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1. Foi novamente realizado com enorme sucesso, o segundo dia internacional do Fascínio das
Plantas (http://www.plantday12.eu). Em Portugal o evento foi coordenado pela SPFV, em
parceria com o departamento de comunicação de Ciência do ITQB
(http://www.plantday12.eu/portugal.htm). Embora se tenha dedicado o dia 18 de Maio para
as comemorações do dia do Fascínio das Plantas, toda a semana de 13-19 de Maio foi
dedicada à promoção das plantas, da sua preservação e investigação, e do valor das suas
diversas utilizações. Portugal foi este ano o país com maior número de Instituições
envolvidas. Tivemos o envolvimento de Universidades, Institutos de Investigação, Jardins
Botânicos, Empresas de Biotecnologia, Centros de Jardinagem, Escolas (incluíndo
secundárias, primárias e jardins de infância) e diversas sociedades. Novamente contámos
com a atividade de divulgação promovida no Facebook (http://pt-
br.facebook.com/aquihaplanta) pelo departamento de Comunicação do ITQB. O sucesso da
iniciativa foi divulgado num encontro de Comunicação de Ciência que teve lugar no
Pavilhão do Conhecimento em 27 e 28 de Maio. Neste ano, foi fomentada a divulgação junto
dos PALOP tendo sido possível envolver activamente Moçambique, Guiné-Bissau e Angola.
Foi ainda promovido um concurso a nível nacional, dirigido às Escolas, e intitulado “A
Planta do Futuro” com 3 modalidades: Conto, Fotografia e Desenho, e 2 categorias: dos 7-
12 anos e maiores de 12. É de realçar o papel que o secretário da SPFV (Nelson Saibo), e o
gabinete de comunicação do ITQB tiveram na organização do Dia do Fascínio das Plantas.

2.

Teve lugar na FCUL, em Lisboa, o congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal que
decorreu de 24-27 de Julho. No site do congresso FV2013,
(http://fisiologiavegetal2013.itqb.unl.pt) está ainda disponível todo o programa do evento,
bem como o livro de resumos e uma comunicação de interesse geral (inclusivé para as
escolas), disponibilizada por um dos Oradores Plenários (Prof. Melvin Oliver).
Estiveram presentes 428 participantes (cerca de 200 estudantes), 224 Espanhóis, 152
Portugueses, e ainda representantes de Brasil (28), Reino Unido (4), Canada (3), Venezuela
(2), Estados Unidos (2), Alemanha (2), e ainda Arménia (1), Polónia (1), Itália (1),
Eslováquia (1), Uruguai (1), e Chile (1). O participante Italiano (Alessandro Vitale) esteve
presente na qualidade de representante da Sociedade Italiana de Fisiologia Vegetal. Nos
participantes Portugueses incluem-se os 12 alunos do Ensino Secundário (3º ciclo)
(acompanhados de 4 Professores), vencedores do concurso que lançamos neste congresso,
intitulado “VIP-Vamos Investigar as Plantas”. As equipas vencedoras receberam prémios
em material didático (laboratorial) e medalhas comemorativas, e tiveram oportunidade de
apresentar os seus trabalhos no último dia do congresso, na presença dos restantes
participantes, o que se revelou um enorme sucesso.
Durante o congresso foram também entregues os prémios aos vencedores do concurso “A
Planta do Futuro” (lançado no âmbito do Dia do Fascínio das Plantas) nas diversas
modalidades e categorias. Todos os grupos da SPFV participaram neste congresso.
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3. Grupo Relações Hídricas (Coordenação: Margarida Vaz, Univ. Évora) –
Tiveram início as atividades de planeamento e organização do XII Simpósio Luso-
Espanhol de Relações Hídricas em Plantas, que deverá ter lugar em Évora, em Outubro
de 2014, com organização conjunta da Prof. Margarida Vaz e do Prof. João Santos
Pereira.

4. Grupo Nutrição Mineral (coordenação: Cristina Cruz, Univ. Lisboa) –
Começou a ser planeado o XV Simpósio Luso-Espanhol de Nutrição Mineral das
Plantas, previsto para o Verão de 2015 com organização da Prof. Cristina Cruz (FCUL).

5. Grupo Pós-Colheita (Coordenação: Dulce Antunes, Univ. Algarve) – Foi perspectivada a
possibilidade de estreitamento de relações com a APH e com as congéneres espanholas
da area da pós-colheita.

