone. Houve um aumento muito significativo de dados
do Flora-on mas um aumento muito diminuto de novos colaboradores:----------o

As saídas de campo coÍïeram bem, sendo que decorreram com vários parceiros;---

r Foram publicados artigos, nomeadamente sobre o Flora-On e realizadas comunicações orais
em vários eventos;,---o

O projecto da Lista Vermelha iniciou como previsto e a plataforma para a avaliação

e

publicação final das espécies em avaliação está em construção;----------o

Actualização da Checklist, em concordância com o projecto da LV, sendo que se pretende
lançar uma versão em2017;--r continuámos as colaborações e projectos com a Reserva Natural do Sapal do Rio Coina e
Mata Nacional da Machadá;-o

O projecto do "Canhão Cársico da Ota' foi concluído e mantivemo-nos como

parceiros

consultivos para a Câmara Municipal de Alenquer;-------------o Iniciou-se a construção de um novo site da SpBotânica;---------o Aumentaram as participações em exposições, feiras e mercados, tendo
sido particularmente
interessante a actividade' Botânica Quinhentista',----------o Apresentou-se uma candidatura ao programa Ciência e Cultura no Ingresso
ao Ensino Superior
com o tema 'Botânica - Arte na Natureza' que foi recentemente aprovada;r Registámo-nos como Organização Não Governamental do Ambiente (ONGA) na Agência
Portuguesa do Ambiente (APA);----

r Em 2016 inscreveram-se 4 novos sócios.
No final da apresentação discutiu-se sobre a necessidade de angariação de novos sócios ou de
alternativas ao envolvimento financeiro das pessoas, tal como donativos ou através da promoção
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de outras actividades, alargando o âmbito a outros temas (ex.: perfumes; culinária; arte) para
cativar pessoas com outros interesses para além da Botânica

[ã

O sócio Sergio Chozas juntou-se à AG, estando agora presentes catorze sócios na AG.
Seguidamente, a Direcção procedeu à apresentação das Contas de 2016 (vide em anexo). ------Foi explicado que algumas despesas do projecto da Lista Vermelha não são elegíveis por parte
das entidades co-financiadoras, tendo de ser suportadas pela associação. Para fazer face a estas
despesas a associação contou com o apoio de empréstimos por pafte de alguns sócios.------------

foi lido o Parecer do Conselho Fiscal (vide em anexo), que é favorável à aprovação
do Relatório de Actividades e das Contas de 2016 apresentados pela Direcção. --------Este documento destacou o esforço efectuado pela Direcção e todos os sócios envolvidos na
actividade da associação em 2016, tendo salientado também a relevância dos projectos Flora-On
Posto isto,

e Lista Vermelha (LV) e actividades de divulgação. Referiu também que o resultado líquido
negativo verificado em 2016 deveu-se essencialmente ao investimento inicial do projecto da

LV.---------Após terem sido postos a discussão, o Relatório de Actividades e as Contas 2016 foram
submetidos a votação, sendo ambos aprovados por unanimidade com catorze votos a favor.-----

A Direcção referiu ainda que em 2016 foram emitidas facturas relativas às quotas de 2016 antes
do seu pagamento. Pelo facto de parte dessas quotas, no valor de 4.550 euros, não terem sido
efectivamente pagas pelos sócios nesse ano, a associação ficou com esse montante a haver, o
qual pode nunca chegar a ser pago. Para colmatar esta situação foi esclarecido que ó possível
declarar desistência dessa dívida, ou seja, declarar que esta dívida não é recuperável, ou então só
emitir factura no acto de pagamento. -----------

Ponto 2.Eleição dos Órgãos Sociais da associação para o biénio 2017-2018;
A Vice-presidente da Mesa apresentou a Lista A, única lista candidata aos Órgãos Associativos
parâ o próximo biénio (vide em anexo). A proposta foi levada a votação, tendo sido distribuídos
os boletins de voto.
Levada a votação, a Lista A foi eleita com catorze votos a favor para a Mesa da Assembleia,
çatorze votos a favor para a Direcção e treze votos a favor e um voto em branco para o
Conselho Fiscal. Os elementos dos Órgãos da Sociedade Portuguesa de Botânica para o biénio
2017-2018 são os seguintes:---

