






SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISIOLOGIA VEGETAL
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

- 2011 -

(apresentado na Assembleia Geral da SPFV, dia 7 de Dezembro, 2011, Sala 2.13, ITQB, Oeiras)

1. Continuação do processo de re-organização interna da Sociedade:
- continuou-se o processo de actualização das listas de sócios efectivos (com

quotização regularizada) da SPFV nas bases de dados existentes, tendo sido
contactados numerosos sócios com cotas em atraso, no sentido de tomarem uma
decisão relativamente à sua continuação na sociedade.

- foi actualizada a página de internet da SPFV, na qual na página inicial (“Home”)
se encontram agora diversos links (como por exemplo para a SPB, SEFV,
FESPB, GPC), para além da página de Links úteis. Foi adicionada uma secção de
“Meetings” e outra de “Awards”, tendo para o efeito sido necessário fazer
algumas alterações na estrutura da página.

2. A organização de um Workshop (considerado no plano de atividades para 2011 como
desejavelmente acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua)
teve contornos um pouco diferentes a fim de destacar o corrente Ano Internacional das
Florestas. Assim, foi realizado o encontro: “Present and Future of Cork Oak in
Portugal” (21 de Outubro, ITQB) (Programa em anexo) que contou com a participação
activa de diversos intervenientes do sector (Resumo e Conclusões em anexo). Deste
encontro, está em preparação a edição de um livro com os resumos alargados e artigos
apresentados. Para a edição do livro a SPFV conta já com um patrocínio e outros estão
em negociação, pretendendo-se que o lançamento ocorra durante Maio de 2012.

3. A SPFV foi co-organizadora do “Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal”, que
decorreu em Castellón, Espanha em Junho de 2011, para o qual foram convidados 5
oradores Portugueses de diversas Institutições (Univ. do Minho, Fac. de Ciências da
Univ. de Lisboa, ITQB, iBET e Univ. do Porto), quatro dos quais sugeridos pela SPFV.
- Adicionalmente, a SPFV promoveu um concurso de bolsas para atrair jovens à
sociedade e aumentar o número de participantes portugueses no encontro em Espanha.
- Foram atribuídas 5 bolsas, no valor de 250 euros, a 5 estudantes sócios (ou que se
tornaram sócios) apresentando trabalhos em Castelló.
- Nesta reunião a SPFV propôs a organização em Portugal do próximo encontro
conjunto das Sociedades Espanhola e Portuguesa (XIII Congresso Luso-Espanhol de
Fisiologia Vegetal). A proposta foi bem acolhida e Portugal organizará o encontro de
2013.

4. A SPFV foi designada como Coordenador Nacional (na pessoa do seu secretário –
Nelson Saibo) para a organização do primeiro dia internacional do fascínio das plantas –
“Fascination of Plants Day” (http://www.plantday12.eu/) que a EPSO (“European Plant
Science Organization”) começou a promover para dia 18 de Maio a nível mundial. As



comemorações deste dia estender-se-ão por toda essa semana e em Portugal já foram
contactados pela SPFV numerosos Institutos, Universidades, Jardins Botânicos e outros
organismos ligados ao estudo ou utilização de plantas a fim de tornar esta iniciativa o
mais abrangente e relevante possível no enquadramento da sociedade civil. Muitas
dessas instituições mostraram desde logo um elevado interesse em participar
activamente no “Fascination of Plants Day”, organizando actividades para promover a
importância das plantas e do seu estudo, na nossa vida diária, sociedade e ecossistema.
Neste momento já temos cerca de 20 Instituições Portuguesas que irão participar nesta
iniciativa e esperamos proximamente poder contar com muitas mais.

5. A SPFV assinou a “CONSTITUTION AND BYLAWS OF THE GLOBAL PLANT
COUNCIL” tendo subscrito, com as verbas ainda disponíveis de saldos de congressos
anteriormente organizados, a cota (500 USD) do seu envolvimento na GPC pelo período
de 5 anos (2010-2015).

Relativamente à ideia planeada em 2010 de promover um encontro entre as direcções da
SPFV e sociedades congéneres com vista ao eventual planeamento de actividades comuns,
a iniciativa não foi ainda concretizada.

Lisboa, 7 de Dezembro, 2011

A Presidente da SPFV

M. Margarida Oliveira



SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISIOLOGIA VEGETAL
Proposta de plano de actividades para 2012

(apresentado na Assembleia Geral da SPFV, dia 7 de Dezembro, 2011, Sala 2.13, ITQB, Oeiras)

1. Re-organização dos grupos de trabalho da SPFV para ir ao encontro dos interesses e
actividades dos sócios, numa perspectiva actual adaptada à dimensão da sociedade.

2. Dinamização da participação da SPFV no “Global Plant Council” e na FESPB.

3. Coordenação Nacional do “Fascination of Plants Day” (http://www.plantday12.eu/)
organizado pela European Plant Science Organization (EPSO) para 18 de Maio de
2012, bem como para toda a semana de 14-18 de Maio.

4. Edição do livro de resumos e artigos do Workshop “Present and Future of Cork Oak in
Portugal”) e seu lançamento público e divulgação.

5. Continuação da re-organização interna e dinamização da SPFV, visando a angariação de
novos sócios e o seu maior envolvimento nas actividades da Sociedade.

6. Implementação de acções visando o estreitamento de relações com sociedades
congéneres.

7. Planeamento e organização do congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal de 2013.

Lisboa, 7 de Dezembro, 2011

A Presidente da SPFV

M. Margarida Oliveira
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