6. Grupo Sementes do Conhecimento (coordenação Ana Paula Santos e Cândido Pinto
Ricardo, ITQB)
Foi realizada (após as autorizações devidas) a tradução do livro “My Life as a Plant”
originalmente publicado em 2012 pela Sociedade Americana de Biologia Vegetal (Alan
Jones & Jane Ellis, Univ. North Carolina at Chapel Hill). Este livro, para colorir,
apresenta alguns aspectos fundamentais da vida e funcionamento das plantas
(aprendizagem da anatomia, fisiologia, ecologia e evolução das plantas) e destina-se
sobretudo a crianças do 1º Ciclo. A versão Portuguesa - “A minha Vida de Planta”, irá
brevemente ficar disponível na página da SPFV, bem como na da Sociedade Americana
(ASPB), e dos países de Língua Oficial Portuguesa, para acesso gratuito. O grupo
Sementes do Conhecimento apoiou ainda a dinamização da página do Facebook criada
pelo ITQB “Aqui há Planta” (http://pt-br.facebook.com/aquihaplanta), com a criação de
textos educativos e de jogos sobre plantas (abordando a origem de diversas espécies,
aplicações e outras curiosidades). Esta a ctividade teve grande adesão e o Dep. De
Comunicação de Ciência do ITQB prepara-se para fazer 1 e-book com alguns textos e
fotos.

7. Como membro efectivo do Global Plant Council, a SPFV concordou em aumentar o valor
anual da sua cota para 200USD/ano, estando esta verba a ser mobilizada dos saldos correntes
da organização dos congressos. Foram contactados diversos investigadores a nível nacional,
a fim de integrarem 8 dos 9 grupos de trabalho do GPC.

8. A Presidente da SPFV participou no Encontro EPSO / MoU, de delegados das Sociedades
afiliadas da EPSO, em 21 Março em Bruxelas. O encontro destinou-se a discutir diversos
assuntos relacionados com a proposta Horizon 2020, o dia do Fascínio das Plantas, o Global
Plant Council e o congresso EPSO de Setembro na Grécia.

Lisboa, 4 de Dezembro, 2013

A Presidente da SPFV

M. Margarida Oliveira
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1. Dinamizações dos grupos da SPFV, por forma a tornar mais visíveis as actividades que
conduzem.

Relações Hídricas – Margarida Vaz (Univ. Évora)
Nutrição Mineral – Cristina Cruz (Univ. Lisboa)
Pós-Colheita – Dulce Antunes (Univ. Algarve)
Sementes do conhecimento – Ana Paula Santos/Cândido P. Ricardo (ITQB)

2. Organização do XII Simpósio Luso-Espanhol de Relações Hídricas em Plantas a ter
lugar em Évora, em Outubro de 2014, com organização conjunta da Prof. Margarida
Vaz e do Prof. João Santos Pereira.

3. Planeamento do XV Simpósio Luso-Espanhol de Nutrição Mineral das Plantas, que se
prevê para 2015 com organização pela Prof. Cristina Cruz (FCUL).

4. Participação (junto com APH e congéneres espanholas) no XI Simposio Nacional y VIII
Ibérico sobre Maduración y Poscosecha em Valência. Neste congresso pretendemos
candidatar-nos à organização do IX Congresso Ibérico de Pós-colheita, em 2016.

5. Dinamização dos contactos com os professors do ensino secundário, pelo grupo
“Sementes do Conhecimento”, no sentido de promover actividades que suportem
actividades lectivas sobre plantas, numa perspective de tutoria.

5. Dinamização da participação Portuguesa no Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia
Vegetal, a ter lugar em Espanha em 2015, nomeadamente via suporte financeiro a
estudantes seleccionados pelos seus trabalhos.

6. Início do planeamento das actividades relativas ao terceiro “Fascination of Plants’ Day”,
(http://www.plantday12.eu/) a ter lugar em 2015, por ter passado a realizar-se de 2 em
2 anos. Estreitamento das relações com os PALOPs (Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe,
Timor) neste âmbito.

7. Implementação dos contactos com as Sociedades congéneres (Espanhola, Italiana,
PALOPs) (eg.: via cooperação na deslocação de investigadores nacionais).

8. Organização de um Simpósio no âmbito do Congresso da SPB.

9. Continuação da dinamização da página da SPFV e dos contactos com os sócios..

Lisboa, 4 de Dezembro, 2013
A Presidente da SPFV

M. Margarida Oliveira
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