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DOMINGO, 21 DE 
SETEMBRO 

9:00 Excursão pré-simpósio à Serra da Arrábida. 

Guia: Dalila Espírito Santo 

2ª FEIRA, 22 DE 
SETEMBRO 

  

8:30 Receção e registo dos participantes. 

9:30 Sessão de abertura. Intervenções dos representantes do IICT, Jardim 
Botânico Tropical, Universidade de Lisboa, IABG, AIMJB e Jardim Botânico da 
Ajuda. 

Conferências de abertura 

10:15 Matthew Jebb - Invasive Alien Species and Botanical Gardens: challenges 

and responsibilities. 

11:00 Intervalo para café 

11:30 Vernon Heywood - The role of voluntary codes of conduct in combating 

invasive alien species: the European Code for Botanic Gardens. 

12:15 Maria Cristina Duarte, Maria Teresa Antunes, Alvaro Bueno, Pedro 
Casimiro, Rosendo Elvira-Palacio, Maria Dalila Espírito-Santo, Nuno Oliveira, 
Magdalena Vicens - Invasive plants in Ibero-Macronesian Botanic Gardens. 

12:45 Inauguração da exposição Culturas e Plantas: Etnobotânica Ibero-

Macaronésica promovida pelo Projecto Etnobotánica da AIMJB, Maria del 
Mar Gutierrez Murillo. 

13:30 Almoço 

   

Sessão 1 

15:00 Maria Amélia Martins-Loução - The regional and international challenges 

Lisbon Botanic Garden can face to improve communication and interest on 

botany's practice. 

15:30 Juli Caujapé Castells - El uso de variables genéticas para conservar y 

gestionar la flora endémica de Gran Canaria. 

16:00 Maria Manuel Romeiras, Sílvia Catarino, Isildo Gomes, Cláudia Fernandes, 
João Farminhão, José Carlos Costa, Maria Cristina Duarte - Twenty years of 

plant conservation in Cape Verde islands: from the preliminary inventory to 

the new Red List. 

16:30 Dalila Espírito Santo, Palmira Carvalho, Maria Cristina Duarte, Rosendo    
Elvira-Palacio, António Lamas, Ireneia Melo - Contribution of the Iberian 

botanical gardens to the global strategy for plant conservation (GSPC) 

targets, 2010-2020. 

17:00 Discussão 

17:15 Porto de Honra 
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3ª FEIRA, 23 DE 
SETEMBRO 

  

Rota dos Jardins Botânicos de Lisboa 

  9:00 Visita ao Jardim Botânico da Universidade de Lisboa. 

11:30 Visita ao Jardim Botânico da Ajuda. 

13:30 Almoço 

 Sessão 2 

15:00 Paulo Renato Trincão, Catarina Schreck Reis, Liliana Gonçalves - Ciclo 

"Infusão de Ciência": 12 Temas, 12 Conversas, 12 Espaços. 

15:15 Reyes Álvarez Vergel, Alvaro Bueno Sánchez, Tomás E. Díaz - Nuevo 

recorrido didáctico por los bosques naturales del Jardin Botánico Atlántico 

(Gijón, España). 

15:30 Aurora Moreira, Helena Nunes, Catarina Schreck Reis, Paulo Renato Trincão 
- "Tempo de plantar ciência": aproximar os alunos do ensino secundário à 

universidade através do Jardim Botânico. 

15:45 Catarina Schreck Reis, Aurora Moreira, Helena Nunes, Carine Azevedo, 
Raquel Lopes, Paulo Renato Trincão - Kits Botânicos "Vamos Semear 

Ciência!" 

16:00 Isildo Gomes, Samuel Gomes - Importância do Jardim Botânico Grandvaux 

Barbosa na conservação da biodiversidade em Cabo Verde   

16:15 Discussão 

16:30 Marta Costa, Rogério Abreu - A componente etnobotânica nas coleções 

científicas do IICT. Visita guiada às coleções etnológicas no Palácio dos 

Condes da Calheta. 

 17:00 Intervalo para café 

 Visita ao Jardim Botânico Tropical 

 18:00 Assembleia-geral da AIMJB (inclui a eleição da Junta Directiva e 
apresentações das candidaturas à AIMJB do Arboretum i Jardí Botànic Pius 
Font i Quer de Lleida, do Banco de Germoplasma de la Universidad de 
Salamanca e do Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario). 

4ª FEIRA, 24 DE 
SETEMBRO 

  

  9:30 Sessão de homenagem aos Professores Fernando Mangas Catarino (ex-
Diretor do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa), Esteban Hernandez 
Bermejo (ex-Diretor do Jardín Botánico de Córdoba) e David Bramwell (ex-
Diretor Jardín Botánico Canário 'Viera y Clavijo'), sócios fundadores da 
AIMJB.  
Alocução do Presidente da AIMJB – Prof. Tomás Díaz. 

Apresentação da obra dos homenageados e entrega de medalhas. 

10:00 Esteban Hernandez Bermejo - Las fuentes de evidencia de carácter histórico 

como fundamento para la reconstrucción de paisajes y conocimientos 

sobre el uso y cultivo de las plantas. 

10:30 David Bramwell - The Other Side of the Coin: Macaronesian Plants as 

Invasive Aliens. 

11:00 Fernando Catarino - O perigo "emplumado" do abandono de paisagens 

rurais e periurbanas quando a Cortaderia selloana delas toma conta. 
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4ª FEIRA, 24 DE 
SETEMBRO 

  

11:30 Intervalo para café 

 Sessão 3 

12:00 Catarina Schreck Reis, Carine Azevedo, Liliana Gonçalves, Paulo Trincão - 
Histórias de uma planta que nem sempre foi invasora. 

12:15 Alvaro Bueno Sánchez - Plantas exóticas que se comportan como invasoras 

en el Jardín Botánico Atlántico (Gijón, España). 

12:30 Carine Azevedo, Catarina Schreck Reis, Elizabete Marchante, Paula Castro, 
Ricardo Simões, Paulo Renato Trincão - Gestão de Ailanthus altissima no 

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. 

12:45 David Bertran Chavarria, Josep M. Montserrat Martí, Samuel B. Pyke - 
Medidas de control de plantas invasoras en el Jardín Botánico de 

Barcelona. 

13:00 Discussão 

13:15 Almoço 

  

Sessão 4 

15:00 Sessão de painéis 

16:00 Intervalo para café 

16:30 Sessões dos grupos de trabalho da AIMJB. 

5ª FEIRA, 25 DE 
SETEMBRO 

  

Sessão 5 

9:30 Pedro Casimiro, Cátia Freitas, João Melo - Controlo de flora exótica invasora 

na Reserva Natural da Caldeira do Faial, Açores. 

9:45 Agustí Agut Escrig, Luis Lobo Urrutia - Gestión temprana de Azolla filiculoides 
Lam. en el País Vasco (España). 

10:00 Carlos Lobo, Luísa Gouveia, Francisco Fernandes, José Carvalho - 
Recuperação e conservação de espécie e habitats no Maciço Montanhoso 

da Madeira. 

10:15 João Costa, João Melo, Pedro Casimiro, Salomé Meneses, Cláudia Gomes - 
Proteção e Gestão da Paisagem do Vulcão dos Capelinhos, Faial, Açores. 

10:30 Stephan Scholz - Reserva de plantas autóctonas del Jardín Botánico Oasis 

Park Fuerteventura. Progresos hechos en 2014 y estado actual. 

10.45 Rui Figueira, Inês Paulino, Francisco Pando - Using GBIF as an early alert 

system to invasive alien plant species. 

11:00 Paulo Carmo - A legislação nacional e a proposta de regulamento europeu 

sobre espécies invasoras não-indígenas. 

11:15 Discussão 
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5ª FEIRA, 25 DE 
SETEMBRO 

  

11:30 Intervalo para café 

  Sessão 6 

12:00 Teresa Vasconcelos, Paulo Forte, Ana Isabel Silva, Ana Filipa Leite, Ana 
Raquel Cunha, Ana Luísa Soares, Sónia Talhé Azambuja - A diversidade 

arbórea nos jardins e parques históricos de Lisboa. 

12:15 J. Ignacio Alonso Felpete - Avances en el desarrollo del proyecto 

openREDBAG: apertura de datos de la Red Española de Bancos de Semillas. 

12:30 Luís Catarino, Maria Manuel Romeiras, Samuel Gomes, Paula Garcia, 
Esperança Costa, Maria Cristina Duarte - Conservation of medicinal plants 

in botanic gardens – case-studies in Angola, Cape Verde and Guinea-Bissau. 

12:45 Marta Salazar Leite, Cristina Oliveira, Ana Luisa Soares, Filipe Soares e Dalila 
Espirito-Santo - Autóctones no Jardim Botânico da Ajuda. 

13:00 Discussão 

13:15 Sessão de encerramento 

13:30 Almoço 

 

15:00 Curso sobre o uso do programa BABILONIA, de gestão de coleções 
biológicas. 

18:00 A música e os Jardins Botânicos. Diálogos entre a Natureza e a Música no 
Jardim Botânico da Ajuda. Intervenção do Presidente da LPN, Tito Rosa 

6ª FEIRA, 26  DE 
SETEMBRO 

  9:00 Curso sobre o uso do programa BABILONIA, de gestão de coleções biológicas 
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DOMINGO, 21 DE 
SEPTIEMBRE 

9:00 Visita Pre-Simposio a la Serra da Arrábida.  

Guía: Dalila Espírito Santo 

LUNES, 22 DE 
SEPTIEMBRE 

  

8:30 Recepción y registro de participantes.  

9:30 Sesión de Apertura.  Intervenciones de los representantes de: IICT, Jardim 
Botânico Tropical, Universidade de Lisboa, IABG, AIMJB y Jardim Botânico da 
Ajuda.  

Conferencias plenárias  

10:15 Matthew Jebb - Invasive Alien Species and Botanical Gardens: challenges 

and responsibilities. 

11:00 Pausa para el café  

11:30 Vernon Heywood - The role of voluntary codes of conduct in combating 

invasive alien species: the European Code for Botanic Gardens. 

12:15 Maria Cristina Duarte, Maria Teresa Antunes, Alvaro Bueno, Pedro 
Casimiro, Rosendo Elvira-Palacio, Maria Dalila Espírito-Santo, Nuno Oliveira, 
Magdalena Vicens - Invasive plants in Ibero-Macronesian Botanic Gardens. 

12:45 Apertura de la exposición Culturas de y Plantas: Etnobotánica Ibero-

Macaronésica, promovida por el Proyecto Etnobotánica AIMJB e 
presentada por María del Mar Gutiérrez Murillo.  

13:30 Comida  

   

Sesión 1 

15:00 Maria Amélia Martins-Loução - The regional and international challenges 

Lisbon Botanic Garden can face to improve communication and interest on 

botany's practice. 

15:30 Juli Caujapé Castells - El uso de variables genéticas para conservar y 

gestionar la flora endémica de Gran Canaria. 

16:00 Maria Manuel Romeiras, Sílvia Catarino, Isildo Gomes, Cláudia Fernandes, 
João Farminhão, José Carlos Costa, Maria Cristina Duarte - Twenty years of 

plant conservation in Cape Verde islands: from the preliminary inventory to 

the new Red List. 

16:30 Dalila Espírito Santo, Palmira Carvalho, Maria Cristina Duarte, Rosendo    
Elvira-Palacio, António Lamas, Ireneia Melo - Contribution of the Iberian 

botanical gardens to the global strategy for plant conservation (GSPC) 

targets, 2010-2020. 

17:00 Discusión 

17:15 Vino de Honor  

 PROGRAMA DEL SIMPOSIO  
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MARTES, 23 DE 
SEPTIEMBRE 

  

Ruta de los Jardines Botánicos de Lisboa  

  9:00 Visita al Jardim Botânico da Universidade de Lisboa.  

11:30 Visita al Jardim Botânico da Ajuda. 

13:30 Comida 

 Sesión 2 

15:00 Paulo Renato Trincão, Catarina Schreck Reis, Liliana Gonçalves - Ciclo 

"Infusão de Ciência": 12 Temas, 12 Conversas, 12 Espaços. 

15:15 Reyes Álvarez Vergel, Alvaro Bueno Sánchez, Tomás E. Díaz - Nuevo 

recorrido didáctico por los bosques naturales del Jardin Botánico Atlántico 

(Gijón, España). 

15:30 Aurora Moreira, Helena Nunes, Catarina Schreck Reis, Paulo Renato Trincão 
- "Tempo de plantar ciência": aproximar os alunos do ensino secundário à 

universidade através do Jardim Botânico. 

15:45 Catarina Schreck Reis, Aurora Moreira, Helena Nunes, Carine Azevedo, 
Raquel Lopes, Paulo Renato Trincão - Kits Botânicos "Vamos Semear 

Ciência!" 

16:00 Isildo Gomes, Samuel Gomes - Importância do Jardim Botânico Grandvaux 

Barbosa na conservação da biodiversidade em Cabo Verde   

16:50 Discusión 

16:30 Marta Costa, Rogério Abreu - A componente etnobotânica nas coleções 

científicas do IICT. Visita guiada às coleções etnológicas no Palácio dos 
Condes da Calheta. 

 17:00 Pausa para el café  

 Visita al Jardim Botânico Tropical 

 18:00 Asamblea General de AIMJB (incluye la elección de la Junta Directiva y la 
presentación de solicitudes al ingreso en la AIMJB del Arboretum i Jardí 
Botànic Pius Font i Quer de Lleida, del Banco de Germoplasma de la 
Universidad de Salamanca y del Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario). 

MIERCOLES, 24 
DE SEPTIEMBRE  

9:30  Acto de homenaje a los Profesores Fernando Mangas Catarino (Ex-Diretor 
del Jardim Botânico da Universidade de Lisboa), Esteban Hernandez 
Bermejo (Ex-Diretor de lo Jardín Botánico de Cordoba) e David Bramwell (Ex
-Diretor del Jardín Botánico Canario 'Viera y Clavijo'), socios fundadores de 
la AIMJB. 
Discurso del Presidente de AIMJB - Prof. Tomás Díaz. 
Presentación de la obra de los homenajeados y entrega de medallas.  

10:00 Esteban Hernandez Bermejo - Las fuentes de evidencia de carácter histórico 

como fundamento para la reconstrucción de paisajes y conocimientos 

sobre el uso y cultivo de las plantas. 

10:30 David Bramwell - The Other Side of the Coin: Macaronesian Plants as 

Invasive Aliens. 

11:00 Fernando Catarino - O perigo "emplumado" do abandono de paisagens 

rurais e periurbanas quando a Cortaderia selloana delas toma conta. 
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MIERCOLES, 24 DE 
SEPTIEMBRE 

  

11:30 Pausa para el café  

Sessão 3 

12:00 Catarina Schreck Reis, Carine Azevedo, Liliana Gonçalves, Paulo Trincão - 
Histórias de uma planta que nem sempre foi invasora. 

12:15 Alvaro Bueno Sánchez - Plantas exóticas que se comportan como invasoras 

en el Jardín Botánico Atlántico (Gijón, España). 

12:30 Carine Azevedo, Catarina Schreck Reis, Elizabete Marchante, Paula Castro, 
Ricardo Simões, Paulo Renato Trincão - Gestão de Ailanthus altissima no 

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. 

12:45 David Bertran Chavarria, Josep M. Montserrat Martí, Samuel B. Pyke - 
Medidas de control de plantas invasoras en el Jardín Botánico de 

Barcelona. 

13:00 Discusión 

13:15 Comida 
 

 Sesión 4 

15:00 Sesión de pósters  

16:00 Pausa para el café  

16:30 Sesiones de los grupos de trabajo de AIMJB. 

JUEVES, 25 DE 
SEPTIEMBRE 

  

Sesión 5 

 9:30 Pedro Casimiro, Cátia Freitas, João Melo - Controlo de flora exótica invasora 

na Reserva Natural da Caldeira do Faial, Açores. 

 9:45 Agustí Agut Escrig, Luis Lobo Urrutia - Gestión temprana de Azolla filiculoides 
Lam. en el País Vasco (España). 

10:00 Carlos Lobo, Luísa Gouveia, Francisco Fernandes, José Carvalho - 
Recuperação e conservação de espécie e habitats no Maciço Montanhoso 

da Madeira. 

10:15 João Costa, João Melo, Pedro Casimiro, Salomé Meneses, Cláudia Gomes - 
Proteção e Gestão da Paisagem do Vulcão dos Capelinhos, Faial, Açores. 

10:30 Stephan Scholz - Reserva de plantas autóctonas del Jardín Botánico Oasis 

Park Fuerteventura. Progresos hechos en 2014 y estado actual. 

10.45 Rui Figueira, Inês Paulino, Francisco Pando - Using GBIF as an early alert 

system to invasive alien plant species. 

11:00 Paulo Carmo - A legislação nacional e a proposta de regulamento europeu 

sobre espécies invasoras não-indígenas. 

11:15 Discusión 
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JUEVES, 25 DE 
SEPTIEMBRE 

  

11:30 Pausa para el café  

Sesión 6 

12:00 Teresa Vasconcelos, Paulo Forte, Ana Isabel Silva, Ana Filipa Leite, Ana 
Raquel Cunha, Ana Luísa Soares, Sónia Talhé Azambuja - A diversidade 

arbórea nos jardins e parques históricos de Lisboa. 

12:15 J. Ignacio Alonso Felpete - Avances en el desarrollo del proyecto 

openREDBAG: apertura de datos de la Red Española de Bancos de Semillas. 

12:30 Luís Catarino, Maria Manuel Romeiras, Samuel Gomes, Paula Garcia, 
Esperança Costa, Maria Cristina Duarte - Conservation of medicinal plants 

in botanic gardens – case-studies in Angola, Cape Verde and Guinea-Bissau. 

12:45 Marta Salazar Leite, Cristina Oliveira, Ana Luisa Soares, Filipe Soares e Dalila 
Espirito-Santo - Autóctones no Jardim Botânico da Ajuda. 

13:00 Discusion  

13:15 Sesión de clausura 

13:30 Comida 

  

15:00 Curso sobre el uso del programa de BABILONIA, de gestión de colecciones 
biológicas.  

18:00 La música y el Jardim Botânico. Diálogos entre la Naturaleza y de la Música 
en el Jardim Botânico de Ajuda. Presentación del Presidente de la Liga de 
Protección de la Naturaleza, Tito Rosa. 

VIERNES, 26 DE 
SEPTIEMBRE 

  9:00 Curso sobre el uso del programa de BABILONIA, de gestión de las 
colecciones biológicas. 
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SUNDAY, 
SEPTEMBER 21 

 9:00 Pre-symposium excursion to Serra da Arrábida.  

  Guide: Dalila Espírito Santo 

MONDAY, 
SEPTEMBER 22   

 8:30 Reception and registration of participants.  

 9:30 Welcome and opening cerimony. Institutional Speakers of: IICT, Tropical 
Botanical Garden,  University of Lisbon, IABG, AIMJB, and Botanical Garden 
of Ajuda.  

Plenary keynote speakers 

10:15 Matthew Jebb - Invasive Alien Species and Botanical Gardens: challenges 

and responsibilities. 

11:00 Break  

11:30 Vernon Heywood - The role of voluntary codes of conduct in combating 

invasive alien species: the European Code for Botanic Gardens. 

