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O que é o GBIF

O Global Biodiversity Information Facility, ou Sistema Global de Informação 

sobre a Biodiversidade (GBIF) é uma organização intergovernamental criada em 

2001 para facilitar a partilha e acesso, de forma livre e gratuita, de dados de 

biodiversidade.

Nó Português do GBIF

O Nó Português do GBIF foi criado através de protocolo entre a Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia e o Instituto de Investigação Científica Tropical, em janeiro de 2013.

Visão

A partilha aberta e gratuita dos dados primários de biodiversidade enriquece o conhecimento e
valor da biodiversidade portuguesa e global.

Missão

Promover a integração dos provedores de dados portugueses e recursos de informação sobre 
biodiversidade na rede GBIF, e a disponibilidade dos dados de biodiversidade para a 
investigação científica e usos pela sociedade.

Foto de capa: Amanita muscaria, César Garcia, Mondim de Basto, 23-11-2010.



Sumário executivo

Portugal aderiu ao GBIF desde a sua criação 
em 2001, mas apenas em 2013 foi possível o
estabelecimento do Nó Português do GBIF. O
primeiro ano de funcionamento do Nó 
serviu para sua implementação segundo 
quatro eixos essenciais – infra-estrutura, 
mobilização de dados, formação, 
cooperação. As ações, a nível nacional 
desenvolvidas em 2013 incluíram:

➢ a publicação do portal do Nó 
(www.gbif.pt)

➢ a realização de um curso de 
formação para provedores de dados

➢ a participação em ações de 
formação em sistemas de gestão de 
coleções biológicas

➢ suporte a instituições nacionais na 
preparação das bases de dados para 
publicação no GBIF. 

➢ questionário nacional sobre Bases 
de Dados de Biodiversidade e 
Coleções Biológicas 

A cooperação internacional traduziu-se na 
colaboração com a rede GBIF, através da 
participação na reunião de Nós Europeus, e 

na preparação de uma proposta de projeto 
de mentorado com os Nós de França e 
Espanha, entretanto aprovada. Verificou-se 
ainda através da resposta a solicitações pelo 
Secretariado Internacional do GBIF (resposta 
a inquéritos, contribuições técnicas e envio 
de notícias). 

Ao nível da cooperação com os países da 
CPLP, foram dados primeiros passos para a 
sensibilização em Moçambique para a 
importância de participação no GBIF, 
enquanto em Angola se reforçou a 
capacitação para a participação futura 
daquele país nesta organização, através da 
formação em bases de dados biológicas. 

Durante este ano de arranque de atividade 
do Nó, a participação portuguesa no GBIF foi 
brindada, numa feliz coincidência, pela 
atribuição ao investigador português Miguel 
Araújo, do prémio GBIF Ebbe Nielsen 2013, 
em reconhecimento dos importantes 
contributos da investigação em informática 
para a biodiversidade. A nomeação do 
Professor Miguel Araújo coube ao Chefe de 
Delegação Nacional, após seleção do 
Conselho Científico das Ciências Naturais de 
do Ambiente da FCT, com apoio do Nó 
Português do GBIF.

http://www.gbif.pt/
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1. INTRODUÇÃO

O Global Biodiversity Information Facility (GBIF) é uma organização intergovernamental criada 
em 2001 para facilitar a partilha e acesso, de forma livre e gratuita, de dados de biodiversidade.
Conta atualmente com 52 países participantes e 38 organizações, sendo a maior infra-estrutura
global de dados de biodiversidade com mais de 440 milhões dados de ocorrência de espécies. 
A rede GBIF está organizada através de um secretariado internacional e nós nacionais, que ao 
nível do país têm a responsabilidade de desenvolver ações junto dos provedores e utilizadores 
de dados.
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Princípios

A implementação e prática do Nó segue os seguintes princípios:

Independência, neutralidade e confiança

O propósito do Nó é o de ser independente e neutral, assegurando a total equidade entre os 
provedores e entre os utilizadores finais dos dados, de forma a maximizar a confiança das 
instituições na participação na rede.

Qualidade da informação

É essencial garantir um elevado nível de qualidade da informação científica disponibilizada 
através do GBIF. O Nó deve apoiar a obtenção de elevados níveis de qualidade dos dados pelos 
provedores, facilitando o acesso de ferramentas informáticas, documentos e formação 
disponibilizado pelo Secretariado GBIF e por outros.

Qualidade e adaptabilidade do serviço

O Nó assegurará a qualidade do serviço na obtenção, gestão, disponibilidade e entrega da 
informação e dos dados mediados entre os provedores e os utilizadores finais do GBIF, 
ajustando-o aos requisitos dos utilizadores e da sociedade.

