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Nestes últimos anos, nomeadamente nos cinco anos após a realização do Curso 

de Etnobotânica, vários estudos foram efectuados e outros tantos projectos iniciados. 

Como tal, julgamos ser interessante divulgar o que se passa com as "Plantas e 

Saberes" em Portugal. Tentámos sistematizar os mais recentes caminhos da 

Etnobotânica centrados na realidade portuguesa. Ficam assim de fora, pesquisas 

realizadas por investigadores portugueses noutros contextos, em lugares distantes, 

assim como estudos do foro arqueobotânico ou paleoetnobotânico, sobre utilização 

das plantas no passado longínquo. Mesmo assim, sabendo que não é possível 

percorrer todos os trilhos, não temos a pretensão de que o nosso rol atinja a 

totalidade do conhecimento produzido e publicado acerca dos saberes mais próximos 

e actuais.  

A listagem de textos e projectos apresentada foi iniciada por Joana Camejo-

Rodrigues, respondendo a um repto lançado pelos investigadores europeus no Third 

International Congress of Ethnobotany, em 2001, e acrescentada por Ana Maria 

Carvalho (Carvalho, 2005). 

No cômputo geral salienta-se que os caminhos da Etnobotânica têm 

perseguido, sobretudo, o rumo do estudo das plantas aromáticas e medicinais, numa 

encruzilhada com uma área disciplinar que alguns autores identificam como 

"Botânica Económica" e que podemos definir como o estudo focalizado nas plantas 

nas suas potencialidades económicas partindo das diferentes utilizações que lhes são 

dadas. Nas palavras de Martin (1995: 172): "some researchers refer to their work as 

economic botany, putting the emphasis on the discovery of plant resources that attain 

importance in global or regional markets". 

Encontramos, antes de mais, pequenas publicações de carácter divulgativo. 

Textos onde são compilados os vários usos medicinais das plantas referidos em 




