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Motivações para a publicação

Aumentar o impacto



Motivações para a publicação

A disponibilidade dos 
dados da investigação 
científica decresce 
rapidamente com a 
idade  

Vines, Timothy H et al.. 2014. “The Availability of Research Data Declines Rapidly with Article Age.” 
Current Biology 24 (1): 94–97. doi:10.1016/j.cub.2013.11.014. 

Assegurar a preservação e acessibilidade dos dados



Motivações para a publicação

Aumentar a visibilidade da colecção / bd



Motivações para a publicação

Potenciar investigação inovadora



Principais motivações para a 
publicação de dados

 Aumentar do impacto científico

 Aumentar a exposição a nível global, valorizando

 Facilitar a revisão das colecções por especialistas

 Assegurar a preservação dos dados

 Responder ao interesse de comunidades específicas

 Cumprir requisitos do financiador





Link para acesso aos documentos

http://www.gbif.org/resources?f[0]=gr_language%3A1043&f[1]=gr_language%3A989&searched=1
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Documentos a serem publicados proximamente



4. GBIF Sistema de Aumento de Capacitação / “GBIF Capacity 
Enhancement Framework” (http://www.gbif.org/resource/80954)

5. Estratégia de Comunicação GBIF / GBIF Communications Strategy 
(http://www.gbif.org/resource/80926)

6. Guia de Auto-avaliação para sistemas nacionais de informação sobre a 
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Documentos a serem publicados proximamente



Tipos de dados de biodiversidade mediados através do GBIF:

 Dados de ocorrência originados por:

– Informação associada a espécimes mantidos em colecções 
biológicas

– Registos de observação de espécies na natureza
– Registos de ocorrência com base em bibliografia

 Checklists de espécies e metadados associados
 Dados de amostragens ou inventários

O que pode ser publicado através do GBIF



Termos definidos no Acordo de Partilha de Dados
www.gbif.pt/node/28

A publicação de dados através do GBIF apenas pode ser realizada 
por instituições ou organizações:

 No caso de bases de dados de colecções, assegurem o acesso à 
colecção

 No caso de bases de dados, assegurem a gestão estável da 
mesma

 Concorda em disponibilizar os dados de forma livre e gratuita, 
definindo os termos de utilização

A publicação de dados não pode ser efectuada por indivíduos.

Quem pode publicar dados através do GBIF



1. Solicitar o registo no GBIF
a) Contactar anteriormente o Nó Nacional, que será 
responsável pelo aval
Nota: apenas as organizações podem publicar dados. Os particulares devem associar-se a 

uma organização
2. Rever os manuais de publicação de dados e seleccionar ferramentas 

a) Metadados, dados de ocorrência e checklists taxonómicas

3. Preparar os dados, publicar e registar no GBIF
a) Organizar dados segundo o padrão e publicar com Integrated 
Publishing Toolkit (IPT) ou com GBIF Spreadsheet  Processor

O IPT permite o registo automático dos dados pelo portal de dados 
GBIF

Constituir-se como publicador GBIF



Dados
Padronização

(DwC)
Descrição

(metadados)

Validação

Publicação 
de dados

Publicação de 
metadados

(Artigos de dados)

Como partilhar dados através do GBIF



Como partilhar dados através do GBIF





Integrated Publishing Toolkit



Padrões de dados e metadados

Darwin Core



Padrões de dados e metadados

Darwin Core – Esquema em estrela com suporte a 
vários tipos de informação:
Germoplasma, multiplas determinações, tipos e espécimes, nomes 
comuns, identificadores alternativos, perfil das espécies, referências 
literatura, descrição do taxon, características, multimédia, entre outros



GMP (GBIF Metadata profile): 

EML (Ecological Metadata Language) 
• Dataset (Resource) 
• Project 
• People and Organisations 
• Keyword Set (General Keywords) 
• Coverage 

o Taxonomic Coverage 
o Geographic Coverage 
o Temporal Coverage 

• Methods 
• Intellectual Property Rights 
• Additional Metadata + NCD (Natural Collections Descriptions Data) 
Related 

Metadados

Padrões de dados e metadados

http://www.gbif.org/resources/2561



O objetivo geral para descrever a qualidade 
dos dados de um registo em concreto é 
descrever a adequação do registo para um 
uso específico que o utilizador tenha em 
mente para esses dados.       

Chrisman, 1991

Uma característica essencial e necessária 
nos dados é a sua “aptidão para o uso” .

A espécie “A” está na Tasmânia? 

A espécie “A” está na área de Conservação do 
Património da Tasmânia?

O que é?

Qualidade de Dados



Qualidade de Dados

http://www.gbif.org/resources/2833
http://www.gbif.org/resource/80924



A Cadeia de Informação e Perda de Qualidade

  COLHEITA PLANIFICAÇÃO   DOCUMENTAÇÃO   DIGITALIZAÇÃO   CONTROLO DE 
QUALIDADE

PUBLICAÇÃO NA 
INTERNET

CUSTO DA CORREÇÃO DE DADOS

Planificação Informação incompleta - Pouca experiência dos 
colaboradoras 

- Interpretação errada
- Base de dados
- Cópias

- Exportação errada
- Conversões
- Uso incorrecto dos 

dados

Qualidade de Dados



Formação online Curso online Qualidade de Dados

Projeto de Mentorato Espanha-França-Portugal
Autoria Tradução/Adaptação

Qualidade de Dados - formação
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