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O que são? 

• Plantas NATIVAS  

(≈ espontâneas, indígenas,  

autóctones) 

 

 

• Plantas EXÓTICAS  

(≈ introduzidas, alóctones) 
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O que são? 

• Planta INVASORA 
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NEM TODAS AS EXÓTICAS SÃO INVASORAS 



Francisco 
Caetano 

Vitor Carvalho 



 



Plantas invasoras – como chegam até 
nós? 

• As pessoas viajam e transportam muitos produtos 
por todo o mundo 

Introduções 
intencionais: 
ornamentais,  
alimentos, 
matérias primas, 
etc. 
 

Introduções 
acidentais: sementes 

e propágulos 
misturados com 

outros produtos, etc. 
 















Controlo de Mosquitos 





Célia Laranjeiro 

Herbário UA 



 

As espécies invasoras são uma das  maiores ameaças ao 
bem-estar  ambiental e económico do planeta  

  GISP (Global Invasive Species Programme) 



Aceitem um (ou mais) dos desafios  
e tornem-se uma turma de cidadãos-cientistas!  

• Aprender a identificar  as 
plantas invasoras  de Portugal 
(Guia de Campo e fichas online) 

• Reportar a localização  
das plantas invasoras identificadas  
(site Invasoras.pt / App Android) 

 

 

 

• Escolher 2 ou 3 invasoras  
perto da escola/ local onde vivem 

• Todos os meses tirar fotografia, 
enviar-nos e preencher um 
pequeno formulário online 

• Aprender a identificar as  novas 
espécies invasoras.  

• Procurá-las nos locais onde é 
mais provável encontrá-las 

• Reportar a sua localização 
(Invasoras.pt / App Android) 

Mapear invasoras  
frequentes em Portugal 

Monitorizar fenologia  
das plantas invasoras 

Detetar novas invasoras  
que chegaram há pouco tempo 

NOV     DEZ     JAN     FEV   MAR    ABR    MAI         

• Fazer um trabalho de divulgação 
sobre invasoras: artigo de jornal/ 
programa de rádio/ poster/ vídeo/ 
página web/ música… 

 

Divulgar o tema  
das Invasões biológicas 

 

Concurso nacional com todos os trabalhos no final 
+ informação em : invasoras.pt | invader@uc.pt |  /InvasorasPt 
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