
 

Conferência pública «Plantas em Risco de Extinção: A Lista Vermelha da 

Flora Vascular de Portugal Continental» realiza-se no dia 13 de 

outubro na Fundação Calouste Gulbenkian 

 

A conferência pública «Plantas em Risco de Extinção: A Lista Vermelha da Flora Vascular de 

Portugal Continental» terá lugar no dia 13 de outubro de 2020, no auditório 2 da Fundação 

Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 

Nesta conferência serão apresentados os resultados finais do projeto «Lista Vermelha da 

Flora Vascular de Portugal Continental» (https://listavermelha-flora.pt/), que visou avaliar o 

risco de extinção das plantas nativas da nossa flora, e publicar o livro homónimo, que 

contém a síntese das fichas de avaliação das 381 espécies que se encontram ameaçadas de 

extinção e das 19 espécies atualmente extintas em Portugal continental.  

O livro é parte integrante da coleção «Botânica em Português» produzida por iniciativa da 

Câmara Municipal de Lisboa no âmbito da distinção de Lisboa como Capital Verde Europeia 

2020, e será apresentado no final da conferência. 

A sessão de abertura da conferência contará com as intervenções do Secretário de Estado da 

Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, Eng.º João Paulo 

Catarino, e do Vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara Municipal 

de Lisboa, Dr. José Sá Fernandes. 

Do programa destacam-se ainda as comunicações da coordenadora do Programa de 

Espécies Mediterrânicas da UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza 

(IUCN Mediterranean Species Programme), Dr.ª Catherine Numa, e do coordenador da Lista 

Vermelha da Flora Vascular Espanhola, Professor Juan Carlos Moreno, da Universidade 

Autónoma de Madrid (vide Programa em anexo).  

A conferência será o momento de celebração da concretização de um projeto de enorme 

relevância para a conservação da biodiversidade e para o ordenamento do território em 

Portugal. 

Em virtude da pandemia, a lotação do auditório será reduzida, pelo que as inscrições para a 

comparência na conferência são limitadas. O evento será, por isso, gravado e poderá ser 

acompanhado em direto por videodifusão (live streaming) em 

videocast.fccn.pt/live/fccn/fcgulbenkian (utilizando a chave de acesso 1708). 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

9 de outubro de 2020 

https://listavermelha-flora.pt/
https://videocast.fccn.pt/live/fccn/fcgulbenkian


Quem pretender assistir à conferência por videodifusão poderá manifestar essa intenção à 

organização, até à data do evento, preenchendo o formulário disponível em 

forms.gle/MA74mgZLtbncqwKS9. Quem desejar fazê-lo, poderá enviar questões ou 

comentários aos oradores para o endereço eletrónico divulgacao.lvf@gmail.com ou via 

Facebook, na página do evento em https://www.facebook.com/events/4013828591977085. 

A organização fará chegar aos oradores pelo menos algumas das questões recebidas, 

durante o curto espaço de tempo que abrirá à audiência no final de cada comunicação. 

 

------------- 

O projeto «Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental» começou em outubro 

de 2016 sob a coordenação da Sociedade Portuguesa de Botânica (SPBotânica) e da 

Associação Portuguesa de Ciência da Vegetação (PHYTOS) em parceria com o Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e decorrerá até 31 de outubro de 2020, em 

resultado do prolongamento da sua data de conclusão, inicialmente prevista para setembro 

de 2018.  

Este projeto é cofinanciado pelo Fundo de Coesão da União Europeia através do Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR-03-2215-FC-000013), 

pelo Fundo Ambiental e por fundos angariados pela Sociedade Portuguesa de Botânica, 

entidade beneficiária e responsável pela execução do projeto.  

 

Site do projeto: http://listavermelha-flora.pt/  

Página de Facebook do projeto:  https://www.facebook.com/ListaVermelhaFloraPT/ 

 

Contactos:  

Ana Francisco (Coordenadora Executiva do Projeto) 

Tel. 969740347 | e-mail: geral.lvf@gmail.com 

André Carapeto (Coordenador Técnico do Projeto) 

Tel. 919110595 | e-mail: listavermelhaflora@gmail.com 
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– PROGRAMA – 

09:00-10:00     Receção dos participantes 

10:00-10:30     Sessão de Abertura com intervenções de:  

– Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian* 

– Presidente da Sociedade Portuguesa de Botânica 

– Presidente da Associação Portuguesa de Ciência da Vegetação – PHYTOS 

– Vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara Municipal 

de Lisboa 

– Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do 

Ordenamento do Território 

 

Sessão da manhã: Moderador – Carlos Pinto Gomes (PHYTOS) 

10:30-11:10     O papel das Listas Vermelhas de Espécies Ameaçadas da IUCN na conservação 

da biodiversidade a nível global e regional – Catherine Numa (IUCN – 

International Union for Conservation of Nature) 

11:10-11:50     O método de trabalho colaborativo do projeto «Lista Vermelha da Flora 

Vascular de Portugal Continental» – André Carapeto (Sociedade Portuguesa de 

Botânica) 

11:50-12:10     Pausa para café 

12:10-12:50     As plantas ameaçadas e extintas em Portugal continental – Miguel Porto 

(Sociedade Portuguesa de Botânica) 

12:50-14:10     Almoço livre 

Sessão da tarde: Moderador – Carlos Neto (PHYTOS) 

14:10-14:50     As principais ameaças à flora portuguesa e algumas propostas de medidas de 

conservação – Paulo Pereira (Sociedade Portuguesa de Botânica) 

14:50-15:40     A conservação na prática: o caso de Espanha – Juan Carlos Moreno (Universidad 

Autónoma de Madrid) 

15:40-16:00     Pausa para café 

16:00-16:30     O papel da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental enquanto 

instrumento de política de conservação da natureza e ordenamento do território – 

Andreia Farrobo (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) 

16:30-17:00     Apresentação da publicação «Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal 

Continental» e considerações finais – Ana Francisco (Sociedade Portuguesa de 

Botânica) 

17:00-17:30     Sessão de Encerramento com intervenções de: 

– Presidente da Sociedade Portuguesa de Botânica 

– Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

 (*) por confirmar. 
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