
IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE MOÇAMBIQUE NO 

SISTEMA GLOBAL DE INFORMAÇÃO SOBRE BIODIVERSIDADE (GBIF)

WORKSHOP

Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Eduardo Mondlane, 26 de Maio

O que é o GBIF

O Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade (em inglês, Global Biodiversity Infermation Facility – 
GBIF, www.gbif.org) é uma organização intergovernamental cuja missão é facilitar o acesso livre e gratuito a
dados primários de biodiversidade através da internet, para todos, de forma livre e gratuita. Estes dados 
primários documentam as ocorrências das espécies, incluindo o local, a data, quem observou, as condições 
de habitat, entre outros, permitindo inclusivamente a identificação de alterações ao longo do tempo. Esta 
informação pode ser utilizada para realizar investigação científica, suportar as necessidades nacionais e 
globais para o apoio à decisão, programas de conservação da natureza, gestão de áreas protegidas, 
actividades pedagógicas, entre outros.

Objectivos do workshop

A realização deste workshop tem os seguintes objectivos:
- apresentar o GBIF, dando a conhecer a infraestrutura, como aceder e utilizar informação e como participar 
através da publicação de dados de biodiversidade;
- identificar os benefícios da participação de Moçambique no GBIF;

O workshop permitirá ainda contribuir para a identificação do estado da arte das colecções biológicas e 
bases de dados de biodiversidade em Moçambique, ou de projectos geradores de informação sobre 
biodiversidade, com base na participação das instituições moçambicanas. 

Convite à participação das instituições

As instituições moçambicanas e organizações internacionais com trabalho relevante em Moçambique são 
convidadas a participar neste workshop, através de uma apresentação de 10 minutos sobre o estado da arte
da informação sobre biodiversidade de colecções biológicas, projectos ou bases de dados de ocorrência de 
biodiversidade sob a sua responsabilidade.



PROGRAMA

Data: 26 de Maio de 2016
Local: Departamento de Ciências Biológicas, Sala A7, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo
Público-alvo: Instituições criadoras e utilizadoras de dados de biodiversidade

Organização: Salomão Bandeira (Faculdade de Ciências, Universidade Eduardo Mondlane) e Rui Figueira
(Nó Português do GBIF, ISA, ULisboa, Portugal)

08:45h – Recepção dos participantes

09:00-09:10h – Abertura do Seminário

Boas Vindas

Intervenção da GBIF, Tim Hirsch (Vice-Director do GBIF)

Abertura do evento Prof. Doutor Emílio Moss (Director da Faculdade de Ciências, UEM)

Parte I – Informação sobre o Global Biodiversity Information Facility

09:10-10:00h – Introdução geral ao GBIF (Tim Hirsch, Secretariado Internacional do GBIF)

Nesta sessão será feita uma introdução geral ao GBIF, sua organização e modo de funcionamento.

Após uma apresentação inicial, haverá um espaço para perguntas e respostas.

10:00-10:30h – Participação nacional e guia para o estabelecimento do um Nó Nacional (Rui Figueira, Nó

Português do GBIF)

Nesta sessão será feita uma apresentação sobre os modelos possíveis para a constituição de um nó

nacional, funções e serviços, e requisitos para a sua constituição. Após a apresentação haverá um

espaço para perguntas e respostas.

10:30-10:45h – Intervalo

Parte II – O panorama dos dados de biodiversidade em Moçambique

10:45-12:30h – Apresentações das Instituições nacionais (participantes nacionais, 10 minutos cada)

Nesta sessão serão feitas as apresentações pelas instituições moçambicanas ou internacionais com

base  em  Moçambique  que  detém  informação  sobre  biodiversidade,  com  base  em  colecções

biológicas, bases de dados ou projectos sobre biodiversidade.

-Museu de Historia Natural (Lucília Chuquela)

-IIAM (Camila de Sousa)

-Herbário e Jardim Botânico da UEM (Alice Massingue, Annae Senkoro)

-Projecto BIONOMO (Cornélio Ntumi)

-Demonstração do Portal GBIF.org (Rui Figueira)

12:30-14:00h – Almoço



Parte III – Construindo a participação de Moçambique no GBIF

14:00-14:15h – Processos formais de participação de país no GBIF (Tim Hirsch, Rui Figueira)

14:15-16:30h – Discussão sobre o plano de constituição de um nó nacional

Nesta sessão será aberta a discussão a todos os participantes sobre os seguintes tópicos:

Tópicos para discussão

 Como assegurar a participação efectiva das instituições no plano de adesão

◦ capacitação das instituições

◦ funcionamento em rede das instituições

 Oportunidades de financiamento

◦ Biodiversity Information for Development (BID)

◦ Programa de Capacitação do GBIF

◦ Outros fundos

 Modelo de constituição do Nó nacional

 Constituição do grupo de coordenação do plano para adesão de Moçambique ao GBIF

16:30-17:00h – Conclusões e encerramento do workshop.

Organização

Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de

Ciências, UEM

Nó Português do GBIF, Instituto Superior de Agronomia,

Universidade de Lisboa

Apoios

Global Biodiversity Information Facility CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos

Genéticos/ InBIO Laboratório Associado, Universidade do Porto