Direcção:-Presidente: Miguel Porto-------Tesoureira: Patrícia Pinto da Silva--------Secretária: Ana Júlia Pereira-----Vogal: Marco Jacinto

Vogal: José Luís Vitorino---Mesa da Assembleia Geral:-----Presidente: Sérgio Chozas

Vice-presidente: Sara Lobo Dias
Secretária: Patrícia Pinheiro dos Santos
Conselho Fiscal:-----Presidente: Sónia Malveiro----------Vogal: Gonçalo Marques---Vogal: Maria Adelaide Clemente---
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Os Órgãos Associativos da SPBotânica não auferem qualquer remuneração pelo desempenho
das suas funções. Os Órgãos Associativos recém-eleitos tomarão posse no final desta AG.------

Ponto 3. Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades e o Orçamento
para2017.-A Direcção passou de seguida à apresentação do Plano de Actividades (vide em anexo), tendose destacado os seguintes tópicos: :----------------r Será implementado um novo sistema e modelo de dados no Flora-On que consiste num
sistema taxonómico mais fluído, em que diferentes sinonímias deixarão de provocar problemas
e que garante que nenhuma informação se perde;------r Será lançado o Flora-On Açores, que seguirá o mesmo modelo;
r Será realizado um Curso de Botânica durante quaüo sábados na Mata da Machada e o Curso
'Botânica - Arte na Natureza'. Fez-se um convite à participação de monitores, tendo-se
proposto o mês de outubro como a data mais favorável para a sua realização;----------r Para as saídas de campo da Ciência Viva foi perguntado quem gostaria de participar, em
particular, na região de Sintra e realizou-se uma discussão sobre como melhorar este tipo de
actividades para aumentar a adesão de público;o Foi apresentada a actividade de divulgação 'Botânicos em campo', tendo sido feito um convite
à participação de monitores;---------o Será feito o lançamento do portal da Lista Vermelha;
o Foi feito um pedido de participação para a redacção de um documento orientador para
a
colheita e a utílização sustentáveis de material vegetal proveniente de populações selvagens de
espécies autóctones e realizou-se uma pequena discussão sobre este assunto.----,

A Direcção passou de seguida à apresentação do Orçamento para 2017 (vide em anexo).Foi detectado que os valores apresentados na tabela de Receitas relativo ao PO SEUR (Fundo de
Coesão da UE) e FCNB,lFundo Ambiental deveriam ser iguais aos da tabela das Despesas
relativos a estas rubricas. Assim, a proposta de Orçamento foi rectificada para or r.guint".
valores:-----

r PO SEUR (Fundo de Coesão da UE) = €191 084,72
o

FCNB/Fundo Ambiental

:

€ 30 245,71------

e, consequentemente, os valores de sub-total e total, passam a ser os seguintes €221 330,43 e
e244 41 6,44, respectivamente.---------

Terminada a discussão, o Plano de Actividades para 2017 e o Orçamento para 2017 com todas
as alterações atrás referidas foram submetidos a votação, sendo ambos aprovados por
unanimidade com catotze votos a favor. -------

Ponto 4. Outros assuntos.---Uma vez que a Direcção ainda não tem uma propostapara a composição do Corpo.Editorial do
Portal Flora-On, a Assembleia Geral levou à votação que a Direcção continue a assumir as
funções atribuídas àquela entidade até à próxima AG. A decisão foi aprovada com treze votos a
favor, zero votos contra e uma abstenção. A Direcção deverá apresentar um Corpo Editorial na
próxima AG ordinári a. -----------Posto isto, a Vice-Presidente da Mesa deu por cumprida a Ordem de Trabalhos e por encerrada
a reunião às dezanove horas.--------
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Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta, que foi lida e aprovada, e será assinada
pela Mesa da Assembleia, em sinal de conformidade. ------------
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