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XIII SIMPÓSIO DA ASSOCIAÇÃO IBERO-MACARONÉSICA DE JARDINS BOTÂNICOS 

 

O XIII Simpósio da AIMJB, subordinado ao tema Espécies Exóticas Invasoras e Jardins Botânicos: 

Desafios e Responsabilidades, decorreu de 22 a 26 de Setembro de 2014, no Jardim Botânico Tropical 

do Instituto de Investigação Científica Tropical, em Lisboa, Portugal. 

Estiveram presentes representantes e colaboradores de 17 Jardins Botânicos pertencentes à AIMJB 

(Anexo 1).  

 

CONCLUSÕES 

  

A. Sendo reconhecido o elevado interesse científico, educacional e para a conservação das espécies 

exóticas nos Jardins Botânicos é, também, sabido o seu papel na origem de algumas invasões de 

plantas, embora as taxas de ocorrência sejam, geralmente, bastante baixas, tendo em conta o 

elevado número de espécies introduzidas que as coleções incluem. Cientes deste facto e de modo a 

minimizar o perigo de “fuga” de plantas que possam tornar-se invasoras considera-se da maior 

importância: 

- Reforçar as medidas preventivas através de uma aplicação rigorosa dos códigos de boas-práticas 

para a introdução de plantas nas coleções; 

- Monitorizar o comportamento das espécies exóticas nos Jardins Botânicos, tanto as de 

reconhecido carácter invasor como, especialmente, aquelas relativamente às quais esse 

comportamento não se encontra ainda reconhecido; 

- Avaliar, para as espécies potencialmente invasoras, as formas de dispersão, tanto as relativas à 

biologia das espécies como as respeitantes a possíveis vetores de dispersão; 

- Controlar as espécies que tenham carácter invasor, incluindo o recurso a métodos fitoquímicos, 

quando a situação o recomendar; 

- Assegurar que a informação sobre potenciais invasoras seja divulgada junto de outros jardins, 

nomeadamente através do Index Seminum e por outras formas que contribuam para uma 

gestão responsável das coleções;  

- Reforçar o papel dos jardins botânicos na divulgação dos riscos ambientais da introdução de 

espécies, nomeadamente através da implementação de ações de informação junto da 

comunicação social, de escolas e autarquias, e envolver a sociedade civil em todo o processo de 

prevenção de cultivo e difusão de invasoras, de deteção precoce de focos de invasão e de 

monitorização de plantas invasoras, nomeadamente através da promoção de iniciativas Citizen 

Science;  

- Sensibilizar as entidades competentes para a necessidade de reforçar a legislação, 

nomeadamente com atualizações periódicas das listagens de espécies de circulação comercial 

interdita, e para a falta de controlo do comércio online. 

 

B. Foi reconhecida a necessidade premente de promover a atração do público aos Jardins Botânicos, 

em particular dos jovens, por forma a promover o aumento da cultura e literacia científica na área 
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da botânica, desenvolvendo estratégias inovadoras e despertando o interesse pela ciência em 

contexto de educação não formal (p. ex. através de atividades e rotas didáticas), valorizando, assim, 

os Jardins Botânicos como recursos educativos fundamentais; foi, ainda, realçada a necessidade dos 

Jardins Botânicos promoverem o interesse pela taxonomia, potenciando os seus recursos. 

 

C. Atendendo à entrada em vigor do Protocolo de Nagoya, a 12 de outubro de 2014, considera-se 

fundamental o registo (antes dessa data) das coleções existentes nos Jardins Botânicos, seja no 

portal da BGCI (nomeadamente através do Plant Search) ou no programa Babilónia. 

 

D. Foi salientada a importância dos jardins botânicos realizarem esforços no sentido de contribuírem 

para a conservação da natureza implementado atempadamente (até 2020) as medidas apontadas 

na Estratégia Global para a Conservação de Plantas (GSPC), sobretudo as medidas 8 e 14. 

 

Lisboa, Jardim Botânico Tropical, 26 setembro 2014 

 

 

Anexo: Jardins Botânicos participantes 

Jardins Botânicos da AIMJB  

Arboretum i Jardí Botànic Pius Font i Quer, Universitat de Lleida 

Estación Biológica-Jardín Botánico Torretes, Universidad de Alicante 

Jardí Botànic de Barcelona 

Jardi Botanic de la Universitat de Valencia 

Jardim Botânico, MUHNAC-Universidade de Lisboa 

Jardim Botânico da Ajuda, Universidade de Lisboa 

Jardim Botânico da Madeira Eng. Rui Vieira 

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra 

Jardim Botânico do Faial 

Jardim Botânico Tropical, Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa 

Jardín Botánico Atlántico, Universidad de Oviedo 

Jardín Botánico de Córdoba 

Jardín Botánico de la Universidad de Valencia 

Jardín Botánico de Olarizu, Vitoria-Gasteiz 

Jardín Botánico del Oasis Park Fuerteventura 

Jardin Botanico Viera y Clavijo, Las Palmas de Gran Canaria 

Parque Botânico da Tapada da Ajuda 

Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid 

Jardins Botânicos não pertencentes à AIMJB  

Jardim Botânico Eng. Grandvaux Barbosa, Cabo Verde 

National Botanic Gardens, Dublin, Ireland 

Parque Botânico do Monteiro-Mor, Lisboa 


