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O QUE É O GBIF?

• Colaboração intergovernamental
• Infraestructura de dados por investigação e 

políticas sobre a biodiversidade
• Estabelecido 2001, recomendação do painel 

científico da OCDE
• Promove and facilita acesso livre e aberto 

aos dados sobre biodiversidade através do 
internet

• 54 paises participantes, 39 organizações
• Rede de ´nós´ nacionais e temáticos
• Secretariado em Copenhague



O QUE É QUE O GBIF FAZ?

• Promove padrões comuns e ferramentas 
livres para o gerenciamento e 
compartilho de dados sobre a 
biodiversidade 

• Mantém plataforma mundial e serviços 
de web www.gbif.org

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

• Rede colaborativa nas escalas globais e 
regionais

www.gbif.org 

http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/


http://www.gbif.org/participation/summary

PAISES PARTICIPANTES NO GBIF

• PARTICIPANTE VOTANTE – Contribuição financeira, direito de votar no conselho governante 

• PARTICIPANTE ASSOCIADO – Não contribua, sem direito de votar no conselho, máximo 5 anos

http://www.gbif.org/participation/summary
http://www.gbif.org/participation/summary
http://www.gbif.org/participation/summary


DISTRIBUIÇÃO DE DADOS

www.gbif.org/occurrence 

O que? Onde? Quando? Como? Por quem?

http://www.gbif.org/occurrence


TIPOS DE DADOS COMPARTILHADOS NO GBIF

Investigação, 
monitoramento

Coleções de 
museos, herbários

Observações de 
cidadãos

Recordes extraidos 
da literatura



PORQUÊ PARTILHAR?

• Visibilidade para 
a instituição

• Crédito através 
das citações

• Contribuir para 
os princípios de 
dados abertos

• Preservação da 
informação sobre 
biodiversidade

http://www.gbif.org/dataset/feb41318-374b-4ed6-b61e-0369993abedc 

http://www.gbif.org/dataset/feb41318-374b-4ed6-b61e-0369993abedc
http://www.gbif.org/dataset/feb41318-374b-4ed6-b61e-0369993abedc


GBIF EM NÚMEROS

645,236,117  
registos de 

ocorrência de 
espécies

28,173
conjuntos de dados

809
instituições 

publicadoras de 
dados

http://www.gbif.org  | 03 MAIO 2015



DADOS PUBLICADOS ATRAVÉS DO GBIF.ORG

http://www.gbif.org | 3 MAIO 2016

Tendência dos registos de dados primários de 
biodiversidade (milhões)

P
ub

lic
aç

ão
 d

e 
da

do
s

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/


PUBLICADORES DE DADOS

. http://www.gbif.org | 03 MAIO 2016
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Devolução de dados para os paises de origem atraves do acesso electrônico

´REPATRIAÇÃO´ DE DADOS

http://www.gbif.org/country/PT/summary

http://www.gbif.org/country/FR/summary
http://www.gbif.org/country/FR/summary
http://www.gbif.org/country/FR/summary


Devolução de dados para os paises de origem atraves do acesso electrônico
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DADOS SOBRE MOÇAMBIQUE

http://www.gbif.org/country/MZ/about 

http://www.gbif.org/country/MZ/about
http://www.gbif.org/country/MZ/about
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http://www.gbif.org/country/MZ/about
http://www.gbif.org/country/MZ/about


DADOS SOBRE MOÇAMBIQUE

http://www.gbif.org/analytics/country/MZ/about 

http://www.gbif.org/analytics/country/MZ/about
http://www.gbif.org/analytics/country/MZ/about


DADOS SOBRE MOÇAMBIQUE

http://www.gbif.org/analytics/country/MZ/about 

http://www.gbif.org/analytics/country/MZ/about
http://www.gbif.org/analytics/country/MZ/about


USOS DE DADOS NA INVESTIGAÇÃO

GBIF Science Review available at http://www.gbif.org/resource/82191 

• Espécies exóticas invasoras
• Impactos das mudanças climáticas
• Prioridades na conservação (espécies 

ameaçadas, áreas protegidas)
• Agricultura e alimentação (parentes 

silvestres de lavouras)
• Saúde humana (doenças zoonóticas)
• Entendimento de biodiversidade 

(biogeografia, filogenética, ecologia) 

http://www.gbif.org/resource/82191
http://www.gbif.org/resource/82191


CITAÇÕES EM PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS REVISTAS 
POR PARES

 3 MAIO 2016
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Número anual de publicações revistas por pares usando 
dados mediados pelo GBIF



MECANISMOS COLABORATIVOS DO GBIF

• Reunião global dos nós com treinamento 
http://gb22.gbif.org/GB22/events.html 

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

• Programa de apoio na melhoria de capacidade 
(mentoring, treinamento regional, advocacia, 
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


INFORMAÇÃO SOBRE BIODIVERSIDADE PARA 
O DESENVOLVIMENTO (BID)

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

dados, estabalecem infraestructuras nacionais
• Dados prioritários para os políticos públicos

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

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


INFORMAÇÃO SOBRE BIODIVERSIDADE PARA 
O DESENVOLVIMENTO (BID)

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

Primeira chamada africana: lançada setembro de 2015

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

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

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


INFORMAÇÃO SOBRE BIODIVERSIDADE PARA O 
DESENVOLVIMENTO (BID)

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

Exemplo de projecto aprovado:
• African Insect Atlas: unleashing the potential of insects in conservation and 

sustainability research in Africa
• Consórcio regional: parceiros em Madagascar, Kenya, Zimbabwe, Botswana, 

Moçambique, África do Sul
• Parceiro moçambicano: Museo da História Natural, UEM
• Objectivos: criar museo digital para grupos alvos de insectos na África, 

utilizando-os como barómetro de condições ecológias, ferramenta para 
investigação e políticas para a conservação na África 

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


INFORMAÇÃO SOBRE BIODIVERSIDADE PARA 
O DESENVOLVIMENTO (BID)

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

Próximos passos:

• Oficina de capacitação por projectos confirmados em agosto de 
2016, Rwanda

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

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


MUITO OBRIGADO!

thirsch@gbif.org 

mailto:thirsch@gbif.org
mailto:thirsch@gbif.org
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