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O que é o Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF)?

Mapa com todas as ocorrências de biodiversidade georreferenciadas publicadas através do GBIF 



O que é o GBIF? 

O quê
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GBIF possibilita estudo global sobre o impacto da 
alteração climática nas espécies

Mais de metade das espécies de plantas e de um terço das espécies  
animais podem perder metade da sua amplitude climática em 2080.

50 000 espécies
170 milhões de 
registos

Citation Information 
Warren, R. et al., 2013. Quantifying the benefit of early climate change mitigation in avoiding biodiversity loss. Nature Clim. Change, advance 
online publication. Available at: dx.doi.org/10.1038/nclimate1887.



O que é o GBIF

Organização intergovernamental
Infraestructura de dados para apoio à investigação e às 
políticas sobre a biodiversidade

Estabelecido em 2001, por recomendação do painel científico 
da OCDE

Promove e facilita o acesso livre e aberto aos dados sobre 
biodiversidade atravśs da internet

54 paises participantes, 39 organizações
Rede de ”nós” nacionais e temáticos
Secretariado em Copenhaga



Como actua o GBIF

Promove padrões comuns e ferramentas livres 
para o gestão e partilha de dados sobre a 
biodiversidade 

Mantém uma plataforma global e serviços de web 
www.gbif.org

Oferece orientação na construção de redes 
nacionais de informação sobre a biodiversidade 
(coordenadas por nós) 

Rede colaborativa à escala global e regional



Participação no GBIF
54 países (38 votantes+ 16 associados)
39 organizações

 Participante VOTANTE:  Contribuição financeira, com direito a voto na Assembleia Geral
 Participante ASSOCIADO: Sem contribuição financeira, sem direito a voto, limite de 5 anos



Participação no GBIF
África (10 votantes+ 4 associados)

Participantes 
Votantes

1. Benin
2. Gana
3. Guiné
4. Quénia 
5. Madagascar 
6. Mauritânia
7. África do Sul
8. Tanzânia
9. Togo
10.Uganda 

Associate Country 
Participants

1. República Centro-
Africana

2. Malawi
3. República do Congo
4. República 

Democrática do 
Congo



Fontes de dados

Investigação Científica, 
Inventários 

Colecções de história 
natural, museus,  
herbários

Plataformas de 
ciência cidadã

Registos extraídos da 
bibliografia



Porquê partilhar 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



Não existem dados do GBIF

Existem dados publicados através do GBIF

– Cada dado mantém as suas propriedades originais dadas 
pelo publicador 

– Propriedade intelectual

– Licença

– Qualidade, etc.

www.gbif.org

Publicação através do GBIF



GBIF EM NÚMEROS

649.054.525 
registos de ocorrência de 

espécies

32.440 
conjuntos de dados

813
data-publishing institutions

http://www.gbif.org  | 06 JUN 2016



Dados publicados através do GBIF
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Milhões de ocorrências



“Repatriação” dos dados

Devolução dos dados aos países de orígem por via eletrónica



“Repatriação” dos dados

Devolução dos dados aos países de orígem por via eletrónica



Os dados mediados pelo GBIF suportam actualmente um número crescente de utilizações 
científicas, sendo utilizados por plataformas e fóruns globais (e.g. GEO-BON , IPBES ) e na gestão 
de recursos naturais. A lista de utilizações de dados de biodiversidade inclui:

• investigação científica,
• gestão de recursos naturais (pescas, florestas etc),
• recuperação de habitats,
• avaliação de impactes ambientais,
• programas de desenvolvimento sustentável,
• espécies invasoras,
• serviços dos ecossistemas,
• estratégias de conservação,
• planeamento do uso do solo,
• biossegurança,
• conhecimento tradicional,
• cultura.

Utilização de dados publicados através do GBIF



Uso dos dados em investigação científica

• Espécies exóticas invasoras
• Impactos das mudanças 

climáticas
• Prioridades na conservação 

(espécies ameaçadas, áreas 
protegidas)

• Agricultura e alimentação 
(parentes silvestres de culturas)

• Saúde humana (doenças 
zoonóticas)

• Conhecimentos sobre a 
biodiversidade (biogeografia, 
filogenética, ecologia) 



Citações em revistas com revisão científica

09 JUN 2016



Uso dos dados em ciência

http://www.mendeley.com/groups/1068301/gbif-public-library/

keywords in ~1900 research 
papers that use or quote GBIF, 
from GBIF Public Library



Mecanismos colaborativos

• Reunião global de Nós com formação 
http://gb22.gbif.org/GB22/events.html 

• Colaboração regional (por ex. GBIF África) 
http://www.gbif.org/capacity-enhancement/regional-collaboration 

• Programa de apoio ao aumento de capacidade (mentoring, 
formação regional, publicitação, documentação) 
http://www.gbif.org/capacity-enhancement/support-programme 

http://gb22.gbif.org/GB22/events.html
http://gb22.gbif.org/GB22/events.html
http://www.gbif.org/capacity-enhancement/regional-collaboration
http://www.gbif.org/capacity-enhancement/regional-collaboration
http://www.gbif.org/capacity-enhancement/support-programme
http://www.gbif.org/capacity-enhancement/support-programme


Cooperação com outras organizações

Aichi Target 19 - Em 2020, o conhecimento, a base científica e as 
tecnologias relacionadas com a biodiversidade, os seus valores, o 
funcionamento, estado e tendências, e as consequências de sua 
perda, são melhoradas, amplamente partilhadas e transferidas, e 
aplicadas.

A mobilização e acesso a dados primários de biodiversidade, 
usando padrões e protocolos comuns é reconhecido como uma 
das acções chave recomendadas no GBO4.



Informação sobre biodiversidade para o 
desenvolvimento (BID)

• Financiado pela União Europeia
• África, Caraibas, Pacífico (paises ACP)
• Chamadas a propostas para projectos que mobilizam dados, 

estabalecem infraestructuras nacionais
• Dados prioritários para as políticas públicas

http://bid.gbif.org/pt/ 

http://bid.gbif.org/pt/
http://bid.gbif.org/pt/


Primeira chamada africana: lançada setembro de 2015

• 3 categorias: pequenas subvenções, nacionais, regionais
• 144 notas conceptuais recebidas
• 44 propostas finais submetidas
• 23 projectos envolvendo 20 países seleccionadas para financiamento, dos quais:

• 3 regionais, 10 nacionais, 10 pequenas subvenções (total €972k)

http://bid.gbif.org/pt/ http://bid.gbif.org/pt/ 

Informação sobre biodiversidade para o 
desenvolvimento (BID)

http://bid.gbif.org/pt/
http://bid.gbif.org/pt/
http://bid.gbif.org/pt/
http://bid.gbif.org/pt/


Próximos passos:

• Workshop de capacitação para projectos aprovados em agosto de 2016, 
Rwanda

• Lançamento de chamadas no Caraibas e Pacífico (Q3-Q4 2016)
• Segunda chamada africana - 2017 

http://bid.gbif.org/pt/ 

Informação sobre biodiversidade para o 
desenvolvimento (BID)

http://bid.gbif.org/pt/
http://bid.gbif.org/pt/


Rui Figueira
Nó Português do GBIF
Instituto Superior de Agronomia
Herbário
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa, Portugal
ruifigueira@isa.ulisboa.pt
www.gbif.pt

        http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Obrigado!
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