12:15 Maria Cristina Duarte, Maria Teresa Antunes, Alvaro Bueno, Pedro 
Casimiro, Rosendo Elvira-Palacio, Maria Dalila Espírito-Santo, Nuno Oliveira, 
Magdalena Vicens - Invasive plants in Ibero-Macronesian botanic gardens. 

12:45 Opening of the exhibition Culturas e Plantas: Etnobotânica Ibero-

macaronésica promoted by the Project Etnobotánica of AIMJB, presented 
by Maria del Mar Gutierrez Murillo.  

13:30 Lunch 

 

Session 1 

15:00 Maria Amélia Martins-Loução - The regional and international challenges 

Lisbon Botanic Garden can face to improve communication and interest on 

botany's practice. 

15:30 Juli Caujapé Castells - El uso de variables genéticas para conservar y 

gestionar la flora endémica de Gran Canaria. 

16:00 Maria Manuel Romeiras, Sílvia Catarino, Isildo Gomes, Cláudia Fernandes, 
João Farminhão, José Carlos Costa, Maria Cristina Duarte - Twenty years of 

plant conservation in Cape Verde islands: from the preliminary inventory to 

the new Red List. 

16:30 Dalila Espírito Santo, Palmira Carvalho, Maria Cristina Duarte, Rosendo    
Elvira-Palacio, António Lamas, Ireneia Melo - Contribution of the Iberian 

botanical gardens to the global strategy for plant conservation (GSPC) 

targets, 2010-2020. 

17:00 Audience / Speaker discussion  

17:15 "Oporto Wine" reception  

 SYMPOSIUM PROGRAMME  
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TUESDAY, 
SEPTEMBER 23   

Route of the Botanic Gardens of Lisbon  

  9:00 Visit to the Jardim Botânico da Universidade de Lisboa.  

11:30 Visit to the Jardim Botânico da Ajuda.   

13:30 Lunch 

Session 2 

15:00 Paulo Renato Trincão, Catarina Schreck Reis, Liliana Gonçalves - Ciclo 

"Infusão de Ciência": 12 Temas, 12 Conversas, 12 Espaços. 

15:15 Reyes Álvarez Vergel, Alvaro Bueno Sánchez, Tomás E. Díaz - Nuevo 

recorrido didáctico por los bosques naturales del Jardin Botánico Atlántico 

(Gijón, España). 

15:30 Aurora Moreira, Helena Nunes, Catarina Schreck Reis, Paulo Renato Trincão 
- "Tempo de plantar ciência": aproximar os alunos do ensino secundário à 

universidade através do Jardim Botânico. 

15:45 Catarina Schreck Reis, Aurora Moreira, Helena Nunes, Carine Azevedo, 
Raquel Lopes, Paulo Renato Trincão - Kits Botânicos "Vamos Semear 

Ciência!" 

16:00 Isildo Gomes, Samuel Gomes - Importância do Jardim Botânico Grandvaux 

Barbosa na conservação da biodiversidade em Cabo Verde   

16:15 Audience / Speaker discussion 

16:30 Marta Costa, Rogério Abreu - A componente etnobotânica nas coleções 

científicas do IICT. Visita guiada às coleções etnológicas no Palácio dos 
Condes da Calheta. 

17:00 Break   

            Visit to the Jardim Botânico Tropical.  

18:00 General Assembly of AIMJB (includes the election of the Board of directors 
and presentation of candidatures for AIMJB of the Arboretum i Jardí 
Botànic Pius Font i Quer de Lleida, Banco de Germoplasma de la 
Universidad de Salamanca and Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario).  

WEDNESDAY, 
SEPTEMBER 24   

  9:30 Session tribute to Professor Fernando Catarino Mangas (Former Director of 
the Botanical Garden of the University of Lisbon), Esteban Hernandez 
Bermejo (Former Director of the Botanical Garden of Cordoba) and David 
Bramwell (Former Director Jardín Botánico Canary 'Viera y Clavijo'), 
founding members of AIMJB.  

Introduction by the President of AIMJB - Prof. Tomás Díaz. 
Presentation of the work of the honorees and delivery of medals.  

10:00 Esteban Hernandez Bermejo - Las fuentes evidence of historic character as 

the foundation for her Reconstrucción of paisajes conocimientos y sobre el 

y use them growing plants.  

10:30 David Bramwell - The Other Side of the Coin: Macaronesian Plants as 

Invasive Aliens. 

11:00 Fernando Catarino - O perigo "emplumado" do abandono de paisagens 

rurais e periurbanas quando a Cortaderia selloana delas toma conta. 
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 WEDNESDAY, 
SEPTEMBER 24   

11:30 Break   

Session 3 

12:00 Catarina Schreck Reis, Carine Azevedo, Liliana Gonçalves, Paulo Trincão - 
Histórias de uma planta que nem sempre foi invasora. 

12:15 Alvaro Bueno Sánchez - Plantas exóticas que se comportan como invasoras 

en el Jardín Botánico Atlántico (Gijón, España). 

12:30 Carine Azevedo, Catarina Schreck Reis, Elizabete Marchante, Paula Castro, 
Ricardo Simões, Paulo Renato Trincão - Gestão de Ailanthus altissima no 

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. 

12:45 David Bertran Chavarria, Josep M. Montserrat Martí, Samuel B. Pyke - 
Medidas de control de plantas invasoras en el Jardín Botánico de 

Barcelona. 

13:00 Audience / Speaker discussion 

13:15 Lunch 
 

Session 4 

15:00 Poster presentations 
  

16:00 Break   

16:30 Sessions of working groups AIMJB. 

THURSDAY, 
SEPTEMBER 25   

Session 5 

9:30 Pedro Casimiro, Cátia Freitas, João Melo - Controlo de flora exótica invasora 

na Reserva Natural da Caldeira do Faial, Açores. 

9:45 Agustí Agut Escrig, Luis Lobo Urrutia - Gestión temprana de Azolla 
filiculoides Lam. en el País Vasco (España). 

10:00 Carlos Lobo, Luísa Gouveia, Francisco Fernandes, José Carvalho - 
Recuperação e conservação de espécie e habitats no Maciço Montanhoso 

da Madeira. 

10:15 João Costa, João Melo, Pedro Casimiro, Salomé Meneses, Cláudia Gomes - 
Proteção e Gestão da Paisagem do Vulcão dos Capelinhos, Faial, Açores. 

10:30 Stephan Scholz - Reserva de plantas autóctonas del Jardín Botánico Oasis 

Park Fuerteventura. Progresos hechos en 2014 y estado actual. 

10.45 Rui Figueira, Inês Paulino, Francisco Pando - Using GBIF as an early alert 

system to invasive alien plant species. 

11:00 Paulo Carmo - A legislação nacional e a proposta de regulamento europeu 

sobre espécies invasoras não-indígenas. 

11:15 Audience / Speaker discussion.  
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 THURSDAY, 
SEPTEMBER 25   

11:30 Break   

  Session 6 

12:00 Teresa Vasconcelos, Paulo Forte, Ana Isabel Silva, Ana Filipa Leite, Ana 
Raquel Cunha, Ana Luísa Soares, Sónia Talhé Azambuja - A diversidade 

arbórea nos jardins e parques históricos de Lisboa. 

12:15 J. Ignacio Alonso Felpete - Avances en el desarrollo del proyecto 

openREDBAG: apertura de datos de la Red Española de Bancos de Semillas. 

12:30 Luís Catarino, Maria Manuel Romeiras, Samuel Gomes, Paula Garcia, 
Esperança Costa, Maria Cristina Duarte - Conservation of medicinal plants 

in botanic gardens – case-studies in Angola, Cape Verde and Guinea-Bissau. 

12:45 Marta Salazar Leite, Cristina Oliveira, Ana Luisa Soares, Filipe Soares e Dalila 
Espirito-Santo - Autóctones no Jardim Botânico da Ajuda. 

13:00 Audience / Speaker discussion 

13:15 Closing Session 

13:30 Lunch 
 

15:00 Training on the use of the BABILONIA software for management of 
biological collections.  

18:00 The music and the Botanic Gardens. Dialogues between Nature and Music 
in the Botanical Garden of Ajuda. Introduction by the President of the 
League of Nature Protection, Tito Rosa 

FRIDAY, 
SEPTEMBER 26 

  9:00 Training on the use of the BABILONIA software for management of biological 
collections. 
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Conferências  

Conferencias  

Conferences  
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Ireland has had a number of significant invasions by exotic plants. Fifteen of these invaders have been 

categorised as high impact species, having a significant impact on native species and habitats. Nearly 

all these plant species were deliberately introduced as ornamental or landscaping plants (Carpobrotus 

edulis, Crassula helmsii, Fallopia japonica, Fallopia sachaliensis, Gunnera tinctoria, Heracleum 

mantegazzianum, Hydrocotyle ranunculoides, Impatiens glandulifera, Lagarosiphon major, 

Myriophyllum aquaticum, Nymphoides peltata, Prunus laurocerasus, Rhododendron x superponticum 

and Spartina anglica). 

While some are European wide problems, others have been of more localised significance to the Irish 

landscape (Gunnera, Nymphoides, Prunus and Rhododendron). The National Botanic Gardens of Ireland 

has been involved in a number of control and eradication projects with these species. Two significant 

projects, one on control of Gunnera tinctoria and a second on the potential eradication of Carpobrotus 

edulis from the entire island, have highlighted the role that Botanic Gardens can play in combating 

these environmental problems. 'Responsible Horticulture' is an approach that all public gardens and 

private gardeners need to take if these problem taxa are to be controlled. 

Invasive alien species and botanical gardens: challenges and 
responsibilities  
Matthew Jebb     

National Botanic Gardens , Glasnevin, Dublin 7, Ireland | matthew.jebb@opw.ie 
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The horticultural trade and botanic gardens are both recognized as important actual or potential 

primary invasion pathways for plants. Botanic gardens worldwide together cultivate some 100 000 

species plus countless cultivars. The majority of plant introductions to botanic gardens have been 

beneficial but inadvertently some of them have proved to have characteristics that make them invasive 

in some regions. The number of invasive species introduced through botanic gardens is small in 

comparison with the numbers of species they cultivate and until recently is an issue that has not 

received much attention nor been the subject of recommendations. Some European gardens have 

been implicated directly or indirectly in the escape of plants from cultivation that have then become 

invasive, such as Elodea canadensis, Impatiens parviflora, Senecio squalidus, Impatiens pes-caprae, 

Heracleum ‘mantegazzianum’. However, the invasion pathways are not always clear. 

The use of Voluntary Codes of Conduct as a useful tool in our armoury for tackling the problems of 

Alien Invasive Species (IAS) is a recent development. Two recent Council of Europe-sponsored Codes of 

Conduct address different but overlapping constituencies – the horticultural trade and botanic gardens 

respectively, both of them important as actual or potential primary invasion pathways for plants and 

both with a large public involvement.  Although aimed primarily at professionals rather the public, the 

Codes recognize the need to engage with the public on the issues of IAS. The nature of Voluntary 

Codes of Conduct is discussed along with their advantages and disadvantages. They are of little value, 

however, without an effective ongoing implementation strategy to ensure they become an effective 

weapon in our attempts to reduce the likelihood of the introduction of further IAS through these 

pathways.  Botanic gardens across the world receive tens of millions of visitors each which represents a 

potentially important opportunity to convey messages about the threats posed by IAS.  The European 

Code of Conduct for Botanic Gardens on Invasive Alien Species (2013) prepared for the Council of 

Europe and Botanic Gardens Conservation International  contains 20 recommendations grouped under 

six headings:  Awareness; Share information; Preventing new invasions; Control measures; Outreach; 

Forward planning.    

Following the publication of the European Code IABG, BGCI and IUCN/ISSG have agreed to form an 

informal international working group to consider the preparation of a Global Code for use by all 

botanic gardens. 

Increasingly botanic gardens are introducing new species to assess them for their suitability in a period 

of accelerated climate change. They are also increasingly becoming engaged in plant translocations 

and reintroductions. The cultivation in botanic gardens of this new material may well increase risk of 

invasions. 

The role of voluntary codes of conduct in combating invasive alien 
species: the European Code for Botanic Gardens  
Vernon Heywood 
President, International Association of Botanic Gardens, School of Biological Sciences, University of Reading, Reading 

RG6 6AS UK  | v.h.heywood@reading.ac.uk 
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Botanical Gardens have a main role in research and education and for centuries their plant collections 

have been used for multiples purposes.  

The exchange of plant species promoted by Botanical Gardens and by a wide range of human activities 

(for food and medicinal purposes, soil protection, and as ornamentals, etc.), has led to great benefits 

to humankind but also, as is well known, to some major ecological disturbances in natural ecosystems 

and native floras.  

The risk assessment of species invasiveness is crucial to prevent further problems; botanical gardens 

must be active stakeholders in this area. 

Considering the significance of the biogeographic framework of the Ibero-Macaronesian region, we 

explore the potential use of the Botanical Gardens of the AIMJB network as an early warning system 

that could help prevent the spread of new invader species in this area.  

This role could be extended and strengthened by an international commitment, through the already 

established worldwide networks, such as the Botanical Gardens Conservation International (BGCI), that 

encompasses more than 1,000 botanical gardens. According to BGCI, more than four hundred 

thousand taxa are represented in these Botanical Gardens making them a valuable tool for monitoring 

the behavior of these living plant specimens in a diversified range of ecological conditions. 

Invasive plants in Ibero-Macronesian Botanic Gardens  

Maria Cristina Duarte1,2, Maria Teresa Antunes3, Alvaro Bueno-Sánchez4 Pedro Casimiro5, 
Rosendo Elvira-Palacio6, Maria Dalila Espírito-Santo7,8, Jaime Güemes-Heras9, Nuno 
Oliveira10, Magdalena Vicens-Fornés11 

1 Instituto de Investigação Científica Tropical, Jardim Botânico Tropical, Largo dos Jerónimos, Lisboa, Portugal | 
2CIBIO, Universidade do Porto, Campus Agrário de Vairão, 4485-661 Vairão, Portugal | 3Jardim Botânico, 
MUHNAC-Universidade de Lisboa, Rua da Escola Politécnica 58, 1250-102 Lisboa, Portugal | 4Jardín Botánico 
Atlántico, Universidad de Oviedo (INDUROT), Avenida del Jardín Botánico, nº 2230, 33394 Gijon, Asturias, España 
| 5Jardim Botânico do Faial, Rua de São Lourenço, 23, 9900- 401 Horta, Açores, Portugal | 6Real Jardín Botánico 
Juan Carlos I, Universidad de Alcalá, Campus Universitario, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España | 
7Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Jardim Botânico da Ajuda, Calçada da Ajuda, 1300-010 
Lisboa, Portugal | 8Centro de Botânica Aplicada à Agricultura, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal | 
9Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, C/ Quart 80 46008 Valencia, España | 10Parque da Pena e Parque 
de Monserrate, Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. Parque de Monserrate 2710-405 Sintra, Portugal | 11Jardí 
Botànic de Sóller, Mallorca, Baleares, España | mcduarte@iict.pt 
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Plants are essential for people due to the various ecosystem services they provide. A multifaceted 

science, botany’s practice has changed in recent decades due to technological advances as well as the 

expansion of disciplines. 

In the twentieth century the disappearance of natural ecosystems, loss of biodiversity at the global 

level and the loss of traditional knowledge began to threaten the very foundations of this science. At 

the beginning of the twenty-first century botany is undergoing profound changes. Botanists are now 

facing a changing world. They must bring their knowledge and expertise to meet the actual needs of 

our societies, to address new economic, social and environmental challenges and contribute to the 

preservation of biodiversity. 

Botanic Gardens are places where research and investigation on plants is one of the core missions, 

while contacting directly with society. Thus, they have the capacity to embrace a true endeavor: (i) to 

constitute a platform of exchanges and dialogue using the “old and new” botany approach; (ii) to show 

how plant sciences can contribute to mitigate regional and global issues; (iii) to develop a forward-

looking perspective in science promotion to present botany as a new bridge between basic, essential 

knowledge and scientific technologies needed to appeal current and future generations. The 

experience developed within the Lisbon Botanic Garden in the last decade will be present as a case 

study. 

 

The regional and international challenges Lisbon Botanic Garden can 
face to improve communication and interest on botany's practice 

Maria Amélia Martins-Loução 

Universidade de Lisboa | maloucao@fc.ul.pt 
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Las constantes mejoras técnicas en diferentes campos de investigación están contribuyendo a la rápida 
generación de datos multidisciplinares sobre biodiversidad que son cada vez más fiables y económicos. 
Con la ayuda de los avances informáticos que derivan de la implantación de la sociedad de la 
información y las telecomunicaciones, tales datos ponen las bases para hacer cada vez más y mejores 
aportaciones a las necesarias estrategias de conservación y gestión de la flora en cualquier territorio. 
En un enclave insular oceánico como Canarias, estas necesidades se multiplican, al tratarse de un 
punto caliente de biodiversidad cuya antigüedad geológica y complejidad orográfica o ecológica han 
generado una flora extraordinariamente diversa, pero también extremadamente frágil y todavía no 
totalmente conocida. La ponencia ilustrará cómo datos genéticos de diferente índole pueden 
contribuir a la conservación más efectiva de la flora y el territorio de Gran Canaria, o al diseño de 
estrategias que maximicen la eficacia en la utilización de los limitados recursos económicos en función 
de la realidad biológica de cada linaje. Se hará especial hincapié en aquellos casos estudiados por 
nuestro centro que muestran que a veces los resultados científico-técnicos son contrarios al 
conocimiento establecido y que, en otras ocasiones, entran en conflicto con criterios y prácticas 
conservacionistas al uso.  

 

 

 

 

 El uso de variables genéticas para conservar y gestionar la flora 
endémica de Gran Canaria 

Juli Caujapé-Castells 

Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”-Unidad Asociada al CSIC, Cabildo de Gran Canaria |   

julicaujape@gmail.com 
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The Cape Verde encompasses the southernmost islands of Macaronesia. This archipelago has nine 

inhabited islands (Boavista, Brava, Fogo, Maio, Sal, Santiago, Santo Antão, São Nicolau and São 

Vicente) and they are the only Macaronesian islands located in the tropics. During the last 20 years, 

some research papers have reviewed the endemic status and distribution of native plants in Cape 

Verde, but only two accounts, those by Leyens and Lobin (1996) and Brochmann et al. (1997), have 

been focus on vascular endemic plants as a whole. In this communication we present: (i) a review the 

development of knowledge of the Cape Verde flora, (ii) an updated check-list of vascular plant species 

that are endemic to Cape Verde, and (iii) the first national Red Data List for the Cape Verde Islands. The 

application of IUCN Red List categories and criteria to Cape Verde flora reveals that almost all the 

endemic plant species are threatened (ca. 84%) and half of the endemic taxa has areas of occupancy 

and extents of occurrence, less than 20 km2 and 200 km2, respectively. The loss or alteration of the 

habitats, droughts and invasive alien species were recognized among the major threats, meaning that 

the southernmost archipelago of Macaronesia has large numbers of plant species that may be at risk of 

extinction. Finally, it is pointed that additional field surveys of the least understood species are 

urgently needed to fully protect and conserve the unique plant diversity of this archipelago. 

