
                         Acta da Assembleia Geral da  

Sociedade Portuguesa de Fisiologia Vegetal 

No dia 3 de Dezembro de 2010, realizou-se às 14h30 a Assembleia Geral da Sociedade 

Portuguesa de Fisiologia Vegetal (SPVF), na Biblioteca do Edifício S do Campus do IAPMEI (ex-

INETI), Estrada do Paço do Lumiar, 22 em Lisboa.  

Devido à impossibilidade de estar presente, o Presidente da mesa da assembleia geral da SPFV, 

João Santos Pereira, delegou a presidência da mesa desta assembleia ao José António Matos, 

Presidente do conselho fiscal da SPFV. 

A reunião teve início com uma introdução da Presidente, M.Margarida Oliveira, sobre o estado 

actual da SPFV, necessidade de a revitalizar, incluindo a angariação de novos sócios. 

Seguidamente e de acordo com a ordem de trabalhos proposta para a reunião, os assuntos 

abordados foram os seguintes: 

1)      Aprovação do relatório de actividades relativo a 2010 

O relatório de actividades relativo a 2010, as quais incluíram a re-organização (actualização das 

listas de sócios da SPVF nas nossas bases de dados e junto da FESPB, reunir o espólio da SPFV, 

a tualização das o tas), a pa ti ipação o XVII Co g ess of the Fede atio  of Eu opea  
“o ieties of Pla t Biolog  ealizado de 4 a 9 de Julho de 2010 em Valência, assim como a 

ola o ação a o ga ização do p ó i o Co g eso Hispa o-Luso de Fisiología Vegetal , foi 

aprovado por unanimidade.   

2)      Discussão e aprovação da proposta de actividades para 2011 

2.1. Foi discutida a possibilidade da Direcção da SPFV contactar outras sociedades afins (e.x. 

Sociedade Portuguesa de Botânica, Sociedade Portuguesa de Genética, Sociedade Portuguesa 

de Fitopatologia, Sociedade Portuguesa de Ecologia, Sociedade Portuguesa de Biotecnologia, 

Sociedade Portuguesa de Biologia do Desenvolvimento, Associação Portuguesa de 

Horticultura, etc.). Este primeiro contacto, inicialmente proposto por M. Margarida Oliveira e 

José António Matos e depois apoiado por Graça Barreiros e restantes sócios presentes, será 

entre as direcções das várias sociedades e terá como objectivo avaliar a real situação das 

sociedades, os seus problemas, as suas expectativas e planos para um futuro próximo, 

eventualmente planos em conjunto com a SPFV.  Foram sugeridas diferentes hipóteses/ 

possibilidades a serem discutidas entre as direcções das várias sociedades: a) De modo a terem 

maior visibilidade e ambição, as várias sociedades portuguesas relacionadas com as ciências da 

vida ou então, um conjunto de sociedades com um tronco comum poderiam agregar-se, por 

exemplo, numa Associação Nacional de Biologia ou numa Associação Nacional de Biologia 

Vegetal (sociedades relacionadas com o estudo das plantas); b) Algumas destas sociedades 

poderiam tornar-se secções afiliadas da SPB, tal como já o são a SPFV e a Sociedade 

Portuguesa de Biofísica. Isto permitiria aumentar a dimensão da SPB, ambicionar uma 

organização mais profissional, um maior interacção entre as sociedades, assim como a 

realização de eventos em conjunto; c) Possibilidade da organização de um evento comum (e.x. 

no final de 2011) que permitisse uma maior interacção entre as várias sociedades.  



Dentro deste ponto, foi também referido por vários sócios o facto do XVII Congresso Nacional 

de Bioquímica ser muito pobre ou quase nulo no âmbito da Biologia Vegetal. Foi então 

acordado que a SPFV deve ter um maior envolvimento na organização/planeamento do 

próximo Congresso Nacional de Bioquímica,  de modo a inverter esta situação, a qual nunca 

tinha acontecido anteriormente.  