 

 

 

Twenty years of plant conservation in Cape Verde islands: from the 
preliminary inventory to the new red list 
Maria Manuel Romeiras1,2, Sílvia Catarino1, Isildo Gomes3, Cláudia Fernandes4, João 
Farminhão1, José Carlos Costa5, Maria Cristina Duarte1,5 
1 Tropical Research Institute (IICT/JBT), Travessa Conde da Ribeira 9, 1300-142 Lisbon, Portugal | 2University of 
Lisbon (FCUL), BioFIG, Campo Grande, 1749-016 Lisbon, Portugal | 3INIDA, São Jorge dos Órgãos. Santiago Island, 
Cape Verde | 4DGA, MAHOT, Santiago Island, Cape Verde | 5University of Lisbon (ISA), Tapada da Ajuda, Lisbon, 
Portugal ! 5CIBIO, University of Porto, Campus Agrário de Vairão, 4485-661 Vairão, Portugal | 
mromeiras@yahoo.co.uk  
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It is presented an assessment based on the information provided in January 2014 by the national 

reports of Ibero-Macaronesian Botanical Gardens to the European Consortium of Botanical Gardens 

(ECBG), member of Global Partnership for Plant Conservation (GPPC), for the mid-term review of the 

GSPC presented by Botanical Gardens Conservation International (BGCI). This information was updated 

by some of those Gardens. 

This presentation will include general contributions to GSPC implementation, noting national and 
international contributions and including information about new initiatives stimulated by the GSPC as 
well as target specific contributions. Some suggestions for case studies are presented. 

It is intended to call attention to the main objectives for the conservation of biodiversity to develop by 

the botanical gardens, appealing to their participation in the development of concerted actions with 

these objectives. 

Contribution of the Iberian Botanical Gardens to the Global Strategy for 
Plant Conservation (GSPC) targets, 2010-2020 
Dalila Espírito-Santo1,2,3, Palmira Carvalho4, Maria Cristina Duarte5,6, António Lamas7, 
Ireneia Melo4, Rosendo Elvira-Palacio8 
1Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Jardim Botânico da Ajuda, Calçada da Ajuda, 1300-010 
Lisboa | 2Centro de Botânica Aplicada à Agricultura, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa | 3Centro de Ecologia Prof. 
Baeta Neves, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa | 4Jardim Botânico, Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência, Universidade de Lisboa, Rua da Escola Politécnica 58, 1250-102 Lisboa | 5Instituto de Investigação 
Científica Tropical, Jardim Botânico Tropical, Largo dos Jerónimos, Lisboa | 6CIBIO, Universidade do Porto, Campus 
Agrário de Vairão, 4485-661 Vairão, Portugal | 7Parque de Monserrate e Parque da Pena, Parques de Sintra - 
Monte da Lua, S.A. Parque de Monserrate 2710-405 Sintra | 8 Real Jardín Botánico Juan Carlos I, Universidad de 
Alcalá, FUNDACIÓN GENERAL., Campus Universitario, 28805 Alcalá de Henares (Madrid) | 
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En Septiembre de 1992, el Congreso Internacional de Etnobotánica celebrado en el Real Jardín de 
Córdoba incluyó la siguiente conclusión como parte de su Declaración Final "Asumimos que el conjunto 

de conocimientos que todos los grupos humanos han generado a través de la historia para el 

mantenimiento y manejo de su ambiente y los recursos genéticos de las plantas, debe ser evaluado 

científicamente y utilizado para el diseño de mejores sistemas de aprovechamiento de recursos". 

Desde entonces la Etnobiologia y muy especialmente la Etnobotánica han hecho grandes avances en el 
inventario y puesta en valor de los conocimientos tradicionales de los diferentes grupos humanos 
(indígenas, comunidades rurales e incluso sociedades urbanas). El patrimonio etnobiológico de los 
pueblos ibéricos y macaronésicos ha sido especialmente estudiado en este tiempo, y se han redactado 
y publicado numerosas tesis doctorales, libros y artículos científicos y divulgativos en revistas, 
desarrollado programas educativos, instalados museos, exposiciones,.. en suma una infinidad de actos 
científicos, técnicos y culturales han surgido comprometidos con el estudio y valoración de este 
patrimonio. La legislación española, por ejemplo, se ha hecho eco de este ambiente, contemplando la 
importancia de los saberes populares en la vigente Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que a su 
vez ha promovido el inicio de redacción del Inventario Español de Conocimientos Tradicionales. Se 
estudia paralelamente la capacidad de reconocer estos conocimientos como objeto de derecho tanto a 
nivel  nacionales como internacional (Protocolo de Nagoya). La celebración en Córdoba en noviembre 
de 2014 del VI Congreso Internacional de Etnobotánica (ICEB 2014) es una muestra más del creciente 
interés de la etnobiología y de la etnobotánica. 

En gran parte de las sociedades del mundo, los conocimientos tradicionales se han conservado 
principal o exclusivamente a través de la transmisión oral, generación a generación y son las 
comunidades rurales e indígenas las depositarias de esos conocimientos. Generalmente son 
determinados componentes de la sociedad los principales depositarios y transmisores de esos saberes, 
como es el caso de las mujeres o de los ancianos. Una buena parte de la investigación etnobotánica se 
ocupa del rescate de ese patrimonio trabajando con estos informantes, recopilando y validando datos 
y desarrollando mecanismos de reversión del conocimiento como herramienta de conservación, 
puesta en valor y mejora de la calidad de vida de las sociedades de vida y costumbres tradicionales. 

En algunos países y colectivos humanos de larga historia y rico patrimonio artístico y literario, se han 
conservado importantes conjuntos arqueológicos, colecciones de cerámica y pintura, textos sobre la 
naturaleza de su flora y fauna, catastros, tratados de agricultura, jardinería, medicina, farmacia, 
cinegética, costumbres, descripciones de viajeros, documentación gráfica (mosaicos, frescos, planos, 
grabados, fotografías), narraciones, ensayos, poemas, novelas costumbristas, etc. Todas estas fuentes 
representan un recurso potencial para la interpretación y rescate de las formas tradicionales de vida 
del pasado. Y éste es precisamente el caso, entre otros muchos, de los pueblos ibéricos (sensu lato) 
cuya fascinante historia y rico legado del pasado invitan a estudiar esas fuentes de documentación 
histórica. Surgen entonces singulares aportaciones a la etnobotánica desde el análisis y estudio de 
estas fuentes de documentación. En nuestro caso, destaca por ejemplo el interés de los materiales 
(arte y literatura) de los periodos hispanorromano y andalusí (mal llamado hispanoárabe). 

Las fuentes de evidencia de carácter histórico como fundamento para 
la reconstrucción de paisajes y conocimientos sobre el uso y cultivo de 
las plantas 

Esteban Hernández Bermejo 
Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales  Universidad de Córdoba y Banco de Germoplasma 

Vegetal Andaluz | cr1hebee@uco.es 
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Examinamos en este trabajo los métodos de análisis, interpretación y validación de diferentes fuentes 
de documentación histórica. Se describen las posibles aportaciones de algunas de ellas conforme al 
siguiente índice: 

Arqueología y arquitectura histórica 

El arte: Frescos,  mosaicos y pinturas. Cerámica, joyería, bajorrelieves, escultura  

Planos, diseños, grabados y otras ilustraciones  

Textos especializados: obras de naturalistas, botánicos, farmacéuticos: naturalistas griegos y romanos. 
Eruditos visigodos y cristianos medievales. Geóponos, botánicos y médicos (físicos) de la antigüedad. 

Cronistas y libros de viajes, catastros, geógrafos  

Fondos documentales de archivos. Códices  

Fuentes literarias: Textos bíblicos y de otras religiones. Poesía. Novela. Ensayistas. Cancionero y 
refranero popular  

Los ejemplos utilizados en el desarrollo de esta metodología proceden de diversas culturas y 
geografías: minoica, egipcia, romana, andalusí, inca, maya,... pero incluyen también documentos de 
épocas posteriores, por ej. del Renacimiento e Ilustración. Las consecuencias y aplicaciones de esta 
información se proyectan como una poderosa fuente de innovación en campos como la agricultura 
(recuperación de cultivos marginados o infrautilizados y de variedades tradicionales, introducción de 
nuevos cultivos, respuesta al cambio climático, desarrollo agrícola, lucha contra el hambre), 
alimentación (cocinas tradicionales, nutrición, dietética),  farmacología y medicina (nuevos principios 
activos, virtudes de las plantas medicinales, prevención de enfermedades), recuperación de técnicas 
industriales, artesanales y artísticas (en cosmética y perfumería, plantas de fibra, tintóreas, etc.) e 
incluso restauración de paisajes culturales o históricos. 

Precisamente en este último capítulo, se abordan aquí varios estudios de caso en los que se cuenta con 
cierta experiencia. Entre ellos, la restauración de los jardines de Madinat al-Zahra, la gestión y 
conservación del paisaje de las Huertas del Generalife, o el proyecto de creación de un jardín 
etnobotánico descentralizado en Misiones (Argentina). Como puede desprenderse de lo anteriormente 
dicho, el diseño y gestión de jardines botánicos encuentra también nuevas dimensiones y perspectivas 
a través del estudio, conservación y difusión del patrimonio etnbotánico histórico. El compromiso 
adquirido de forma simultánea con la diversidad biológica y cultural de los pueblos y territorios del 
mundo, nos permitirá hablar no sólo de jardines históricos y jardines etnobotánicos, sino de un modelo 
tal vez ya existente, que puede y debe reforzarse todavía más, el de los jardines botánicos 
etnohistóricos. 
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The Macaronesian Islands have been the unfortunate hosts to numerous invasive alien plant species 

many of which have had a profound effect altering the structure of ecosystems and disrupting 

biodiversity in natural communities rich in local endemic species. Almost all the invasive aliens were 

originally introduced for economic reasons or as ornamentals, or accidentally as seed contamination in 

commercial seed or simply by travelers on clothes, shoes etc. 

On the other hand Macaronesian plants have been introduced in a similar manner to other parts of the 

world with climatic conditions akin to the Macaronesian climate and some of them are now considered 

to be invasive aliens where they have become established and escaped into local plant communities. 

Probably the most notorious of these is the case of Myrica faya Aiton  (syn.Morella faya; faya, haya, 

firetree) in the Hawaiian Archipelago. Native to the Canaries, Madeira and the Azores, it was probably 

introduced as an ornamental or for medicinal purposes but now occupies over 35.000 Hectares and 

displaces native tree communities and important native species such as Metrosideros 

polymorpha Gaudich (a sacred forest tree, ‘Ohi’a Lehua) in thedry seasonal sub-montane 

rainforest.  M. faya has the ability to fix nitrogen and therefore alters the local ecological conditions by 

increasing the nitrogen content of the soil allowing other alien nitrophilous species to colonize land to 

the detriment of local endemic species. 

Hypericum canariense L. from Madeira and the Canaries has also become an invasive in several parts of 

the world including  the Hawaiian islands, California, Australia and New Zealand. In the Hawaiian group 

it is included in the Catalogue of High Risk Species. In Australia, New Zealand and California it is 

considered to be a “noxious weed”. In California it already forms dense monospecific stands with 100% 

ground cover.  It was originally introduced into the horticultural trade in all these countries as a rather 

rare species of high ornamental value. 

  

The Canary Islands date palm or pineapple palm (Phoenix canariensis Hort ex Chabaud) is one of the 

most popular ornamental palms and is grown in parks and gardens throughout the subtropical 

world.  It has become naturalized inSpain, Italy, Australia, New Zealand, Bermuda and parts of 

the United States (California, Arizona, Florida and Alabama). New Zealand's Landcare Research Bureau 

has classified it as a 'sleeper weed' - "a plant that spreads slowly and goes unnoticed until it becomes 

widespread". In Southern California it has become the subject of elimination and restoration projects 

but because of its capacity to produce large numbers of seedlings it is considered to be nuisance weed. 

 

The other side of the coin: macaronesian plants as invasive aliens 

 David Bramwell 

Catedra de La UNESCO para la Conservación de la Biodiversidad Vegetal en Macaronesia y el Oeste de Africa. 
Jardin Botanico Viera y Clavijo, Cabildo de Gran Canaria, El Palmeral 15, Tafira Alta, 35017 Las Palmas de Gran 

Canaria, Spain | davidbramwell42@gmail.com  
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Tagasaste (Chamaecytisus proliferus (L.) Link subsp. palmensis Christ),  is an endemic shrub of the 

Canary Island of La Palma but has been widely introduced to other parts of the world as a forage plant 

where it usually goes under the name of tree lucerne. In parts of Australia  it is considered to be an 

invasive environmental weed and  in New Zealand the Department of Conservation list it as a Priority 

Environmental Weed.  In the Hawaiian Islands, it is naturalized and has become invasive on Maui and 

Hawai`i. 

Tree lucerne accumulates large quantities of long-lived seeds in the soil seedbank and readily 

germinates after fire or other disturbance, forming dense infestations that can smother native 

vegetation and prevent regeneration. Its nitrogen-fixing ability also increases soil fertility, 

helping other weeds to colonise invaded sites and out-compete the native species. 

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. (Paris daisy, Teneriffe daisy, Marguerite daisy), a Canary 

Islands endemic found on all the islands except Lanzarote and Fuerteventura is widely grown in the 

horticultural trade and has innumerable cultivars with many flower forms and colours not found in the 

natural populations. It has, however, been reported as an alien invasive in Australia, Italia, Mexico and 

USA (California and Hawaii). Teneriffe daisy (Argyranthemum frutescens subsp. foeniculaceum) and 

Marguerite daisy (Argyranthemum frutescens subsp. frutescens) are both regarded as environmental 

weeds in South Australia and Western Australia where, as garden escapes, they 

have become serious weeds in coastal sand dune ecosystems. 

Other Macaronesian species are invasive aliens on a smaller scale in other parts of the world to be 

considered in this paper include Aeonium haworthii, Rumex lunaria, Echium pininana, E. candicans and 

E. simplex, Hypericum grandifolium  and  Limonium perezii. 

 

26 



XIII SIMPÓSIO AIMJB – LISBOA 22-26 DE SETEMBRO DE 2014 

 

 

A espécie que escolhi para tema do meu contributo no Simpósio deste ano da AIJBM, tornou-se nos, 

últimos decénios, uma praga invasora muito frequente no entorno das regiões com climas de tipo 

mediterrânico ou subtropical.   

O rápido crescimento, a elevada tolerância e plasticidade fenotípica face aos fatores ambientais, junto 

ao valor estético das plantas, concorreram para a acelerada dispersão desta invasora.  

Em poucos anos obtêm-se tufos densos e cespitosos de folhagem elegante a rodear, como num 

arranjo floral, as plumas vistosas e acetinadas.  

Há pouco mais de um século jardineiros e paisagistas da Califórnia, deixarem-se prender pelo encanto 

das novas sereias e difundiram-na nos seus catálogos.  

 A urgência e gravidade de crescentes problemas de Conservação da Diversidade Biológica que 

derivam das mudanças e abandono dos usos tradicionais agrícolas e florestais tem suscitado o 

aparecimento de projetos nacionais e internacionais em países tão variados como a Nova Zelândia, a 

Austrália e Espanha. 

 O aprofundar do conhecimento das peculiaridades de certos grupos funcionais em confronto com 

outras plantas comuns como as canas (Arundo donax) e várias gramíneas mediterrânicas que permitirá 

aumentar a eficiência do combate da praga da cortadéria e diminuir os elevados custos financeiros e 

biológicos do seu controlo.  

O perigo “emplumado” da Cortaderia selloana 

Fernando Catarino 

Professor Jubilado da Universidade de Lisboa | mangas.catarino@hotmail.com 
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Comunicações orais 

 Comunicaciones orales  

Oral presentations 

28 



XIII SIMPÓSIO AIMJB – LISBOA 22-26 DE SETEMBRO DE 2014 

 

En el marco del Proyecto Etnobotánica, la AIMJB ha recopilado información sobre colecciones, archivos 

y materiales de interés etnobotánico de los Jardines, así como de sus actividades en este ámbito y de 

colecciones de otras instituciones vinculadas a sus trabajos de investigación. 

Tras el diagnóstico inicial, hemos constatado que algunos conservan tanto colecciones vivas como 

propágulos, pliegos de herbario y objetos con valor científico y cultural. Su origen y sistemas de gestión 

son diversos, pero tienen en común ser testimonio vivo y material de algunos de sus trabajos de 

investigación y de la diversidad biológica que custodian. Otros no incorporan la perspectiva 

etnobotánica en la formación de sus colecciones, y algunos las tienen en proyecto. 

A partir de la información facilitada por los Jardines, se han reunido un conjunto de materiales que 

hemos agrupado según su función y aplicaciones tradicionales: farmacopea, alimentos, venenos, útiles 

domésticos, útiles agrícolas y ganaderos, útiles de recolección, útiles de caza y pesca, colorantes, 

textiles, cosméticas, jaboneras, juguetes, instrumentos musicales, ornamentales, estructuras 

vegetales, folclore, rituales y ceremoniales entre otras. Algunos de ellos se han escogido para 

conformar la exposición "Culturas y Plantas", cuyo objetivo es mostrar la faceta etnobotánica de las 

actividades de estudio y conservación de la biodiversidad que desarrollan los Jardines Botánicos 

iberomacaronésicos y las instituciones con las que se vinculan. 

La exposición, que tendrá carácter itinerante, mostrará una selección de objetos que, además de ser 

muestras testigo de trabajos de investigación, poseen calidad técnica y estética para ser expuestos. 

Incluye además algunos paneles temáticos con imágenes sobre distintas aplicaciones de los vegetales. 

El grueso de los materiales corresponde al ámbito Iberomacaronésico, pero también hay 

representaciones de objetos relacionados con actividades etnobotánicas de la trayectoria histórica de 

los Jardines en África, América y Asia. 

Se inaugurará en Lisboa durante el XIII Simposio de la AIMJB y lo allí expuesto será el germen de una 

muestra que será viva, crecerá y se transformará en su itinerancia, a la vez que se completará y 

actualizará con nuevos materiales y diseños expositivos.  

La muestra inicial tratará de incentivar a los Jardines Botánicos a promover este tipo de estudios, a 

acoger y exhibir materiales culturales relacionados con sus colecciones, así como a conservar y 

musealizar los materiales de que disponen. En el marco de esta exposición y bajo el auspicio de la 

AIMJB, los estudios etnobotánicos realizados desde distintos ámbitos científicos e institucionales, 

pueden encontrar en los Jardines Botánicos lugares idóneos donde mostrar resultados, así como 

conservar sus materiales.   

 

 "Culturas y plantas" : exposición itinerante sobre Etnobotánica 
Iberomacaronésica en los Jardines Botánicos 

María del Mar Gutiérrez Murillo 

IMGEMA-Real Jardín Botánico de Córdoba Avda. de Linneo s/n14004 Córdoba (España) | 
etno.mgutierrez@jardinbotanicodecordoba.com 
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“Infusão de Ciência” é um programa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra que assenta no 
formato de “café de ciência" desenvolvido em ambientes informais. Os principais objectivos são levar 
conteúdos científicos ao público de uma forma informal, sem contudo descurar o rigor próprio de 
temáticas científicas, contribuindo assim para o aumento da cultura e literacia científica entre os 
cidadãos. O Jardim Botânico conta com a colaboração de investigadores do Centro de Ecologia 
Funcional, do Observatório de Interacções Planta-Medicamento, do Departamento de Ciências da Vida 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia e ainda da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra 
para a dinamização das sessões. 

Pensado para um público jovem e adulto, com interesse pelas temáticas relacionadas com a ciência, as 
plantas ou o próprio Jardim Botânico, o programa “Infusão de Ciência” aborda temáticas tão variadas 
como plantas tóxicas, interação entre plantas e medicamentos, micologia, dispersão de sementes, 
pólen, reprodução sexual de plantas, entre outros. Sobre a temática das plantas invasoras foram 
realizadas três sessões, uma intitulada "Estamos a ser invadidos?", outra "Inimigo do meu inimigo, 
meu amigo é" e ainda "Trunfos e apuros da planta emigrante".   

As sessões têm a duração máxima de uma hora, durante a qual o(s) orador(es) convidado(s) faz(em) 
uma breve exposição do tema seguido de conversa com o público. O tom de informalidade é dado 
através de múltiplos fatores. Primeiramente pela linguagem utilizada, com recurso a termos 
conhecidos do público em geral. O próprio título atribuído a cada uma das sessões imprime o cunho da 
criatividade associada a temas científicos. A infusão servida durante a sessão potencia o interesse, o 
bem-estar e a participação do público.  

No início da primavera é apresentado o programa anual que inclui um ciclo de doze sessões que 
decorrem sempre na última quarta-feira do mês às 18h00. Deste modo o programa pretende fidelizar 
o público através da criação de rotinas assentes na expectativa. Cada “Infusão de Ciência” decorre num 
local diferente do Jardim, em espaços ao ar livre em época de bom tempo e em espaços interiores nos 
meses de inverno. 

O primeiro ciclo de "Infusão de Ciência" teve início em Fevereiro de 2013. O balanço ao final de um 
ano foi francamente positivo. As sessões contaram em média com cerca de meia centena de pessoas. 
O sucesso da iniciativa contribuiu para a continuidade do programa com um novo ciclo de sessões a 
decorrer atualmente desde Março de 2014. A divulgação do programa e das sessões, individualmente, 
foi uma das principais apostas do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra para o sucesso da 
iniciativa, recorrendo-se para tal às técnicas de assessoria de imprensa, comunicação visual, 
interpessoal e online. O programa anual completo pode ser consultado em www.uc.pt/jardimbotanico.    

 

Ciclo "Infusão de Ciência": 12 temas, 12 conversas, 12 espaços 

Paulo Renato Trincão 1,2,*, Catarina Schreck Reis 1,3, Liliana Gonçalves 1 
1 Jardim Botânico da Universidade de Coimbra | 2 Centro de Ecologia Funcional da Universidade de 
Coimbra | 3 Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores - Universidade 
de Aveiro | paulo.trincao@uc.pt 

 

30 

Palavras chave: divulgação de cultura científica, ambiente informal, programa anual, Jardim Botânico 
da Universidade de Coimbra, plantas invasoras  



XIII SIMPÓSIO AIMJB – LISBOA 22-26 DE SETEMBRO DE 2014 

 

El Jardín Botánico Atlántico avanza en los trabajos para completar las colecciones del área temática 

dedicada a los seis Biomas que vertebran el Atlántico Norte, conocida como Itinerario Atlántico. En 

este contexto, en la primavera de  2014, se abrió al público un nuevo bosque perteneciente al Bioma 

Templado Europeo. 

Se trata de una aliseda pantanosa, formación particular y escasa en el medio natural que, aunque 

relativamente frecuente en Centroeuropa, es poco habitual en el Cantábrico donde el marcado relieve 

de nuestro territorio no favorece su formación. Aprovechando el acondicionamiento de una senda 

para visitar este nuevo bosque, el Jardín Botánico ha diseñado un recorrido didáctico, la Ruta de los 

bosques naturales que, a modo de “senda de montaña” (el camino se encuentra señalizado con hitos 

de piedra),  permite visitar en un circuito circular la zona más “natural” del Jardín. La ruta, en el 

corazón del Itinerario Atlántico, ofrece así la oportunidad de conocer cuatro bosques característicos 

del mundo Templado Europeo, pues junto a la ya mencionada aliseda pantanosa se visitan otras tres 

fomaciones representativas de este territorio: un viejo bosque de carbayos, que conserva árboles 

centenarios, un bosque mixto maduro, que sorprende por su diversidad en especies arbóreas, y una 

aliseda ribereña, que destaca por su buen estado de conservación. 

Todos ellos son bosques preexistentes en el recinto del Botánico y no presentan ningún tipo de manejo 

por parte del Jardín, más allá de la retirada de especies invasoras y de la limpieza de caminos.  

A lo largo del recorrido varios paneles explicativos ayudan al visitante a interpretar diferentes aspectos 

de estas formaciones: su flora estructural, algunas especies de fauna constatadas como habitantes 

permanentes  o visitantes ocasionales, su dinámica y  los procesos biológicos determinantes en su 

equilibrio, así como los usos tradicionales y las prácticas que amenazan su conservación.  

 

 

 

Nuevo recorrido didáctico por los bosques naturales del Jardín 
Botánico Atlántico (Gijón, España).  

Reyes Álvarez Vergel1, Alvaro Bueno Sánchez2, Tomás E. Díaz2   

 1 Jardín Botánico Atlántico. Avda del Jardín Botánico 2230, 33394 - Gijón (Asturias, España) | 2 Jardín Botánico 
Atlántico/Universidad de Oviedo | ravergel@gijon.es 
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"Tempo de Plantar Ciência" é um projeto desenvolvido pelo Jardim Botânico da Universidade de 

Coimbra, aprovado no âmbito do programa Escolher Ciência (Agência Nacional Ciência Viva), que tem 

como objectivo promover o contacto e o envolvimento de alunos do ensino secundário com a 

Universidade, tendo em vista estimular o seu prosseguimento de estudos em áreas científicas. O 

projeto decorre no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, em colaboração com o 

Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra e a Escola Secundária Quinta das 

Flores, de Coimbra. Tendo em vista promover o interesse pela ciência, e nomeadamente pela Botânica, 

foram planificadas várias ações em contextos de educação não formal, valorizando o Jardim Botânico 

como recurso educativo fundamental.  

O projeto foi apresentado aos alunos da Escola Secundária no início do ano letivo 2013/2014 e a 

participação decorreu a título individual e voluntário, tendo 33 alunos manifestado interesse e 

motivação para participar.  

Entre Novembro de 2013 e Junho de 2014 realizaram-se sessões mensais que incidiram sobre a 

temática da evolução das plantas através do tempo geológico, considerando os principais grupos: 

algas, briófitas, pteridófitas, gimnospérmicas e angiospérmicas. Para cada um dos temas realizaram-se 

uma ou mais sessões com percursos exploratórios para observação e identificação de espécies no 

Jardim, recolha de material para análise em laboratório e realização de atividades com uma grande 

componente prática. Essas sessões decorreram no Jardim Botânico e nos laboratórios de aulas e 

investigação da Universidade, orientadas pela equipa do Jardim e também por investigadores e 

professores do ensino universitário. Foram ainda realizadas duas sessões em espaços distintos: uma 

sobre comunicação de ciência no Centro de Ciência Viva Rómulo de Carvalho (Universidade de 

Coimbra) e uma saída de campo de um dia inteiro à Mata da Margaraça (Serra do Açor, Portugal). 

No final do ano letivo uma sessão de apresentação na Escola Secundária Quinta das Flores permitiu a 

partilha do projeto e dos seus resultados com um maior número de alunos, surgindo 15 novas 

inscrições para a segunda fase do projeto que irá decorrer até Dezembro de 2014. Os alunos 

solicitaram ainda a realização de mais atividades no período de férias letivas, que irão decorrer sobre 

temáticas distintas que incluem, entre outras, as plantas invasoras, por sugestão dos próprios alunos 

que estão consciencializados para esta problemática. 

Os resultados alcançados até à data permitem verificar que os alunos têm uma opinião francamente 

positiva da participação no projeto, tendo-se envolvido de forma entusiástica em todas as atividades 

propostas. A equipa do projeto salienta o grande sentido de responsabilidade, autonomia e interesse 

de todos os alunos e a sua vontade de querer explorar e descobrir mais sobre a Botânica!  

"Tempo de plantar ciência": aproximar os alunos do ensino secundário 
à universidade através do jardim botânico  

Aurora Moreira 1,2,*, Helena Nunes 1, Catarina Schreck Reis 1,3, Paulo Renato Trincão 1,2 
1 Jardim Botânico da Universidade de Coimbra  | 2 Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra | 3 
Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores - Universidade de Aveiro |  
aurora.moreira@uc.pt 
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Os Kits Botânicos "Vamos Semear Ciência!" foram idealizados e desenvolvidos pelo Jardim Botânico da 
Universidade de Coimbra, tendo como objectivo principal a promoção da botânica junto de crianças e 
jovens em contexto de educação não formal. Através da realização de atividades práticas e 
experimentais, que podem ser desenvolvidas na companhia da família, de professores ou ainda 
autonomamente, as crianças desenvolvem as suas capacidades explorando, mexendo, sentindo, à 
medida que se divertem, aprendem e se envolvem na descoberta da botânica. Concebidos para 
crianças dos 5 aos 10 anos, os Kits Botânicos "Vamos Semear Ciência!" podem, no entanto, ser 
utilizados por crianças mais novas, com a ajuda da família ou dos educadores, e por crianças mais 
velhas, sendo os Kits o ponto de partida para explorações botânicas mais complexas.O conceito 

“Vamos Semear Ciência!” apela a uma postura ativa e questionadora das crianças, a uma apropriação 

dos Kits e das atividades, a um convite ao adulto para o acompanhamento nesse percurso de 

exploração. Pretende-se proporcionar às crianças e famílias o acesso a um produto que permita tirar 

partido e valorizar o ambiente natural envolvente, estimulando a sua curiosidade, espírito de 

descoberta e a aquisição de novos conhecimentos em botânica. O estímulo ao espírito científico, de 

observação, de questionamento e de experimentação, é desenvolvido através de três temáticas 

centrais que correspondem a Kits Botânicos distintos: Colecionar, Medir e Crescer. 

O Kit Colecionar proporciona a criação de diferentes coleções de materiais naturais. O Kit Medir 

pretende estimular a medição de diferentes objetos e materiais botânicos recorrendo a diferentes 

instrumentos de medição. O Kit Crescer propõe explorar a germinação de diferentes sementes de 

plantas e o seu crescimento em diferentes condições. 

Os três Kits contêm todos os materiais necessários à realização das atividades propostas e ainda um 

guia que inclui orientações para as cinco atividades, pensado e desenvolvido para que as crianças 

possam realizar todas as atividades de forma autónoma. No guia de atividades exploram-se também 

conceitos essenciais e curiosidades relacionadas com diferentes aspetos da Botânica que estimulam 

nas crianças espírito de questionamento e de descoberta. 

Inicialmente, os Kits Botânicos destinaram-se a cerca de 3000 crianças no âmbito de parcerias 

estabelecidas com diferentes Associações de Pais e Câmaras Municipais de diferentes zonas do país. 

Atualmente estão a ser desenvolvidas novas versões de kits científicos que vão ser comercializadas. 

Para tal, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra estabeleceu uma parceria com a empresa de 

comercialização de conteúdos educativos Edubox®
 que, numa primeira fase vai introduzir os kits 

“Vamos Semear Ciência” no mercado nacional e, posteriormente, passará a distribuir os produtos nos 

mercados internacionais. 

 

 

Kits botânicos "vamos semear ciência!" 

Catarina Schreck Reis 1,2,*, Aurora Moreira 1,3, Helena Nunes 1, Carine Azevedo 1, Raquel 
Lopes 1 , Paulo Renato Trincão 1,3 
1 Jardim Botânico da Universidade de Coimbra | 2 Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de 
Formadores - Universidade de Aveiro | 3 Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra |  
cschreckreis@uc.pt 
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O Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) tem à sua guarda coleções etnográficas, cuja 

constituição resulta de diferentes contextos históricos e culturais. Nesta comunicação pretende-se 

fazer uma breve apresentação destas coleções, tendo como foco a sua importância para futuros 

trabalhos de investigação na área da etnobotânica. 

As coleções etnográficas de origem vegetal, enquanto testemunhos da cultura material, permitem 

conhecer a relação dos diferentes grupos com o meio envolvente, nomeadamente a utilização e gestão 

que fazem dos recursos naturais disponíveis. Assentando na tradição multidisciplinar do IICT, 

permitem também cruzar diversos olhares e perspetivas científicas, nomeadamente da botânica e da 

antropologia, entre outras ciências. 

Das coleções etnográficas do IICT, destacamos as três coleções organizadas nas Reservas Técnicas do 

Palácio dos Condes da Calheta – a coleção da Missão Antropológica de Moçambique (1936-1956), a 

coleção da Missão Antropológica e Etnológica da Guiné (1947-1948) e a coleção do antigo Museu 

Agrícola Colonial (1929-1992?). Constituídas com diferentes objetivos, integrados na política científica 

colonial do Estado Novo, incluem objetos de diferentes tipologias, feitos a partir de diversos materiais 

de origem vegetal e animal. Apesar de apresentarem diferentes níveis de conhecimento, estas 

coleções têm vindo a ser estudadas maioritariamente na perspetiva da história da ciência, tendo-se 

identificado, em alguns casos, locais e métodos de recolha, grupos culturais produtores, práticas de 

utilização e funções sociais dos objetos. A multiplicidade de usos dos materiais vegetais pelos vários 

grupos culturais é expressa nas diferentes tipologias dos artefactos – uso ritual, medicinal, doméstico, 

nas atividades agrícolas, de caça e de pesca, vestuário, instrumentos musicais, etc.   

Estamos convictos de que será uma mais-valia submeter o estudo das referidas coleções à perspetiva 

da etnobotânica, identificando as espécies utilizadas na produção destes objetos, analisando não 

apenas a perspetiva ecológica, mas também as conjunturas históricas, as possíveis alterações ocorridas 

na relação das diferentes comunidades com o meio natural envolvente, inovações surgidas na 

integração de novos materiais botânicos, por exemplo. A investigação naquela área pode revelar 

conhecimentos da farmacopeia tradicional, ativa ainda ou já abandonada, usos das plantas na 

sustentabilidade da economia local, conflitos ou equilíbrios nos modos de apropriação dos recursos 

naturais pelas populações. Temáticas de investigação que associadas a estas coleções etnográficas 

ampliam o conhecimento que delas possuímos e, por extensão, o seu valor patrimonial. Finalmente, a 

partir dos novos conhecimentos alcançados pela etnobotânica, podemos formular novos discursos e 

narrativas em torno dos objetos, tendo em vista a sua divulgação pública, mas assumindo também que 

estas coleções podem e devem estar sempre abertas a projetos de investigação inovadora, conducente 

a novos dados sobre a sua materialidade e técnicas de fabrico empregues, nos contextos humanos da 

sua produção. 

A componente etnobotânica nas coleções científicas do IICT. Visita 
guiada às coleções etnológicas no Palácio dos Condes da Calheta  

Marta Costa, Rogério Abreu 

Instituto de Investigação Científica Tropical, R. Junqueira, 86-1º 1300-344 Lisboa | 
martacosta@iict.pt  
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As espécies exóticas invasoras são uma das maiores ameaças à biodiversidade a nível mundial uma vez 

que podem afectar a dinâmica dos sistemas naturais, as atividades económicas e ainda a saúde 

pública. Desde 1999 a legislação Portuguesa, através do Decreto-Lei 565/99 de 21 de Dezembro, 

reconhece os perigos associados às espécies não indígenas e regulamenta a sua introdução e 

utilização. No caso da flora, são 30 as espécies introduzidas em Portugal continental que estão 

classificadas como invasoras. 

Embora os problemas associados a estas plantas sejam reconhecidos não só em Portugal como 

também noutros locais do mundo, fora do seu habitat de origem, em muitas situações as espécies que 

hoje são invasoras foram transportadas e introduzidas pelo Homem por motivos vários. Umas com o 

intuito de ser utilizadas como espécies ornamentais, algumas por apresentarem rápido crescimento e 

para serem exploradas comercialmente, outras ainda por serem úteis para a fixação ou drenagem de 

solos ou até para a alimentação de animais.  

A pesquisa histórica sobre as espécies vegetais que hoje estão classificadas como invasoras são um 

importante dado que contribui para uma maior compreensão das razões que levaram à introdução 

destas espécies que são hoje prejudiciais ao homem, mas em tempo lhe foram tão úteis. 

No âmbito do projeto "No Jardim há histórias sem fim" foram publicados 52 artigos, durante 52 

semanas, sobre histórias das árvores do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, mas também 

sobre os seus portões e estátuas, as suas estufas e recantos e ainda sobre os seus diretores e 

jardineiros. Um dos artigos, intitulado "A árvore que chega ao céu" conta a história da introdução na 

Europa da espécie Ailanthus altissima no século XVIII e que, de ornamental amplamente plantada, 

passou a alastrar-se e é hoje classificada como uma problemática invasora.    

Viajando no tempo, encontramos relatos históricos que nos dão a conhecer as razões que levaram à 

introdução de Ailanthus altissima, "uma arvore que é bonita e pittoresca, faz um bello effeito; a sua 

folhagem é espessa e produz boa sombra". E mesmo muito tempo antes de se tornar uma 

problemática invasora, a espécie vulgarmente chamada de espanta-lobos ou árvore-do-céu era já um 

problema devido ao cheiro profundamente desagradável libertado pelos indivíduos masculinos. Esta 

situação levou a que, em 1873, o redator da revista "Illustration Horticole" solicitasse "que na epocha 

opportuna mandem substituir o Ailanthus glandulosa por uma arvore inoffensiva. Não seja peior a 

emenda do que o soneto e, mal por mal, antes um sol de rachar as pedras do que uma sombra tão 

perfida.".  

Histórias de uma planta que nem sempre foi invasora 

Catarina Schreck Reis 1,2,*, Liliana Gonçalves 1, Carine Azevedo 1, Paulo Renato Trincão 1,3 
1 Jardim Botânico da Universidade de Coimbra  | 2 Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de 
Formadores - Universidade de Aveiro | 3 Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra | 
cschreckreis@uc.pt 
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El problema de las especies alóctonas que se vuelven invasoras es una amenaza creciente y cada vez 
mas importante en el mundo. Los jardines botánicos son instituciones que introducen muchas especies 
nuevas en cultivo en las regiones en donde están localizados. No todas las especies son invasoras o se 
escapan de cultivo en todas las regiones y ello depende en gran medida de las características 
intrínsecas de la planta y de las condiciones climáticas de los distintos territorios; los jardines botánicos 
son adecuados para testar si especies alóctonas que son atractivas para su uso en jardinería se 
naturalizan o escapan de cultivo es los territorios en que se localizan. Cuando esto ocurre es 
conveniente dar la alerta y dado que algunas de ellas pueden convertirse, en un plazo temporal más o 
menos corto, en invasoras en la región es conveniente conocer su comportamiento de forma 
temprana, eliminarlas y evitar su uso como plantas ornamentales. 
En la última década, son muchas las plantas cultivadas que se están introduciendo en el JBA. De entre 
ellas, se han observado el comportamiento de tres especies que se han expandido fuera de las áreas 
en que se cultivaban y asilvestrado. 
 