2.2. O plano sumário de actividades para 2011 (plano completo em anexo), inicialmente 

proposto pela Direcção da SPFV e discutido em assembleia geral foi o seguinte: 

1- Continuação da re-organização interna da SPFV 

2- Dinamização da página de internet da SPFV 

3- Reunião da Direcção da SPFV com as sociedades portuguesas congéneres 

4- Organização de workshop (acreditado pelo Concelho Cientifico Pedagógico de formação 

continua) de modo a promover a SPFV 

5- Pa ti ipação o XII Co g eso Hispa o-Luso de Fisiologia Vegetal  e, e e tualmente, 

promover um concurso de bolsas para participação de estudantes   

6- Participação na organização do próximo congresso da SPB em 2012 

7- Iniciar contactos tendo em vista a realização do XIII Congresso Luso-Espanhol de 

Fisiologia Vegetal que terá lugar em Portugal em 2013 

O Plano de actividades da SPFV para o ano de 2011 foi aprovado por unanimidade. 

  

3)      Outros assuntos 

Foi chamada a atenção pela Graça Barreiros que na página da SPB não existe (ou pelo menos 

não está activo) um link para a página da SPFV. Todos os sócios concordaram que este link 

deve existir. Ainda em relação à página da SPFV, foi sugerido por Nelson Saibo que, para além 

das pági as já e iste tes, de e ia  ta é  e isti  as pági as jo s/ ope  positio s , 
eeti gs  e out a de a a ds . Chegou-se à conclusão que, para já,  seria difícil manter 

a tualizada a pági a ope  positio s , as ue as out as pode ia  se  i teressantes.   

A reunião terminou às 16h45. 

Lisboa, 03.12.2010 

Presidiu à Assembleia Geral 

 

 
(José António Matos, por delegação) 

 

O secretário da SPFV 

 

 
Nelson Saibo 
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Oeiras, 23 Novembro, 2010 

 

Assunto: Convite à participação activa na Sociedade Portuguesa de Fisiologia Vegetal 

 

Caros colegas, 

Como actual presidente da Sociedade Portuguesa de Fisiologia Vegetal (SPFV, associada à Sociedade 

Portuguesa de Bioquímica, SPB), venho solicitar o vosso apoio e envolvimento para a re-dinamização 

desta sociedade que tem passado por diversas atribulações. 

Em baixo faço um apanhado geral do que tem sido a SPFV e que dificuldades e desafios agora 

enfrentamos. Face a essa exposição e às linhas gerais que entendo que devem nortear as nossas 

act ividades, venho propôr-vos que nos encontremos brevemente a fim de discut ir e melhorar um 

plano de act ividades que pretendo apresentar na próxima reunião da SPB a ter lugar no Porto (no 

dia 16 de Dezembro, pelas 18h30). 

A reunião que proponho é aberta a todos os interessados em Biologia Vegetal (não apenas 

Fisiologia) já que o que procuramos abranger é precisamente as diversas vertentes das ciências  que 

se debruçam sobre as plantas. Todos são benvindos (mesmo os que não sejam sócios, mas 

ponderem vir a ser). 

A reunião, aberta a todos, terá lugar no próximo dia 3 de Dezembro, 6ª-feira, das 14h-17h, na 

Biblioteca do Edifício S do Campus do IAPM EI (ex-INETI), Estrada do Paço do Lumiar, 22 em Lisboa. 

Alguns factos: 

1. Depois de um memorável 25º  aniversário (em 2002), em que a sociedade contava com 106 

membros e em que houve a edição de uma pequena brochura, a realidade é que desde 2005 

diversas situações tristes (como a doença e falecimento da Prof. Isabel Santos, na altura 

Presidente da SPFV) levaram a uma certa desintegração, apesar do esforço dos colegas que 

na altura lideravam a Sociedade. 

2. A SPFV conta actualmente com apenas 60 elementos, contando aqueles que pagaram cotas 

à SPB pelo menos até 2008. Há diversos membros que se dispersaram e desinteressaram, e 

já não pagam cotas há mais de 4 anos (embora ainda possam sent ir que cont inuam a 

pertencer à SPFV). 

3. A SPFV está organizada em  3 grupos de trabalho (Relações hídricas, Nutrição vegetal e Pós-

colheita), criados em parte por causa dos homólogos espanhóis. Estes sub-grupos, contudo, 

contam actualmente com um número muito reduzido de part icipantes. 