1. Elaeagnus × ebbingei Boom ex J.Door., Jaarb. Ned. Dendrol. Ver. 17 (Enkele Nieuwe Hybr.): 109 
(1952), hibrido entre E. macrophylla Thunb. y E. pungens Thunb.-ambas originarias de Asia (Korea y 
Japon)- es un arbusto de la familia Elaeagnaceae utilizado para formar setos; pese a su origen hibrido, 
sus frutos, carnosos y rojizos son comestibles y consumidos por las aves, y sus semillas germinan sin 
problemas en diversas áreas del JBA. 
2. Euphorbia characias L. subsp. wulfenii (Hoppe ex W.D.J.Koch) Radcl.-Sm., Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 79: 55 (1968) es un hermoso camefito originario del mediterráneo oriental (los Balcanes y 
Turquía) aun escasamente cultivado en la región; como en el caso de la planta anterior también 
produce semillas que germinan con facilidad. Con relativa frecuencia encontramos plantas jóvenes en 
lugares relativamente alejados de la zona donde se cultiva en el JBA. Se está adaptando bien a vivir en 
muros de piedra caliza con argamasa, germinando las semillas en sus grietas. 
3. Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross, Bot. Jahrb. Syst. 49(2): 277 (1913) [Basionimo 
Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D.Don,  rodr. Fl. Nepal. 73 (1825)] es una planta de escaso porte, 
sufruticosa, procedente del Himalaya y este de Asia. Fue cultivada en el JBA donde se multiplico por 
semillas y colonizo, en menos de un año, zonas relativamente alejadas, por lo que se erradico. Pese a 
que las heladas la dañan, es capaz de de asilvestrarse y extenderse en las zonas litorales con bioclima 
termotemplado. La planta no ha sido aun incluida en el Catalogo español de especies exóticas 
invasoras (Real Decreto 630/2013) y aparece a la venta con relativa frecuencia, en el norte de España. 
 

Otras especies que se observa recientemente que se están  escapando de cultivo en el Jardín son: 

Leycesteria formosa Wall., Pyracantha coccinea M.Roem.  y  Phyla nodiflora (L.) Greene. 

 

Plantas exóticas que se comportan como invasoras en el Jardín 
Botánico Atlántico (Gijon, España) 

Alvaro Bueno Sánchez 

Jardín Botánico Atlántico/Universidad de Oviedo (INDUROT), Avenida del Jardín Botánico, nº 2230, 33394 Gijon 

Asturias, España | abueno@uniovi.es 
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Reconhecendo o problema cada vez maior das espécies invasoras nos ecossistemas terrestres, o 

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra (JBUC) estabeleceu um plano de trabalho de gestão de 

invasoras na Mata do Jardim. 

Ailanthus altissima, espécie de fácil adaptação a qualquer tipo de solo, muito resistente à devastação 

por insetos, muito tolerante à poluição e apresentando também um rápido crescimento, é, 

atualmente, a maior preocupação do JBUC no que diz respeito a espécies invasoras. 

O plano de trabalho definido para a gestão desta espécie no Jardim, assenta em quatro fases distintas: 

Fase I: Mapeamento, Fase II: Inventariação, Fase III: Controlo e Fase IV: Monitorização. 

O mapeamento consistiu em sinalizar todas as manchas de Ailanthus altissima e quantificar o número 

médio de indivíduos. Foi também efetuado um levantamento não exaustivo de dificuldade e 

acessibilidade aos locais a intervir.  

A fase de inventariação permitiu aferir, no campo, as manchas de Ailanthus altissima a intervencionar 

e verificar o estado de desenvolvimento dos espécimes, no que diz respeito a altura e diâmetro do 

caule e desenvolvimento das folhas. Foi também efetuado um reconhecimento local dos níveis de 

dificuldade e acessibilidade para mais facilmente planificar a fase seguinte. No decorrer da fase de 

inventariação foram identificadas e sinalizadas outras espécies invasoras, que já estão a ser alvo de 

monitorização constante, e que virão a ser alvo de intervenção no futuro. 

A fase de controlo irá decorrer no período do verão de 2014 e será executada de diferentes formas de 

acordo com as condições de desenvolvimento dos espécimes. Nos exemplares mais velhos, de maior 

porte, a intervenção passará pelo controlo químico, através da metodologia de aplicação de herbicida 

sistémico. Os exemplares mais jovens serão eliminados manualmente, por desenraizamento, 

sobretudo quando se encontram de forma isolado. Os indivíduos mais jovens que se distribuem em 

manchas poderão ser controlados, de forma indireta, através da contaminação radicular provocada 

pela aplicação de herbicida nos indivíduos mais velhos, uma vez que os seus sistemas radiculares 

poderão estar interligados. 

A fase de monitorização iniciar-se-á imediatamente após a conclusão da fase de controlo e terá um 

caráter permanente e contínuo. 

Gestão de Ailanthus altissima no Jardim Botânico da Universidade  
de Coimbra  

Carine Azevedo 1*, Catarina Schreck Reis 1,2, Elizabete Marchante 3, Paula Castro 3, Ricardo 
Simões 3aulo Renato Trincão 1,3 
1 Jardim Botânico da Universidade de Coimbra | 2 Centro de Investigação Didática e Tecnologia na 
Formação de Formadores | 3 Centro de Ecologia Funcional, Departamento de Ciências da Vida, 
Universidade de Coimbra |  carine.azevedo@uc.pt  
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El Jardín Botánico de Barcelona basa sus colecciones principales en el cultivo de especies de las 

regiones homoclimáticas en el mundo con la cuenca Mediterránea. Esta especialización 

supuestamente podría comportar un riesgo adicional de introducción de especies invasoras. Por este 

motivo se han implementado algunas medidas orientadas al seguimiento permanente de los 

individuos vivos en el jardín.  

Se mantiene un inventario exhaustivo de todas las plantas del jardín. Todos los individuos están 

georreferenciados a la máxima resolución posible y el inventario se mantiene rigurosamente 

actualizado. El inventariado pormenorizado de ejemplares persigue tres objetivos complementarios: 

mantenimiento de la colección y control de calidad, control de propagación espontánea y programas 

de divulgación pública.  

Además se adoptan medidas higiénicas de carácter general: control de la eliminación de los residuos 

vegetales, limitación de la producción de semillas en algunas especies, restricción de la polinización 

para alguna especie dioica problemática. 

A pesar del control que se ejerce sobre las plantas cultivadas existen numerosos factores de riesgo que 

podrían contribuir a la diseminación involuntaria de especies  del jardín botánico.  

Se realiza y revisa de manera regular un inventario florístico de los alrededores del jardín. Estos 

trabajos florísticos del jardín han permitido a uno de los autores localizar numerosas especies 

introducidas, la mayoría atribuibles a la proximidad del puerto comercial de Barcelona y a los trabajos 

de mantenimiento de obras públicas y jardines.  

 

 

 

 

Medidas de control de plantas invasoras en el Jardín Botánico de 
Barcelona 

David Bertran Chavarria , José M. Montserrat Martí , Samuel B. Pyke  

Jardí Botànic de Barcelona, Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona | dbertran@bcn.cat 
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A Reserva Natural da Caldeira do Faial é o elemento mais valioso do Parque Natural do Faial 

encerrando valores de bio e geodiversidade muito importantes assim como um inigualável valor 

paisagístico e de identidade cultural. Neste local pristino e relativamente pouco alterado pela ação do 

homem é possível encontrar habitats muito distintos onde existem 50 espécies de plantas endémicas 

dos Açores (dois terços do total de endemismos) e 40 espécies de plantas protegidas. 

A gestão do Parque Natural do Faial relativamente a esta área tem tido em conta o controlo dos 

principais fatores de risco que aí ocorrem e que são: as plantas e animais exóticos invasores, a 

agricultura, a florestação, o turismo e a presença humana. De entre estes fatores, o mais importante é, 

sem dúvida, a presença de três espécies de plantas exóticas invasoras: a hortênsia (Hydrangea 

macrophylla), a roca-da-velha (Hedychium gardneranum) e o silvado-bravo (Rubus ulmifolius) que, pela 

agressividade que demonstram e a perturbação que causam, associadas à dificuldade do seu controlo 

assim como às dificuldades inerentes aos trabalhos no próprio local, tornam qualquer intervenção 

nesta reserva extremamente difícil de implementar. 

O Jardim Botânico do Faial tem coordenado e implementado o Plano Regional de Erradicação e 

Controlo de Espécies de Flora Invasora em Áreas Sensíveis (PRECEFIAS) nesta área, aliando o 

conhecimento relativo à conservação das espécies e habitats ao trabalho prático de campo, 

desenvolvimento de métodos de controlo e monitorização, sempre sob a premissa de que a maioria 

das espécies de plantas protegidas possui populações reduzidas ou muito reduzidas, em perigo de 

extinção ou no limiar da sobrevivência, pelo que parte do processo de gestão deve passar pela 

salvaguarda dos processos que garantam os seus habitats e a conservação ativa destas populações. O 

caráter experimental desta intervenção, nomeadamente o facto de ser uma área muito sensível, o 

facto de não estar ainda bem conhecida do ponto de vista da sua dinâmica, o facto de os métodos de 

combate a utilizar não estarem perfeitamente definidos e da gestão dos resíduos não incluir a sua 

remoção do local, obrigam a um processo faseado de intervenção e de aprendizagem e aquisição de 

experiência. A preservação desta Reserva Natural constitui assim um passo fundamental na estratégia 

de conservação da flora natural dos Açores.  

 

Controlo de flora exótica invasora na reserva natural da Caldeira  
do Faial, Açores  

Pedro Casimiro1, Cátia Freitas1, João Melo2 
1Jardim Botânico do Faial, Rua de São Lourenço, 23, 9900- 401 Horta, Açores, Portugal | 2 Parque Natural do 
Faial, Casa dos Dabney, Monte da Guia, 9900-124 Horta, Açores, Portugal | pedro.gp.casimiro@azores.gov.pt 
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Azolla filiculoides está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras  por su probado 

carácter invasor en numerosas zonas húmedas de alto valor ecológico de España y Portugal. Las 

primeras citas de esta especie en el País Vasco datan de 1998 y 2008, en el río Zadorra a su paso por 

Vitoria-Gasteiz y Armiñón, respectivamente. Basándose en estos datos, en 2009 la “Diagnosis de la 

Flora alóctona invasora de la CAPV” consideró Azolla filiculoides como “Especie alóctona casual (D1)”, 

con una urgencia de intervención baja. No obstante, en 2011 se descubrieron dos grandes poblaciones 

en Vitoria-Gasteiz: río Zadorra (LIC) y Humedal de Salburua (LIC y Humedal de Importancia 

Internacional). 

Puesto que la detección y respuesta temprana minimiza los impactos ecológicos y ahorra una gran 

cantidad de dinero público, desde 2011 se han combinado los seguimientos técnicos apropiados y el 

testado de la retirada manual como método de eliminación física, dada la sensibilidad ambiental de los 

enclaves donde se detectó la especie. En 2012 el “Programa de investigación sobre los impactos 

generados por especies invasoras en los medios acuáticos del término municipal de Vitoria-Gasteiz y 

ensayos de efectividad de diferentes métodos de erradicación y control” subvencionado por la Agencia 

Vasca del Agua (URA), permitió estudiar las relaciones ecológicas de esta especie para conocer sus 

efectos sobre el resto de comunidades acuáticas y los factores ambientales que favorecen su 

expansión, base fundamental para su gestión. Actualmente, la Asociación Vasca de Entomología está 

realizando muestreos para conocer si existe la presencia del gorgojo Stenopelmus rufinasus, fitófago 

asociado a esta especie y utilizado en su control biológico, que se ha demostrado posible y efectivo. La 

población del río Zadorra colapsó en 2012 tras colmatar el meandro modificado donde habitaba, 

aunque se mantiene la vigilancia por su previsible reaparición. La población del Humedal de Salburua, 

que tapizaba suelos húmedos tras la bajada del nivel de inundación asociado al estiaje, en 2013 

colonizó la lámina de agua del humedal, aumentando la superficie afectada, disminuyendo su 

abundancia y grado de cobertura, pero permaneciendo en 2014.  

Teniendo en cuenta estos datos y su relación con un vector de dispersión tan eficiente como son las 

aves acuáticas, esta especie parece haber superado la fase de introducción y la supuesta limitación 

climática existente en zonas continentales, de modo que su presencia no debe considerarse casual y 

debería ser asignada a la categoría de “Plantas Alóctonas Naturalizadas Invasoras (B1)” con una 

urgencia de intervención alta. Si no se controla su progresión o no se erradican estos focos de 

dispersión, su expansión podría ser inevitable, aumentando su área de distribución y el número de 

áreas naturales de alto valor ecológico afectadas por su invasión en el resto de territorios del País 

Vasco.   

Gestión temprana de Azolla filiculoides Lam. en el País Vasco (España) 

Agustí Agut Escrig1, Luis Lobo Urrutia2 

1Jardín Botánico de Olarizu. Dpto. Medio Ambiente y Espacio Público. Ayto. de Vitoria-Gasteiz. Casa de la Dehesa 
de Olarizu, s/n; 01006; Vitoria-Gasteiz | 2Servicio de Anillo Verde y Biodiversidad. Dpto. Medio Ambiente y Espacio 
Público. Ayto. de Vitoria-Gasteiz. Palacio de Zulueta, s/n; 01007; Vitoria-Gasteiz | aagut@vitoria-gasteiz.org 
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Em Agosto de 2010, a ocorrência de um incêndio de grandes proporções no Maciço Montanhoso 

Oriental da Ilha da Madeira destruiu parte significativa da vegetação. Embora a recuperação 

espontânea dos recursos naturais indígenas afetados esteja em curso, ocorre também uma importante 

disseminação da espécie vegetal invasora Cytisus scoparius nas áreas queimadas, que representa uma 

ameaça significativa para a recuperação normal da flora e vegetação. 

Face a esta situação, a Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza, através do Jardim 

Botânico da Madeira – Eng.º. Rui Vieira, em parceria com o Serviço do Parque Natural da Madeira, 

submeteram ao programa de financiamento comunitário LIFE o projeto “Recuperação e conservação 

de espécies e habitats do Maciço Montanhoso Central da Madeira” – LIFE11 NAT/PT/000327.  

Com o projeto é pretendido atualizar a distribuição dos habitats e espécies indígenas alvo do projeto, 

criar uma cartografia da distribuição das espécies vegetais invasoras no MMO e regenerar habitats 

dominados por espécies invasoras, com o controle ou erradicação dessas espécies em áreas 

selecionadas e potenciação da expansão dos habitats “Charnecas macaronésicas” (4050), Florestas 

endémicas de Juniperus spp. (9560) e Florestas mediterrânicas de Taxus baccata (9580);  

Nesta comunicação apresentamos o projeto, sendo dado especial destaque às ações de inventariação 

de Cytisus scoparius no Maciço Montanhoso Oriental da Madeira e às ações de controlo e erradicação 

de plantas invasoras nas áreas selecionadas. 

Recuperação e conservação de espécie e habitats no maciço 
montanhoso da Madeira 

Carlos Lobo, Luísa Gouveia, Francisco Fernandes, José Carvalho 

Jardim Botânico da Madeira – Eng.º Rui Vieira - Caminho do Meio, Bom Sucesso, 9064-512 Funchal 
|carloslobo.sra@gov-madeira.pt 
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O vulcão dos Capelinhos, resultante de uma erupção recente (1957/58), é uma das paisagens mais 

icónicas do território Português. Desde o término da erupção, a 27 de Setembro de 1958, até à 

construção do Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos em 2008, que este local, muito 

sensível à erosão eólica e hídrica, estava praticamente ao abandono. As sebes de cana (Arundo donax), 

feitas anteriormente à erupção para separação dos terrenos, deixaram de ser controladas e os 

terrenos começaram a ser invadidos por esta espécie. Outra agravante foi a plantação, por parte dos 

serviços oficiais, da cana e de chorão-da-praia (Carpobrotus edulis) de forma a menorizar a ação da 

erosão nos finais dos anos 80. Desde 2010 que o Parque Natural do Faial tem vindo a intervir, através 

do programa PRECEFIAS (Plano Regional de Erradicação e Controlo de Espécies de Flora Invasora em 

Áreas Sensíveis) em toda a área circundante ao vulcão, tendo sido definida uma área prioritária de 

intervenção com cerca 50 hectares. Devido à falta de estudos ou projetos desenvolvidos em locais com 

as características do Vulcão dos Capelinhos, desenvolveram-se ações de tentativa-erro, sempre com o 

cuidado de não desestabilizar o equilíbrio natural do local. A primeira intervenção teve como objetivo 

a remoção do canavial e do chorão-da-praia de forma mecânica, incluindo remoção do rizoma com 

aplicação de herbicida glifosato e a introdução da herbácea endémica bracel-da-rocha (Festuca 

petraea), espécie pioneira em zonas muito expostas. Com a exposição da vegetação natural à ação 

abrasiva dos ventos fortes carregados de cinzas e salitre, ocorreu uma desidratação fortíssima sobre 

esta provocando em alguns casos a sua morte. Assim, verificou-se a necessidade de criar barreiras de 

protecção à vegetação existente, de forma a minorar o impacto desta ação do vento depois de serem 

removidas as invasoras que de certa forma também a protegiam. Assim, têm sido colocados os 

resíduos do seu corte em volta das “ilhas” de vegetação, formando assim uma barreira que não só 

reduz a velocidade do vento como promove a deposição de cinzas. Nas zonas mais abertas estão a ser 

ensaidas a construção de paliçadas de bambu que têm demonstrado alguma eficácia. Ao fim de dois 

anos, nos locais onde a flora invasora deixou de progredir, começou-se a desenvolver naturalmente e 

em vastas áreas o bracel da rocha (Festuca petraea), espécie fundamental na fixação destes sistemas. 

A segunda fase do projeto desenvolve-se com introdução do bracel da rocha. Neste momento, assiste-

se a uma nova erupção, uma erupção de vida. Apesar de este projeto pioneiro durar há apenas quatro 

anos, o seu sucesso já lhe conferiu uma menção honrosa (2º classificado) no Prémio Nacional de 

Paisagem 2012. 

 

Proteção e gestão da paisagem do vulcão dos Capelinhos 

João Costa1, João Melo1, Pedro Casimiro1, Salomé Meneses1, Cláudia Gomes2 
1
Parque Natural do Faial, Casa dos Dabney – Monte da Guia, 9900-124 Horta | 

2
Observeandjoy - Arquitetura 

Paisagística, Unipessoal Lda. | Joao.mb.melo@azores.gov.pt 
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La Reserva de Plantas Autóctonas del Jardín Botánico Oasis Park se basa en un proyecto redactado en 

2011 que fue expuesto en simposio anterior de la AIMJB, celebrado en Gijón en 2013. Desde entonces, 

se han plantado más de 400 ejemplares de 25 especies de flora vascular autóctona de Fuerteventura, 

que complementan los  más de 1000 que se habían plantado en años anteriores.  Se abrieron 250 

metros lineales de nuevos caminos, acondicionándose un sendero didáctico circular por la Reserva en 

el que las plantas se identifican por etiquetas y hay también 30 paneles didácticos referentes a las 

especies  y ecosistemas más importantes. De las 54 especies previstas inicialmente en el proyecto, sólo 

faltan 8 por incorporarse a la Reserva.  Hay 7 especies que consideramos prioritarias para la 

conservación,  en las que se pondrá el máximo esfuerzo para su reproducción con objeto de conseguir 

poblaciones amplias dentro de la Reserva. 

 

The Autochthonous Plant Reserve of the Botanical Garden Oasis Park is based on a project worked out 

in 2011 and exposed at the last AIMJB meeting celebrated in 2013 in Gijón. Since then, more than 400 

individuals of 25 species of the vascular flora of Fuerteventura have been planted, complementing the 

over 1000 specimens planted in previous years. 250 meters of new paths were opened, which together 

with the already existing form a ring nature trail on which the plants are identified by labels and there 

are also 30 didactic panels referring to the most important species and ecosystems. Of the 54 species 

initially planned to be planted in the Reserve, only 8 are still lacking. 7 species are considered priority 

for conservation, and reproduction efforts will be focused mainly on these in order to obtain large 

populations inside the Reserve. 