4. A pedido da SPFV, a SPB tem vindo a pagar cotas da FESPB (Federat ion of European Societ ies 

of Plant Biology) com elevados encargos. Os membros da SPFV usufruem ainda do 

envolvimento em sociedades das quais a SPB é sócia, nomeadamente a FEBS (Federat ion of 

European Biochemical Societ ies), EBSA (European Biophysical Societ ies’ Associat ion), IUPAB 

(Internat ional Union for Pure and Applied Biophysics). A subscrição destas associações tem 

custos muito menos onerosos para a SPB do que a FESPB. Apesar de tudo, e na expectat iva 
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da re-act ivação da nossa sociedade, a SPB pretende cont inuar a apoiar a SPFV com a 

manutenção do pagamento das cotas da FESPB.  

5. Teve lugar no passado dia 15 de Novembro uma reunião da Direcção e coordenadores dos 

grupos de trabalho da SPFV (que contou com a presença do Presidente da SPB, M iguel 

Castanho), a fim de avaliar a situação geral da SPFV, ponderar as deficiências do modelo 

actual de funcionamento, e avançar com propostas para a melhoria do funcionamento e 

dinamização da sociedade.  

São estas propostas que gostaríamos agora de pôr à vossa consideração e para as quais gostaríamos 

de ter o vosso input . 

 Re-dinamização do site da SPFV (incluindo oportunidades de trabalho/ bolsas, informação de 

congressos, alertas aos sócios, etc.) 

 Ident ificação de temas e t immings para realização de cursos e workshops (ident ificação de 

part icipantes-alvo, como por exemplo, professores de liceu, estudantes universitários, ...)  

 Act ividades de dinamização (atracção de novos membros, apoio a part icipações em congressos, 

como o XII CONGRESO HISPANO LUSO DE FISIOLOGÍA VEGETAL, que decorrerá em Castellón en 

Junho de 2011 e no qual estamos envolvidos, etc.) 

 

Esperando que tenham disponibilidade para estar presentes gostaria contudo de vos pedir para, em 

caso negat ivo, me fazerem chegar as vossas sugestões por escrito (mmolive@itqb.unl.pt). 

Desde já obrigada pela colaboração e os meus melhores cumprimentos, 

 

 
M . M argarida Oliveira 

 



SOCIEDADE PORTUGUESA DE FISIOLOGIA VEGETAL 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  

- 2010 - 

 
3 de Dezembro, 2010, Sala da Biblioteca do Edifício S, Campus do IAPMEI no Paço do Lumiar 

 

1. Continuação do processo de re-organização interna da Sociedade:  

- actualização das listas de sócios efectivos (com quotização regularizada) da 

SPVF nas bases de dados existentes,  

- actualização da lista de sócios efectivos junto da FESPB a fim de justificar o 
pagamento de uma quota efectivamente correspondente ao número de 

membros com quotização regularizada 
- conclusão da reunião do espólio da SPFV 

- abertura de uma conta na C.G.D. em Oeiras 
 

2. Participação no “XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant 
Biology” realizado de 4 a 9 de Julho de 2010 em Valência em que esteve presente Nelson 

Saibo (secretário da Direcção da SPFV), que participou na reunião da Assembleia Geral 
em representação da SPFV. 

 
3. Colaboração na organização do próximo “Congreso Hispano-Luso de Fisiología 

Vegetal”, que decorrerá em Castellón, Espanha em Junho de 2011, para o qual, por 
sugestão da SPFV foram convidados 4 oradores Portugueses (da Univ. do Minho, da Fac. 

de Ciências da Univ. de Lisboa, do ITQB e do IBET). 

 

4. Realização de uma reunião da Direcção da SPFV com os representantes dos grupos de 

trabalho desta sociedade e com a presença do Presidente da Sociedade Portuguesa de 

Bioquímica Miguel Castanho, para discutir o que têm sido os últimos anos da SPFV e 

que desafios se apresentam para o futuro. 

 

5. Contacto por via electrónica de uma comunidade alargada de sócios e potenciais 

interessados, a fim de avaliar sensibilidades e interesses, com vista à dinamização da 

Sociedade Portuguesa de Fisiologia Vegetal. 

 

6. Actualizações regulares do site da SPFV. 

 

7. Realização da Assembleia Geral ordinária. 

 

Lisboa, 3 de Dezembro, 2010 

 
A Presidente da SPFV 

 
M. Margarida Oliveira 
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