Reserva de plantas autóctonas del Jardín Botánico Oasis Park 
Fuerteventura. Progresos hechos en 2014 y estado actual. 

Stephan Scholz  

Jardín Botánico Oasis Park Fuerteventura | marmulano@gmail.com 
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The early detection of occurrence records of invasive alien species is vital for increasing the success of 

defense measures, while the populations are still in controllable numbers. Ideally, the detection effort 

should be spread in space, and driven by wise criteria that identifies the riskier species. 

The Global Biodiversity Information Facility (GBIF) is arguably the largest source of biodiversity 

occurrence data worldwide, providing central and unified access to millions of records from thousands 

of data publishers. Due to its distributed nature, the network of data providers is an enormous working 

force that multiplies the capacity of detection of invasive alien species (IAS).  

Many records published through GBIF are from specimens based in biological collections, namely 

herbaria, which can be taxonomically verified and further explored for morphological, genetic studies. 

Other records, however, result from citizen science portals, in which field observations are recorded, 

although many are accompanied by photographs. Some of the largest GBIF publishers in the present, 

in number of records, are citizen science portals which are supported by a crowd-source movement for 

documenting biodiversity, in a volunteer effort basis. These data sets display a rapid pace in the 

number of observations being recorded, and are a valuable source of the present situation of species 

distribution in our ecosystems. 

Using the GBIF facilities associated to the data portal www.gbif.org, namely its Application 

Programming Interface (API) implementation, it is possible to develop easy to use informatics 

procedures for search, retrieval and display of data records for a selection of species. This can be 

achieved by the combination of the GBIF Portal and, for example, data processing tools like Open 

Refine, for automatic retrieval of records of species listed. The goal of this communication is to show 

the potential of GBIF data in the identification of new occurrences of IAS, and a showcase of how this 

can of how to use the GBIF API. 

Using GBIF as an early alert system to invasive alien plant species 

Rui Figueira1, Inês Paulino1 , Francisco Pando2 
1Nó Português do GBIF, Instituto de Investigação Científica Tropical, Rua da Junqueira, 86-1º, 1300-344 Lisboa, 
Portugal | 2GBIF España. Unidad de Coordinación, Real Jardín Botánico – CSIC, C/ Claudio Moyano, 1, 28014 
Madrid, España | rui.figueira@iict.pt 
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É feita a apresentação do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, que regula a introdução na 

natureza de espécies não indígenas da flora e da fauna, sendo também abordado o processo de 

revisão deste diploma. Apresenta-se igualmente a proposta de regulamento comunitário para as 

espécies exóticas invasoras, recentemente aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, cuja 

discussão se iniciou em Setembro de 2013. 

A discussão desta proposta de regulamento, cuja publicação se espera para breve, levou ao atraso do 

processo de revisão do diploma português sobre a matéria, que irá agora reiniciar-se com base numa 

proposta técnica entretanto elaborada. 

A legislação nacional e a proposta de regulamento europeu sobre 
espécies invasoras não-indígenas  

Paulo Carmo, João Loureiro 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., Av. República, 16-16B, 1050-191 Lisboa 
Portugal | paulo.carmo@icnf.pt  
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O presente projeto realizou um estudo histórico-artístico e botânico da evolução dos jardins, quintas e 

parques históricos da cidade de Lisboa desde o século XVIII até à década de 60 do século XX no âmbito 

do projeto LX GARDENS - Jardins e Parques Históricos de Lisboa: estudo e inventário do património 

paisagístico (Projeto de Investigação FCT PTDC/EAT-EAT/110826/2009). Estudou-se a evolução de 60 

jardins públicos e privados da cidade de Lisboa desde a criação do Passeio Público (atual Av. da 

Liberdade) até ao período do Modernismo. 

Esta investigação permitiu aprofundar o conhecimento atual do património paisagístico lisboeta 

contribuindo para a sua conservação, valorização, divulgação e promoção do turismo cultural. 

Os Jardins Botânicos estudados da cidade de Lisboa desempenham um papel crucial como campos de 

estudo e de experimentação, devendo-se-lhes uma conotação maioritariamente científica, educativa e 

lúdica. No entanto e para o presente estudo, de âmbito histórico, cultural e botânico foram analisados 

e estudados também outros jardins públicos e privados, nomeadamente históricos, de tão grande ou 

maior relevância cultural, pela introdução de espécies muitas vezes exóticas e que – apesar de muitas 

vezes não se verificarem casos de grande raridade – pelo seu porte ou conotação histórica e pela sua 

data de introdução muitas vezes se assumem na identidade do jardim. 

Na componente botânica dos jardins em estudo foram efetuados levantamentos arbóreos e a sua 

sistematização, bem como a compilação de dados no caso dos jardins com levantamentos já 

existentes. Todos estes levantamentos foram inseridos em sistemas de informação geográfica e estes 

dados, geridos através de uma base de dados relacional, constituem uma ferramenta importante para 

a gestão do património paisagístico. 

Como resultados conseguidos, e após análise a cerca de 23 000 árvores inventariadas que 

correspondem a 660 táxones, conclui-se que a composição de espécies dos jardins estudados é 

maioritariamente de espécies exóticas. No que diz respeito ao estudo comparativo entre o inventário 

realizado e as listagens antigas da composição arbórea dos jardins constatou-se que as espécies 

exóticas prevalecem na composição dos jardins no entanto as espécies de caráter invasor têm vindo a 

reduzir. 

Esta diversidade botânica - que o clima da cidade de Lisboa permite com a coexistência de diferentes 

espécies arbóreas autóctones e exóticas, desde o norte da Europa até climas subtropicais - para além 

do seu inestimável valor estético, constitui um habitat para a fauna desempenhando um papel crucial 

no incremento da biodiversidade bem como na sustentabilidade da estrutura ecológica urbana. 

A diversidade arbórea nos jardins e parques históricos de Lisboa 

Teresa Vasconcelos1, Paulo Forte1, Ana Isabel Silva2 Ana Filipa Leite2 Ana Raquel Cunha2, 
Ana Luísa Soares2, Sónia Talhé Azambuja2 

1Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa. Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa, Portugal 
2Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva (INBIO), Instituto Superior de Agronomia, 
Universidade de Lisboa. Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa, Portugal | tvasconcelos@isa.ulisboa.pt 
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El proyecto openREDBAG (www.redbag.es/openredbag)  tiene como principal objetivo el desarrollo de 

un portal web de acceso a información sobre los recursos fitogenéticos silvestres (RRFFSS) que se 

conservan en los bancos de germoplasma españoles, con especial atención sobre aquellos que están 

incluidos en catálogos de protección y/o aquellos que están amenazados, de acuerdo a las necesidades 

que plantea el desarrollo del Inventario Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (INPNB) en 

este contexto. 

El finalizará en diciembre de 2014 y está cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA) a través de la convocatoria de ayudas 2013 de la Fundación 

Biodiversidad . Hasta el momento se han realizado los siguientes avances: 

Acceso a los datos de recursos fitogenéticos: los datasets podrán integrarse en la plataforma a través 

de la herramienta Integrated Publishing Toolkit (IPT) desarrollada por GBIF. Las colecciones que 

utilizan la herramienta Babilonia podrán publicar sus datos de manera automática a través de este 

IPT y el resto de colecciones participantes deberán proporcionar sus datos en formato Darwin 

Core archive o a través de una hoja Excel  para poder ser integrados también en GBIF. Se prevé 

publicar una checklist con todos los taxones recogidos en los diferentes catálogos de protección a 

nivel regional. 

Uso de las APIs de GBIF: tras varios análisis se ha optado por hacer uso de las APIs de GBIF para poder 

realizar peticiones de actualización de los datasets utilizados, actualización de registros y 

normalización de la nomenclatura utilizada. La información proporcionada por las APIs de GBIF 

permitirá el enriquecimiento de los datos a partir de otras fuentes de datos externas (IPNI, EUNIS, 

EOL por poner algunos ejemplos). 

Uso de la Germplasm Bank extension (DWC-Gm): a pesar de tener su origen en la publicación de datos 

de especies con interés agroalimentario almacenados en bancos de semillas, este esquema 

permitirá publicar información adicional sobre la calidad de los RRFFSS conservados, por ejemplo, 

datos de ensayos de germinación fundamentalmente. Al tiempo se trabaja en la exportación de 

está información al estandard utilizado por ENSCONET. 

Generación de mapas e indicadores sobre el estado de conservación de taxones: se ha trabajado en la 

visualización combinada de los datos ofrecidos directamente por los datasets de los bancos de 

germoplasma implicados en el proyecto y los datos del proyecto Atlas de Flora Amenazada de 

España (AFA) que han sido facilitados por el MAGRAMA. Se están seleccionado otros datasets que 

puedan combinarse con la información de recolecta para el desarrollo de otros indicadores (grado 

de cumplimiento de los compromisos nacionales con el CBD, detección de nuevas poblaciones no 

recogidas en AFA,  reparto de responsabilidad en conservación de taxones amenazados, etc.). 

Avances en el desarrollo del proyecto openredbag: apertura de datos 
de la Red Española de Bancos de Semillas 

J.Ignacio Alonso Felpete 

Jardín Botánico Atlántico – Universidad de Oviedo, Avda. del Jardín Botánico, 2230 33394 Gijón, 
Asturias (España) | nachofelpete@gmail.com 
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The link between medicinal plants and botanic gardens is old: the main purpose of the earliest 

European botanic gardens was the study and conservation of medicinal plants mostly the ones brought 

from other continents during discoveries. Nowadays the Botanic gardens play an important role in the 

study, conservation and demonstration of uses of medicinal plants. In this communication we made 

the status of medicinal plant conservation in botanic gardens in three Portuguese speaking countries in 

Africa. 

Angola is the largest country of Southern Africa and possess a very rich flora, with about 7000 species, 

from which near one thousand are endemic. A large number of species with medicinal uses are 

recorded in the country. In the Centro de Estudos de Ndlatando, an agricultural experiment station in 

the Cuanza Norte province, were recorded about 50 species of medicinal plants, native and 

introduced. This station was abandoned during the civil war but is expected to be restored as a botanic 

garden in the next years, with a component of study, conservation and demonstration of the medicinal 

flora of the country. Also, a new Botanic Garden is being planned to the surroundings of Luanda, in 

which the subject of medicinal plants will play an important role.  

Cape Verde is a macaronesian archipelago with an endemic-rich flora. There are in the country about 

800 vascular plant species from which near a half are native. Several native and some endemic species 

are used in the traditional medicine in the country but most of the species were introduced since the 

discoveries times. In the Grandvaux Barbosa Botanic Garden, located at São Jorge dos Órgãos, Santiago 

Island, 27 species of the medicinal flora of Cape Verde are prioritized for reproduction, 19 introduced 

and 8 native. From the native ones 4 are considered critically endangered, 2 endangered, one 

vulnerable, and another in low concern.  

In Guinea-Bissau, West Africa, there is a huge knowledge of the properties of medicinal plants by local 

populations, which rely on it to treat most of the health problems. From the about 1500 plant species 

recorded in the country, more than 200 are used in the traditional medicine. The country doesn’t 

possess a botanic garden but some work in the subject of cultivation and demonstration of medicinal 

plants is being done by NGO’s like Federação KAFU, in Djalicunda, and Cooperativa Madrugada, in 

Bissau. 

Conservation of medicinal plants in botanic gardens – case-studies in 
Angola, Cape Verde and Guinea-Bissau  

Luís Catarino1,2, Maria Manuel Romeiras1, Samuel Gomes3, Paula Garcia1, Esperança 
Costa4, Maria Cristina Duarte1,2 
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Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, São Jorge dos Órgãos, Santiago, Cabo Verde; 4Centro de 
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A importância da utilização de espécies autóctones nos jardins e acções de recuperação da paisagem 

tem sido um tema muito estudado pelas suas inúmeras vantagens, pelo comportamento ambiental 

adequado tendo em vista a preservação, valorização e conservação da biodiversidade, pela maior 

capacidade de adaptação às condições naturais, e fundamental pelas suas baixas necessidades de rega, 

fertilizações, e manutenções.  

São muitos os motivos que tornam consensual que a utilização de autóctones em jardins privilegia a 

identidade da Estrutura Verde e Unidade da Paisagem e são um importante contributo para a 

sustentabilidade dos espaços verdes. No entanto existem ainda alguns obstáculos à sua concretização 

prática, entre eles a pouca informação técnica acessível sobre as suas características e utilização 

adequada, o seu crescimento mais lento, a oferta insuficiente certificada de espécies autóctones em 

Portugal, mas acima de tudo a falta de sensibilização a nível de cargos dirigentes, técnicos, projectistas 

e público em geral face à diferença entre as espécies autóctones e às espécies exóticas e invasoras. 

Motivados pela importância desta temática surge em 2011 um projecto de investigação, 

FITOSSOCIOLOGIA PAISAGISTA E JARDINS SUSTENTÁVEIS, uma parceria  Arqout - Sigmetum - Instituto 

Superior de Agronomia, no âmbito do levantamento, caracterização, experimentação, produção, e 

divulgação de espécies autóctones. 

O Projecto é apoiado por uma forte componente de investigação e um rigoroso trabalho de campo, 

onde estão a ser identificadas as principais séries de vegetação e caracterizadas as espécies com 

potencial de produção em viveiro e de utilização em projectos de arquitectura paisagista e 

recuperação da paisagem.  

A interpretação da paisagem, baseada em conceitos e procedimentos científicos nas áreas da Botânica, 

Fitossociologia e Fitogeografia, permite cumprir os princípios da sustentabilidade e transpor o conceito 

para os espaços exteriores.  

A par do trabalho de investigação está a ser desenvolvida uma estratégia de sensibilização, divulgação 

e promoção de espécies autóctones. Esta divulgação tem duas vertentes. Por um lado a construção de 

um site onde os conteúdos científicos estão a ser tratados e interpretados numa base de dados de 

vegetação autóctone assim como a sua presença no mercado nacional. Por outro, concentra-se na 

construção de jardins-modelo, exemplos da aplicação da metodologia definida, surgindo, em 

consequência, um ECOjardim no Jardim Botânico da Ajuda.  

 

Autóctones no Jardim Botânico da Ajuda 
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Pretende-se, a recuperação da zona da mata que sempre se pretendeu ser de espécies autóctones, 

com o objectivo de ser uma amostra de um jardim construído com plantas nativas, recriando o 

enquadramento fitossociológico da região. Este ECOjardim permitirá aos visitantes ver como se 

desenvolvem as autóctones da zona de Lisboa e as combinações com grande potencial ornamental que 

resultam desta metodologia associadas às mais-valias ambientais já conhecidas. 

O Jardim Botânico da Ajuda terá, assim, um novo ponto de interesse, fundamental pelo seu carácter 

educativo que será associado a painéis e cartazes identificadores do projecto e espécies que o 

compõem. Pretende-se mostrar aos técnicos e público em geral que temos espécies autóctones com 

muito potencial ornamental dignas de qualquer colecção botânica, e que podem facilmente ser 

encontradas no mercado. 
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Há cerca de 2 anos foi detectada, num canteiro da parte superior do Jardim Botânico, uma planta 

desconhecida, cuja única parte visível eram folhas de pecíolo longo e limbo trifoliado. Só agora foi 

possível observar a planta completa e assim identificá-la. Trata-se de uma Araceae, Pinellia ternata 

(Thunb.) Ten. ex Breitenb., uma espécie asiática, distribuída pela China, Coreia e Japão e naturalizada 

na América do Norte e Europa (http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id= 

200027299). 

É uma planta perene, com cormo globoso, do qual emergem 1 a 3 folhas de pecíolo longo (15-20 cm) e 

limbo trifoliado. Os folíolos são lanceolados, podendo atingir 7,5 x 3,5 cm, de tonalidade mais clara na 

face abaxial; bolbilhos presentes na parte proximal do pecíolo e na base dos folíolos. A inflorescência 

sobressai do conjunto das folhas, com um pedúnculo até 35 cm e espata verde, cilíndrica e de ápice 

obtuso ou agudo; espádice medindo cerca de 10-12 cm, com a zona feminina aderente à espata, 

separada da zona masculina por uma zona estéril; o espádice termina por um apêndice sigmoide, 

verde a violeta.  

É uma planta tóxica, os cormos são usados em medicina tradicional chinesa. Com uma beleza discreta, 

também é usada como ornamental mas medidas especiais devem ser tomadas neste último caso. O 

cultivo deve ser sempre contido, não deixando margem para a autopropagação. Em alguns estados dos 

Estados Unidos da América, a planta tornou-se uma verdadeira praga. 

Não se sabe a via pela qual esta planta entrou no Jardim, mas, a partir de agora, todos os esforços vão 

no sentido de a controlar e erradicar dos canteiros. É uma invasora exótica, com grande capacidade de 

colonização, tanto por cormos, como por bolbilhos e sementes.  

Discreta mas tenaz 

Maria Teresa Antunes, Ireneia Melo 

Jardim Botânico (MUHNAC-Universidade de Lisboa), Rua da Escola Politécnica 58, 1250-102 Lisboa,  
Portugal | mtantunes@museus.ul.pt 
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A Tapada da Ajuda sendo um Parque Botânico possui uma grande riqueza florística quer de plantas 

autóctones quer de alóctones que interessa conservar, porém algumas exóticas tornaram-se invasoras 

e outras possivelmente possuem potencial para tal. Antes de elaborar qualquer plano de controlo é 

fundamental: recolher informação, identificar, observar o comportamento, avaliar o impacto, 

conhecer as características ecológicas e formas de controlo dos taxa. 

Pretende-se avaliar as modificações verificadas no que respeita á flora lenhosa invasora (segundo o 

Decreto-Lei nº 565/99) introduzida na Tapada da Ajuda antes da constituição do Parque Botânico 

(Forte et al., 2011), dando-se enfâse à evolução desta entre 2003 e 2014.  

Os taxa abrangidos são: Acacia dealbata Link, Acacia karroo Hayne, Acacia longifolia (Andrews) Willd., 

Acacia mearnsii De Wild., Acacia melanoxylon R.Br., Acacia pycnantha Benth., Acacia retinodes 

Schltdl., Acacia saligna (Labill.) Wendl.(= Acacia cyanophylla Lindl.), Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 

Hakea salicifolia (Vent.) B.L.Burtt, Hakea sericea Schrad., Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen 

(= Albizia lophantha (Willd.) Benth.), Pittosporum undulatum Vent., Robinia pseudoacacia L.  

Para cada taxon, apresenta-se para as parcelas da Tapada da Ajuda a distribuição atual 

comparativamente à registada em 2003, utilizando a mesma classificação (Cronk & Fuller, 1995). A 

prevenção a efetuar e a prioridade de intervenção são propostas para cada zona. 

Monitorização e avaliação das invasoras lenhosas no Parque 
Botânico da Tapada da Ajuda 

Paulo Forte, Teresa Vasconcelos 
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A Tapada da Ajuda denominada anteriormente Tapada Real de Alcântara, por escritura de D. João 

IV, em 1645 serviu como parque de caça e recreio da família real.  

Foi entregue ao Instituto Superior de Agronomia (ISA) em 1910, para aqui se instalar o edifício 

construído de raiz para o ISA, inaugurado em 1917 escola de graduação e pós-graduação 

atualmente com as áreas de Ciências e Engenharias Agronómica, Zootécnica, Florestal, Alimentar, 

Ambiente e ainda Arquitetura Paisagista e Biologia. 

Nesta Tapada da Ajuda foi criado um parque florestal, agrícola e botânico.  

O Parque Botânico da Tapada da Ajuda constituído em 1958, em 4,6ha da Reserva Botânica Natural D. 

António Xavier Pereira Coutinho em espécies características do clímax da zona.  

Atualmente possui cerca de 80 hectares úteis. 

Nas outras áreas há jardins, arboretos diversos (entre os quais existem diversas taxa a conservar ex 

situ), e vários campos para diversos cultivos aonde existem espécies domésticas e silvestres 

características. 

No Parque Botânico da Tapada da Ajuda é possível encontrar cerca de 3060 táxones, 90% exóticas, 

pertencentes a 177 famílias.  

A correta identificação dos táxones, a informação das suas caraterísticas, habitat, serviram para alertar 

sendo um ponto de partida para o possível necessidade de condicionamento, controle ou erradicação.  

Todos os táxones com elevada capacidade de propagação por semente ou por via vegetativa podem 

ser invasores noutros locais em que exista condições de habitat adequado, sendo necessária uma 

vigilância atenta. 

Este Parque é um agente determinante na educação e ensino da Botânica e Biologia dos estudantes 

universitários do Instituto Superior de Agronomia. 

A presença das invasoras é também adequada e importante para ações educativas e de divulgação.  

Vários percursos botânicos temáticos são realizados a pedido de escolas e agrupamentos diversos, 

entre os quais o ‘Percurso das invasoras’ (Forte et al., 2007). 

Invasoras no Parque Botânico da Tapada da Ajuda: identificação e ensino 

Teresa Vasconcelos, Paulo Forte, Isabel Fernandes 

Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa, Portugal | tvasconcelos@isa.ulisboa.pt 
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En el Real Jardín Botánico, CSIC, se muestran unos 6200 taxones. El manejo de este gran número de 

especies en un espacio muy limitado, se ve agravado por algunas especies llamadas invasoras. Estas 

especies son capaces de introducirse o establecerse en una zona, poniendo en peligro la supervivencia 

de otras especies. Llegan a ocupar todo el espacio disponible y relegan a otras especies a un segundo 

plano o incluso pueden llegar a causar su muerte.  

Actualmente se han inventariado 5 especies presentes en el jardín incluidas dentro del Catálogo 

Español de Especies Exóticas Invasoras (CEEEI) y 10 especies con potencial invasor (BOE 298, 12 de 

diciembre de 2011). Sin embargo, se han detectado otras 85 especies, algunas exóticas y otras 

autóctonas, no recogidas en este catálogo, como plantas potencialmente invasoras o de difícil control. 

Se caracterizan por su alta capacidad de dispersión, gran persistencia y por ser muy competitivas.  

Eliminarlas del todo puede llegar a ser muy complicado, por lo que en muchos casos se busca evitar su 

expansión, no su erradicación. Su control ocasiona un alto coste económico y de personal. Con el fin de 

reducir su área de expansión, limitar su abundancia y densidad o impedir su dispersión se realizan 

distintos sistemas de control: uso de barreras físicas como plásticos, extracción manual, uso de 

herbicidas… 

Estos sistemas se aplicarán dependiendo de la especie a controlar. 

Un caso que nos afecta es el de la especie Wedelia glauca (Ortega) Hoffm. ex Hicken, originaria de 

zonas subtropicales de América del Sur, e introducida en el jardín en el siglo XVIII. Casimiro Gómez 

Ortega la describió como  Pascalia glauca (publicado en Novarum, aut Rariorum Plantarum Horti Reg. 

Botan. Matrit. Descriptionum Decades 39, pl. 4. 1797). Actualmente se encuentra extendida por varias 

regiones de la Península Ibérica. 

Otra consideración a tener en cuenta son los intercambios de semillas mediante Index Seminum. 

Algunas especies muy demandadas se encuentran dentro del CEEEI y en el Listado de especies con 

potencial invasor. Para evitar que los intercambios sean una vía de expansión de especies invasoras y 

como medida de prevención se comunicará al jardín demandante los problemas que causan estas 

especies en nuestro jardín. 

Control de especies invasoras en el Real Jardín Botánico, CSIC. 
Silvia Villegas Navarro, Nuria Prieto Ruiz 

Real Jardín Botánico, CSIC, Pza. Murillo 2, 28014, Madrid | svillegas@rjb.csic.es 
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A invasão biológica é considerada a 2º maior causa de perda da biodiversidade (IUCN, 1999), resultado 
da degradação dos ecossistemas pela proliferação de espécies exóticas. O género Acacia tem destaque 
entre os géneros de plantas com maiores taxas de transferência para fora da distribuição original, 
muitas vezes para regiões de clima mediterrâneo, incluindo Portugal como região recetora. 

Este trabalho tem como objetivo o estudo da estrutura da paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio 
Arouce, para compreensão dos padrões de distribuição das espécies Acacia dealbata e Acacia 

melanoxylon. Elaborou-se mapa morfoestrutural e da distribuição atual dos taxa selecionados, na 
escala de 1:50.000, sendo identificadas três unidades, denominadas de Cabeceiras, Intermédia, e 
Terminal. Nas Cabeceiras, o topo atinge 1200m de altitude e o declive 48 graus, a Acacia dealbata 
apresenta-se com indivíduos isolados, enquanto que a A. melanoxylon é menos frequente, com 
elevado percentual de presença não identificada. A densidade de indíviduos mais importante da área 
de estudo está na unidade intermédia, em morfologia de declive acentuado e altitudes entre 400m e 
700m. Na unidade terminal a distribuição é mais pontual, sob o domínio dos baixos declives e altitudes 
da bacia. Os padrões de distribuição foram confirmados pelo índice de 0,28 (Índice de Moran’s I), com 
recolha do grau de ocupação das espécies em grelha 200x200m (escala ordinal: 1-5) e do grau de 
sociabilidade (escala ordinal: 1-3). Baseando-se nos valores obtidos para o grau de ocupação, foi 
possível inferir, pelo menos, quatro correlações significativas entre a estrutura da paisagem e a 
presença das espécies, associadas as condições de uso do solo: as correlações mais significativas foram 
encontradas entre a presença de A. melanoxylon e áreas com pomares, e entre a presença das duas 
espécies (A. dealbata e A. melanoxylon), e as menores correlações (correlações negativas inversas) 
entre a presença de A. dealbata e áreas urbanas, e entre a presença de A. dealbata e A. melanoxylon e 
áreas de incultos de comunidades arbustivas abertas.  

Baseando-se nos valores obtidos para o grau de sociabilidade, sugerem-se três contextos de invasão: o 
mais antigo (unidade intermédia), com os maiores valores de cobertura total das espécies (>400), 
indicando grandes manchas, o mais recente (unidade cabeceiras), com os menores valores de 
cobertura total das espécies (<35), indicando indivíduos isolados, e o contexto de invasão em curso 
(unidade terminal), com valores médios de cobertura total das espécies (<250), indicando pequenas 
manchas. Os valores de densidade das espécies são mais elevados nas áreas próximas dos corredores 
da paisagem que no entorno. O registro da presença das Acácias a partir do mapeamento de ocupação 
do solo de 1965 (área de 55ha) mostrou uma significativa evolução no âmbito do mapeamento de 
2011 (área de 936ha), que tem como fator determinante a estrutura da paisagem, com área core 
(intermédia) fonte de propágulos, direcionando a invasão no sentido centro-norte (terminal), sentido 
inverso as nascentes do Rio Arouce (cabeceiras).  

IUCN [International Union for the Conservation of Nature]. 1999. IUCN guidelines for the prevention of 
biodiversity loss due to biological invasion. Species 31/32: 28-42. 

        

Os caminhos da invasão das acácias na bacia do rio Arouce / Serra  
da Lousã 

Jorge Luis P. Oliveira Costa1, Albano A. Figueiredo Rodrigues2, António Campar de Almeida3 

 1
Mestrado em Geografia Física, Universidade de Coimbra | 2 Departamento de Geografia, Faculdade de Letras, Universidade 

de Coimbra | 3 Departamento de Geografia, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra| oliveiracostajorge@gmail.com 
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We hereby present the project LIFE12NAT/ES/286 Life+ Guguy:” Recovery of native forests with 

Juniperus spp, and its flora and fauna, in the Special Nature Reserve of Güigüí”, with 852,808 € total 

project budget, during 2013-2017. The coordinaron beneficiary is “Gesrón y Planeamiento Territorial y 

Medioambiental, S.A.U. (GESPLAN)” and “Cabildo de Gran Canaria” as co-financier. 

The Project is one of the most important for the conservation of the island of Gran Canaria, with 

several numbers of endemic plants (Canary Island) and priority habitats in the ZEC C-57 Güigüí. The 

main purpose is to preserve priority habitats: 9560 * "Forest endemic Juniperus spp., 9550 "Canarian 

endemic pine forests and 4050 * "Endemic Macaronesian heaths”. Two of the targeted endemic taxa 

are Juniperus cedrus and Juniperus turbinata ssp. canariensis. 

During the development of this project we aim to start the following actions, (1) To recover plantations 

using fog collectors to obtain water for irrigation, (2) to monitor the recovery of several endemic plant 

populations, (3) to control herbivorous species populations, (4) to get more complete information on 

the conservation status of some important threatened plant species such as: Echium onosmifolium 

Webb in Webb & Berthel. subsp. spectabile G.Kunkel, Lotus callis-viridis Bramwell & Davis, Juniperus 

cedrus Webb & Berthel., and Limonium sventenii A.Santos & M.Fernández. 

 

 

Life+ Guguy: “recovery of native forests with Juniperus spp., and its 
flora and fauna, in the special nature reserve of Güigüí” 

Marta Mar_nez1*, Gustavo Viera1, Jose Naranjo2 , Isabel Nogales3. 
1GesPlan S.A.U, C/ Francisco Gourié 107 3º, Las Palmas de Gran Canaria, Spain | 2Jardín Botánico Canario “Viera y 
Clavijo” – Unidad Asociada CSIC, Cabildo de Gran Canaria. Apdo. 14 de Tafira Alta. 35017 Las Palmas de Gran 
Canaria, Spain | 3Consejería de Medio Ambiente y Emergencias, Cabildo de Gran Canaria | mmarper@gesplan.es 

57 

Key words: Canary Island, Juniperus spp., LIFE+ Guguy. 



XIII SIMPÓSIO AIMJB – LISBOA 22-26 DE SETEMBRO DE 2014 

 

El género Pyracantha M. Roemer presenta más de 130 especies con su centro de diversificación en 
Asia, de las cuales, al menos 7 especies se cultivan en España:  

P. angustifolia (Franch.) C.K. Schneid., P. atalantoides (Hance) Stampf, P. fortuneana (Maxim.) H.L. Li 
(=P. crenatoserrata (Hance) Rehder), P. rogersiana (A.B. Jack.) Chitt. P. koidzumii (Hayata) Rehder 
y P. crenulata (D. Don) M. Roemer, de China y áreas próximas 

P. coccinea M. Roemer procedente del SE Europa y Cáucaso, considerada autóctona.  

Como “espino de fuego” es popularmente conocido P. coccinea, de fructificación espectacular y 
cultivado desde hace siglos sin mostrar carácter invasor. Por su sensibilidad al “fuego 
bacteriano” (enfermedad fúngica de gran repercusión económica) y para ampliar el abanico 
ornamental, los viveristas importaron especies más resistentes procedentes de China.  

Actualmente el género Pyracantha está considerado invasor en Australia, Nueva Zelanda, Islas del 
Pacífico, Gran Bretaña, California y Sudáfrica. En España las primeras denuncias datan de 2004, 
especialmente referidas a P. angustifolia y P. fortuneana establecidas en Cantabria, País Vasco, 
Comunidad Valenciana y varios puntos de la Cuenca del río Segura (Albacete, Jaén).  

Estas especies presentan una extraordinaria produción de frutos atractivos para las aves, que 
contribuyen a su dispersión. Pero las extensas poblaciones detectadas en el SE Ibérico, solo pueden 
explicarse por la llegada masiva de frutos por otras vías, como los restos de poda o la flotación a través 
de ríos y arroyos. Las ecosistemas de riberas presentan una gran sensibilidad ante las especies 
invasoras, pues diversos episodios de la dinámica riparia producen espacios sin vegetación, que son 
colonizados por ellas y aprovechando su disposición en corredor pueden extenderse a vastos 
territorios en poco tiempo. Por precaución y como ejemplo a la sociedad, los Jardines Botánicos no 
deberían incluir en sus catálogos especies del género Pyracantha, o al menos, excluir aquellas especies 
denunciadas como invasoras. A su vez podrían sugerir otros arbustos menos agresivos, como una 
alternativa al mercado ornamental. 

Potencial invasor del género Pyracantha en el levante ibérico  

Segundo Ríos Ruiz1, Salvador Alba Villegas2, Emilio Laguna Lubreras3, Vanessa Martínez 
Francés1  

1 Universidad de Alicante. CIBIO-Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. Ctra. San Vicente 
del Raspeig s/n. 03690 Sant Vicent del Raspeig, Alicante.  | 2 Avda. En Vicent Aliaga, 8. 46290 Alcàsser, Valencia.  
| 3  Generalitat Valenciana. Centro para la Investigación y Experimentación Forestal. Avda. País Valencià, s/n. 
46930 Quart de Poblet, Valencia | s.rios@ua.es  
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Delairea odorata Lem. (=Senecio mikanioides Otto ex Walp.; cape ivy, hiedra alemana; Asteraceae) is a 

microphanerofite, originary from the Cape region of South Africa, being an invasive species in Europe, 

Asia, Oceania and North America. In Europe, it is found mainly in coastal areas, from Italy to the British 

Isles, including parts of the Macaronesia. In Portugal it is reported in the coastal areas of the centre 

and the north, in all islands of the Azores except Corvo, and in Madeira Island. In Spain, it is more 

frequently reported from Catalonia and Asturias, along with Gran Canaria, Tenerife and La Palma in the 

Canary Islands. In France, there are reports from Côte d’Azur and Finistère. In the British Isles, it is 

reported in the south coasts of Ireland, Wales and of the South West of England. Cape ivy is an 

opportunistic and aggressively growing perennial vine that can form dense vegetation that can prevent 

growth of other plants. 

Coleosporium tussilaginis f. sp. senecionis-silvatici Boerema & Verh. is a rust fungus (Basidiomycota, 

Pucciniales) infecting D. odorata and some other Asteraceae, causing typical rust symptoms (chlorosis 

with subsequent production of orange masses of spores on the abaxial leaf surface) and therefore 

reducing photosynthetic capacity and growth of the plant. Besides mechanical and chemical measures 

for controlling D. odorata, biological control is frequently faced as a more environmentally-friend 

strategy. However, we have not found any reference to biological control of D. odorata using C. 

tussilaginis f. sp. senecionis-silvatici. Rusts, however, due to their host specificity, are frequently 

employed for biological control (e.g., Phragmidium violaceum (Schultz) Winter in the control of Rubus 

fruticosus L.). In preliminary surveys, we have visited four populations of D. odorata in the Lisbon area. 

All these were infected with C. tussilaginis f. sp. senecionis-silvatici, although under different levels of 

incidence and severity. No rust symptoms were found in plants of Senecio angulatus L.f. living in close 

proximity. 

The purpose of this communication is to bring cape ivy rust to the attention of ibero-macaronesian 

researchers working on invasive plants, discussing the potential interest of this pathogen for biological 

control of D. odorata. 

 

 

Can the rust fungus Coleosporium tussilaginis f. sp. Senecionis-silvatici 
Boerema & Verh. contribute to control the invasive Delairea odorata 
Lem.? 
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Uno de los objetivos del proyecto Phoenix-2014 es establecer las condiciones óptimas para el cultivo 

ex situ de al menos 85 especies incluidas en la Lista Roja de la Flora Vascular Española contribuyendo 

de esta manera a su conservación. El Banco de Germoplasma Vegetal de la Universidad Politécnica de 

Madrid "César Gómez Campo" (BGV-UPM) participa en esta iniciativa de la Asociación 

Iberomacaronésica de Jardines Botánicos estudiando cinco especies con distintos grados de amenaza: 

Anthyllis rupestris (considerada «en peligro crítico»), Astragalus gines-lopezii, Hippocrepis grosii y 

Erodium paularense (catalogadas como «en peligro») y Adenocarpus desertorum (cuyo estado de 

conservación es considerado «casi amenazado»). A partir de semillas conservadas en el banco y de 

plantas establecidas en la colección viva de leguminosas arbustivas se ha procedido a realizar una 

detallada caracterización de las semillas de estas especies. Se ha medido la longitud, anchura y relación 

longitud/anchura en 25 semillas y se ha determinado la forma, el color, la ornamentación, el tipo de 

embrión y el peso de cuatro lotes de 100 semillas. También se han iniciado ensayos de germinación 

bajo diferentes condiciones de temperatura (15oC, 20oC, 25oC, 25/15oC y 30/20oC) y, en el caso de las 

leguminosas, se están probando diferentes procedimientos de escarificación física y química. El 

establecimiento y desarrollo de las plántulas bajo condiciones controladas de invernadero está en fase 

preliminar. Inicialmente se ha probado una mezcla de arena y turba a partes iguales obteniéndose 

hasta el momento una alta tasa de supervivencia.  

El proyecto Phoenix-2014 en el banco de germoplasma vegetal de la 
Universidad Politécnica de Madrid "César Gómez Campo"  

Luciana Veiga1, Carlos Ruiz2, Félix Pérez2, Elena Torres2 

1 - Universidade Federal da Bahia, Brasil. Becaria Capes BEX 10959/13-0 | 2 - Departamento de 
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La introducción por diversos mecanismos de especies exóticas está afectando a la biodiversidad a nivel 

mundial y desplazando de sus hábitats a las especies nativas. Concretamente en España el porcentaje 

de especies introducidas alcanza el 15% (Capdevila-Argüelles et al., 2006). Los humedales se 

encuentran entre los hábitats más vulnerables y más afectados por estas invasiones. 

En los últimos años se han propuesto distintos modelos para predecir el esfuerzo y el tiempo necesario 

para la erradicación de especies invasoras y evitar el desplazamiento y amenaza de las especies nativas 

(Panetta et al., 2011). Entre ellos, los estudios relacionados con la capacidad de permanencia de las 

especies en el banco de semillas del suelo proporcionan datos fundamentales a la hora de planificar el 

control y erradicación de especies invasoras en espacios naturales. 

Este estudio se centra en la valoración, mediante el análisis de la viabilidad seminal, de la capacidad 

invasiva de Cortaderia selloana y el desplazamiento potencial de Saccharum ravennae en las zonas de 

marjal situadas al sur de la provincia de Valencia (España), en una zona protegida en la que están 

representados distintos hábitats recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/EEC.  

Con el fin de medir la longevidad relativa de las semillas de estas especies se realizó un estudio de 

envejecimiento acelerado, siguiendo el protocolo propuesto por Probert et al. (2009). Esta técnica 

permite generar curvas que relacionan el porcentaje de viabilidad de semillas en función del tiempo de 

almacenamiento en unas condiciones determinadas, concretamente 45ºC y 60% HR. 

A partir de los resultados obtenidos se puede decir que la longevidad de las semillas de C. selloana es 

significativamente menor cuando la comparamos con la de las semillas de S. ravennae.  

Estos resultados preliminares resultan positivos a la hora de planificar la erradicación de esta especie 

invasora. Sin embargo este estudio ex situ se debería complementar con investigación de campo in 

situ, que permita comprender mejor el comportamiento de la especie invasora y su capacidad de 

desplazar al resto de las especies nativas. 

Capdevila-Argüelles L, Iglesias-García A, Orueta JF, Zilletti B. 2006. Especies Exóticas Invasoras: 

Diagnóstico y bases para la prevención y el manejo. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 

Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 287 pp. 

Panetta FD, Cacho O Hester S, Sims-Chilton N, Brooks S. 2011. Estimating and influencing the duration 

of weed eradication programmes. Journal of Applied Ecology, 48:980–988. 

Comparación de la longevidad relativa de las semillas de Saccharum 

ravennae y Cortaderia selloana sometidas a envejecimiento acelerado 

Tania Company1, Pilar Soriano², Olga Mayoral García-Berlanga1, Elena Estrelles² 
1IGIC-Departamento de Ecosistemas Agroforestales, Universidad Politécnica de Valencia, Avda. Paraninfo 1, 46730 
Gandía, Valencia, España |² ICBiBE-Botanical Garden, Universitat de València, Quart 80, 46008 Valencia, España | 
elena.estrelles@uv.es 
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Nicotiana glauca Graham, originaria de América del sur, fue introducida en el siglo XIX como 

ornamental en el archipiélago canario y posteriormente en la Península Ibérica. Hoy en día se 

encuentra naturalizada en la costa mediterránea y suratlántica, principalmente en ambientes 

antropizados, y está clasificada como muy invasora en el “Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en 

España”, especialmente en el Archipiélago Canario (Sanz et al. 2004). Dados los intereses económicos 

del cultivo de esta especie en el ámbito energético y de fitorremediación se hacen necesarios estudios 

sobre su propagación. Machado et al. (2008) establecen que la semilla es su vía natural de 

reproducción. Florentine et al. (2006) constatan su capacidad germinativa bajo un amplio rango de 

condiciones de temperatura. Todo esto supone un punto a favor de su carácter invasor.  

Para evaluar el éxito reproductivo de esta especie en las condiciones climáticas y edáficas específicas 

se ha realizado un estudio de la germinación de semillas recolectadas en distintas localidades, así como 

de su capacidad de establecimiento y supervivencia en diferentes tipos de suelo. Estos datos 

proporcionarán información útil sobre el grado de amenaza real que supone para la flora y la 

vegetación autóctona en los distintos territorios estudiados.  

El estudio de la capacidad germinativa se ha llevado a cabo en diferentes condiciones de temperatura, 

10, 15, 20, 25, 30 y 35ºC, y 25/15º, con un fotoperiodo de 12/12h. A partir de los datos obtenidos se ha 

calculado el porcentaje y tiempo medio de germinación y tiempo térmico para cada población 

estudiada. El análisis del exito en el establecimiento y supervivencia se ha realizado con 4 muestras de 

suelo diferentes, arena, rodeno, arcilla y escombros, a 25ºC y fotoperiodo de 12/12h durante la fase 

inicial de germinación, y posteriormente en condiciones ambiente durante dos meses. 

Los resultados obtenidos muestrán diferente competitividad de las semillas frente a la temperatura 

dependiendo de la localidad de origen de las mismas y mayor exito reproductivo de las plantas en 

función del tipo de suelo, indicando una preferencia por texturas gruesas. 

Florentine, SK, Westbrooke ME, Gosney K, Ambrose G & O’Keefe M. 2006. The arid land and weed 

Nicotiana glauca Graham (Solanaceae): Population and soil seed bank dynamics, seed germiantion 

patterns and deesling response to flood and drought. Journal of Arid Environments 66:218-230. 

Machado AS, Dottori N & Cosa MT. 2008. Desarrollo de fruto, semilla y germinación en Nicotiana 

glauca (Solanaceae). Arnaldoa 15(2): 227-235. 
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Existem mais de 20 000 espécies de plantas superiores utilizadas em medicina tradicional que 

constituem uma reserva de potenciais novos medicamentos.  

Dracaena draco L. é conhecida como dragoeiro, pertence à família Asparagaceae e ocorre de modo 

espontâneo na Macaronésia e em Marrocos. A seiva do dragoeiro tem sido utilizada ao longo dos 

tempos para diferentes fins medicinais: como hemostático, antidiarreico, antimicrobiano, antiviral, 

antitumoral, anti-inflamatório, antioxidante, no tratamento de úlceras, na cicatrização de feridas, etc.. 

Além disso, a parte aérea da planta é também considerada como uma fonte de citostáticos e 

citotóxicos. A maioria dos compostos acima referidos resulta do metabolismo secundário da planta, 

detém potencial valor económico e a sua produção pode ser incrementada através do estabelecimento 

de cultura de células in vitro para posterior estabelecimento de suspensões celulares e obtenção de 

diferentes princípios ativos.  

Este estudo teve por objetivo otimizar a indução de calogénese em explantados foliares de plantas 

jovens de D. draco, tendo em vista o ulterior estabelecimento de suspensões celulares. Apresentam-se 

os resultados preliminares obtidos. Foram experimentados diferentes processos de desinfecção 

superficial dos explantados e diferentes combinações de reguladores de crescimento na formação de 

calos. O melhor resultado na desinfecção superficial foi obtido com uma solução de etanol a 70%, 

seguida de imersão numa solução 20% (v/v) de lixívia comercial (com 5% de cloro ativo). No entanto, 

os melhores resultados em relação à indução de calos foram obtidos pela desinfecção com uma 

solução de lixívia a 20% e cultura em meio MS/2 com 10 µM de 2,4-D e 10 µM de KIN ou 20 µM de BAP 

como reguladores de crescimento. 

 

Indução de calogénese em explantados foliares de Dracaena draco L. 
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Warburgia salutaris (Bertol.f.) Chiov. é uma árvore de origem africana e uma das plantas medicinais 

mais procuradas em diversos países do sul de África. Em Moçambique a casca de W. salutaris tem 

numerosas aplicações medicinais, sendo colhida para utilização pelas populações locais e também para 

venda nos mercados de países vizinhos. Em consequência do excesso de exploração das populações 

naturais de W. salutaris e da dificuldade de propagação, esta espécie é actualmente classificada como 

Vulnerável (VU) em Moçambique e Ameaçada (En) de extinção a nível global. O estudo que se 

apresenta faz parte de um projecto mais vasto que tem por objectivo avaliar o estado de conservação 

e contribuir para o estabelecimento de medidas de preservação e de utilização sustentável de plantas 

medicinais de Moçambique. No âmbito deste projecto e no que respeita à W. salutaris, foram 

desenvolvidos, numa primeira fase, estudos de prospecção e mapeamento geográfico e de diversidade 

genética nos distritos de Matutuine e Namaacha. Foram também iniciados estudos de propagação in 

vitro.  

 Apresenta-se uma súmula dos resultados obtidos até à data quanto à distribuição, estado de 

conservação e desenvolvimento de marcadores moleculares para estudos de diversidade genética. 

Apresentam-se também os primeiros resultados dos estudos de propagação in vitro de W. salutaris a 

partir de estacas caulinares e a partir de sementes de frutos imaturos, tendo sido aclimatizadas, com 

sucesso, as plantas obtidas a partir destas últimas. Perspectiva-se a preservação das populações desta 

importante espécie medicinal e a disponibilização de um protocolo de propagação in vitro que permita 

o seu cultivo em larga escala.  

 

Conservação de Warburgia salutaris - passado, presente e futuro 
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O Jardim Botânico do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, 
fundado na segunda metade do séc. XIX, em 1878, ocupa quatro hectares no centro antigo da cidade, 
e consta de duas partes distintas – uma parte plana, destinada à sistemática botânica, a Classe, e uma 
parte em declive suave onde se encontra instalada a coleção de árvores e arbustos, o Arboreto. A 
maioria das plantas é exótica, sendo o Jardim particularmente rico em espécies tropicais originárias da 
Nova Zelândia, Austrália, China, Japão e América do Sul, o que atesta as peculiaridades dos diferentes 
microclimas criados pela implantação topográfica onde se insere. 

A existência de árvores centenárias, sujeitas à inclemência do tempo, debilitadas devido à idade e aos 
sucessivos cortes de ramos, possibilita o crescimento de diferentes espécies de fungos da 
decomposição da madeira, pertencentes principalmente aos grupos de fungos poliporóides e 
corticióides. 

Os fungos da decomposição da madeira são capazes de utilizar componentes das paredes celulares 
como principal fonte de energia para o seu crescimento e reprodução. Muitos fungos são estritamente 
sapróbios e utilizam a madeira morta como fonte de alimento. Algumas espécies são terrestres e 
utilizam o material orgânico do solo e outras são micorrízicas. As espécies sapróbias são extremamente 
importantes no seu papel como decompositores, reciclando o carbono nos ecossistemas terrestres. 
Um número relativamente baixo destes fungos são patogénicos, capazes de causar a morte do 
hospedeiro. 

Até agora foram inventariadas, na área do Jardim Botânico, 86 espécies de fungos da decomposição da 
madeira, sendo 72 sapróbios, 6 micorrízicos e 8 parasitas. Entre os mais agressivos, encontram-se 
Ganoderma australe, Inonotus hispidus, Oxyporus latemarginatus e Perenniporia fraxinea, espécies 
cosmopolitas e sem hospedeiro específico. 

Amigos ou inimigos? Amigos, evidentemente! O papel desempenhado pelos fungos na reciclagem dos 
nutrientes e nas associações micorrízicas tem um valor incalculável. Depende um pouco de nós 
favorecer as associações benéficas e combater, através de uma gestão adequada, as situações que 
favorecem a atuação dos parasitas. 

As plantas saudáveis têm a possibilidade de criarem barreiras endógenas de resistência ao ataque dos 
fungos. Especial cuidado deve ser tido quando se procede às podas, pela desinfecão dos instrumentos 
utilizados e no evitar também que as feridas, causadas por agentes naturais ou por manipulação 
descuidada dos utensílios de jardinagem, sejam porta de entrada de novas infeções. 

Fungos da decomposição da madeira no Jardim Botânico  
(MUHNAC-ULisboa), amigos ou inimigos? 

Ireneia Melo,  José Cardoso 
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As técnicas utilizadas em Bonsai permitem manter por muito tempo o porte de plantas, geralmente 

macro a nanofanerófitos, dentro de limites pré-definidos. Exemplificam-se algumas aplicações destas 

técnicas tais como a manutenção de macrofanerófitos tropicais em estufas, a recuperação de 

espécimes plantados em jardins, a limitação das dimensões e da frutificação em espécies invasivas, a 

preservação de exemplares para análises de variabilidade e diversidade. 

 

Utilização de técnicas de bonsai em jardins urbanos e jardins botânicos 
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The Tropical Botanical Garden (JBT/IICT) holds a living collection of ca. 600 species, belonging to more 

than 100 plant families, mainly from tropical and sub-tropical regions. Included among the most 

notable specimens can be found: the collection of cycads; Yucca gigantea; and several palm trees, 

which are evident at the main garden avenue that is flanked by impressive exemplars of the 

Washingtonia filifera and W. robusta. Furthermore, other tropical emblematic tree species can be 

found, like Dracaena draco L. (dragoeiro), symbol of the Macaronesian Islands; Phytolacca dioica L. 

(bela-sombra); Ginkgo biloba L. (ginkgo); and some huge fig trees, which are ubiquitous component of 

tropical regions and are known for its symbolism since ancient times. Among these, it is referred the 

Ficus sycomorus L. (sicómoro), which was the ancient “Egyptian Tree of Life” and the timber was used 

in the tombs of the Egyptian Kingdoms; and the Ficus religosa L. (árvore-de-buda), which the Buddhist 

legend tells that Buddha attained enlightenment while meditating underneath of this tree. In this 

communication it is highlighted that the knowledge and preservation of these tropical species are 

among the present didactic goals of the JBT, which is a privileged place to teaching tropical plant 

diversity, since its creation in 1906. 

Tropical emblematic trees - contribution of Tropical Botanical Garden 
(JBT/IICT) to their knowledge and preservation 

Maria Cristina Duarte1,2, Luís Catarino1,2, Maria Manuel Romeiras1,3 
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Commonly known as the cashew tree, Anacardium occidentale L. is an Anacardiaceae native from 

South America. Since the discoveries this plant was introduced in Asia and Africa and is being 

cultivated in large crops for instance in Vietnam, Nigeria, India, Côte d‘Ivoire and Brazil. Different plant 

parts (mainly leaf and stem bark extracts) have been extensively used as traditional herbal medicines 

in many American, Asian and African countries.  

The cashew tree was introduced in Guinea-Bissau by the Portuguese in the XIXh century but only in the 

middle of the 1980 decade it was spread definitely. It is cultivated mainly by small farmers around the 

villages and the cashew sector acquired an enormous importance in Guinea-Bissau’s economy, both in 

terms of national budget and in the livelihood of populations in the countryside.  

The stem bark of cashew tree is used in Guinea-Bissau to Diabetes Mellitus treatment (Silva, 2000) and 

the leaves are used at Bijagos Archipelago to treat headaches and in the mainland against vomiting 

and diarrhea (Indjai, 2010; Catarino, 2006). 

A. occidentale stem bark was referred in the First Edition (19th century) of the Official Brazilian 

Pharmacopoeia as a treatment for Diabetes Mellitus (DM). In Portugal, dried stem bark is widely used 

to treat DM, sometimes in combination with other plants, as unlicensed herbal medicinal product since 

long time. Portuguese traditional herbal preparation (CSBTHP) is based on a stem bark aqueous extract 

which is used daily by oral administration (Silva, 2000).  

Stem bark extracts have been tested in pre-clinical in vivo studies to validate A. occidentale’s 

antidiabetic properties. Using a stem bark aqueous extract made with plant material collected at 

Guinea-Bissau, preliminary work conducted by our team has recently shown that the CSBTHP has also 

the potential to improve glucose tolerance in mice but some deaths occurred and safety signs were 

observed with doses as high as 400mg/Kg during a repeated dose study (Encarnação, 2012). Further 

work is running in order to validate the safety and efficacy of long term use of this medicinal herbal 

traditional formulation. 

Catarino L. 2006. Plantas Vasculares e Briófitos da Guiné-Bissau. IICT/IPAD, Lisboa. 
Encarnação S. 2012. 8th International Conference on Natural Products Research, New York, EUA. 
Indjai B. 2010. Mezinhos de Orango. Planta Medicinais e Pessoas da Ilha da Rainha Pampa. IBAP, 
Bissau. 
Silva, O. 2000. Caderno de Campo “Plantas medicinais usadas em Portugal para o tratamento da diabetes”. 

Ethnobotany and ethnofarmacology of cashew in Guinea-Bissau and 
other Portuguese speaking countries 
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Data from herbaria are particularly important in poorly explored regions of the tropics, where the lack 

of continuous field-based botanical research has emphasized the pivotal role of herbaria in 

documenting plant diversity and species distributions. In the past ten years, much progress has been 

made to fulfill the potential of biodiversity informatics, and in, it is now an utmost responsibility of all 

collection holders, to give full access to the information contained in their collections. In, Portugal, the 

Tropical Research Institute (IICT) detains an important scientific knowledge and patrimonial heritage 

from the African Portuguese-speaking countries (i.e. Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, 

São Tomé e Príncipe), including a Herbarium (LISC) with about 300,000 specimens. The LISC Herbarium 

holds the world’s best plant collections of: Angola; Cape Verde; Guinea-Bissau; São Tomé e Príncipe; 

and Mozambique, being the base-line to study the African vegetation and flora. Presently, there are 

some research projects concerned databasing specimens information and making accessible data from 

LISC Herbarium collections. This communication aims to report and promote discussion on future 

contribution of JBT to e-Biodiversity. In the next years, is hoped a significant addition to digital plant 

collection data, granting access to the information to the Portuguese African speaking-countries and 

benefits science in general. 

Databasing collections in Tropical Botanical Garden of Lisbon: links with 
african portuguese speaking-countries throughout the years 

Maria Manuel Romeiras1,3, Luís Catarino1,2, Maria Cristina Duarte1,2, Rui Figueira1,2 
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A Floresta do Maiombe é um ecossistema ímpar com características intrínsecas e particulares. Localiza-

se na Província de Cabinda. No período pós independência, alguns estudos foram realizados e 

publicados sobre a flora de Angola, porém a floresta do Maiombe permanece mal conhecida. No 

presente trabalho apresentam-se os resultados preliminares do estudo realizado sobre a flora e 

vegetação da Floresta do Maiombe, na região do Alto Maiombe (Belize) e Baixo Maiombe (Buco Zau). 

Foram realizados inventários fitossociológicos e inquéritos à população para conhecimento dos usos 

locais das várias espécies. Assim, identificaram-se as principais comunidades presentes na zona de 

floresta densa e zona de savana. Cerca de 100 espécies foram identificadas como sendo utilizados pela 

população local na medicina Tradicional local, como alimento e ainda como artesanato. Neste estudo 

apresenta-se também o estatuto de conservação de algumas espécies. 
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Os jardins Botânicos são instituições que albergam colecções documentadas de plantas vivas para 

propósitos de investigação científica, conservação, educação e lazer. São conhecidos, a nível mundial 

cerca de 2500 jardins botânicos, distribuídos por cerca de 153 e ecossistemas. 

Em muitos países europeus, americanos entre outros, os jardins botânicos têm desempenhado  

relevantes funções na avaliação do estado da biodiversidade vegetal, através, por exemplo, da 

realização e análise de inventários florísticos que, com o envolvimento de outras instituições 

científicas, conduzem à elaboração de listas vermelhas de plantas desses países ou dessas regiões. 

Em Cabo Verde e com o propósito inicial de se implantar um espaço verde de lazer, foi criado, em 

1986, um Jardim Botânico que viria a ser designado Jardim Botânico Nacional Luís Grandvaux Barbosa, 

em reconhecimento à valiosa contribuição desse notável investigador ao conhecimento da flora e 

vegetação do Arquipélago. 

Situado na localidade de Ribeirão Galinha, S. Jorge dos Órgãos, na ilha de Santiago, a cerca de 29 km da 

Cidade da Praia e cerca de 1 km da sede do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento 

Agrário (INIDA), o Jardim Botânico Nacional Luis Grandvaux Barbosa, vem, desde os primórdios da sua 

criação, materializando os propósitos que motivaram a sua criação, nomeadamente, obter e manter  

uma  colecção  representativo de plantas endémicas e outras autóctones de Cabo Verde, albergar uma 

colecção de alguma utilidade científica e actrativas para os visitantes, aclimatizar, introduzir espécies 

ornamentais e sobretudo, promover a educação ambiental do público em geral. Alberga, actualmente, 

96 espécies de plantas espermatófitas, pertencentes a 54 famílias, sendo 17 endémicas de Cabo Verde, 

12 endémicas medicinais e 10 classificadas como ameaçadas de extinção. Esses valores têm 

despertado o interesse de milhares de visitantes nacionais de todas as faixas etárias, desde de crianças 

do ensino pré-escolar, escolar, secundário e superior e do público em geral, bem como dos turistas, 

tendo o número de visitantes atingido um total de 1873, sendo 1109 nacionais e 764 estrangeiros de 

16 nacionalidades. 
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