Colaboração e cooperação

O Nó promoverá as colaborações entre os provedores, utilizadores, stakeholders e outros 
membros da rede (nomeadamente o Secretariado e outros nós) que procurem atingir os 
objetivos do GBIF, com especial foco na cooperação com instituições e organismos portugueses,
ou de países da CPLP. 

1. INTRODUÇÃO



O Nó Português do GBIF foi atribuído ao IICT, através de protocolo celebrado com a FCT em 
Janeiro de 20131. Os destaques dos principais resultados obtidos em 2013 incluem a criação e 
implementação do portal do Nó Português do GBIF, a realização de uma ação de formação 
sobre GBIF Integrated Publishing Toolkit para provedores de dados, a preparação e obtenção 
de um projeto de mentorado com os Nós do GBIF de França e Espanha e as ações de 
sensibilização e capacitação dos países da CPLP, nomeadamente Moçambique e Angola.

A atuação do Nó Português do GBIF foi orientada pelo plano estratégico e programa de 
trabalhos previsto para 2013, baseado nos resultado projeto de mentorado GBIF Espanha-
Portugal de 2006, que estabeleceu os fundamentos da atuação do Nó Português do GBIF, 
expressos através da definição da visão, missão e princípios de atuação.

Principais acções ou eventos de 2013

Data Acção

Janeiro Constituição do Nó Português do GBIF

Março Participação na reunião de Nós Europeus do GBIF, Finlândia

Maio Lançamento do Portal www.gbif.pt

Maio Atribuição do Prémio GBIF Ebbe Nielsen 2013 ao investigador 

Português Miguel Araújo

Julho Curso de Formação em Integrated Publishing Toolkit

Outubro Participação na reunião global dos Nós do GBIF, Berlim

Outubro Lançamento do Questionário sobre Bases de Dados de Biodiversidade

e Coleções Biológicas 

Dezembro Publicação no GBIF da base de dados da coleção “Moluscos Marinhos

de Augusto Nobre”, do Museu de História Natural da Universidade do 

Porto no GBIF

1 Consultar em www.gbif.pt/
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2. MOBILIZAÇÃO DE DADOS

Em 2013 foi ultrapassada a fasquia dos 100 mil registos de ocorrência de biodiversidade 
fornecidos por 8 provedores portugueses (Figura 1), com predominância dos dados publicados 
para países africanos de língua portuguesa, em particular Angola e Moçambique. Para Portugal,
o total de registos disponibilizados por provedores portugueses é de aproximadamente 29 mil 
registos. A lista de instituições e bases de dados portuguesas que publicam dados de 
ocorrência de biodiversidade através do GBIF está disponível no Anexo I.

No concurso de projetos de investigação de 2006 para todos os domínios científicos, a FCT 
abriu uma área dedicada às Ciências Biológicas - Qualificação e organização em rede das 
coleções biológicas2, cujos objetivos incluíam a publicação dos dados catalogados em bases de 
dados través do GBIF. Nesta linha foram financiados cinco projetos com um valor total de 641 
mil euros. O protocolo estabelecido entre a FCT e o IICT prevê que o Nó Português dê apoio 
técnico aos projectos na publicação no GBIF dos dados por estes catalogados. 

2 http://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/areas.phtml.pt?idElemConcurso=928
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1. Dados publicados por instituições portuguesas
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Este apoio foi disponibilizado a quatro dos projetos em 2013, uma vez que para um destes (ref. 
PTDC/BIA-QOR/68211/2006) não se antevê que tenham sido produzidos dados de ocorrência 
de biodiversidade do âmbito que é publicado através do GBIF. Dos restantes quatro projetos, 
apenas um (ref. PTDC/BIA-QOR/66755/2006) não publicou ainda nenhum conjunto de dados 
através do GBIF (ver Anexo II).

Considerando a rede global GBIF, o total de dados disponíveis para o território nacional é de 
cerca de 540 mil registos (dados de dezembro de 2013), valor que inclui os registos 
disponibilizados por provedores portugueses e pelos restantes provedores, provenientes de 31 
países, ou de organizações internacionais (Figura 2). 
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Países com maior quantidade de registos publicados para Portugal (milhares de registos)

2. Dados publicados para o território nacional

Distribuição de dados georreferenciados disponibilzados para Portugal
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A tarefa de mobilização de dados continuará prioritária na atividade do Nó, quer no apoio às 
instituições já provedoras que detêm outros conjuntos de dados ainda não publicados através 
do GBIF, quer na angariação de novos provedores. A estratégia para este primeiro ano de 
atividade do Nó foi priorizar, na mobilização, as instituições nacionais que pertencem ao 
consórcio NatCol, que são simultaneamente as que detêm as maiores coleções biológicas, e 
que que estão mais avançada na digitalização das mesmas. A mobilização requereu, contudo, a 
preparação de planos de ação específicos, definidos caso a caso, para as diferentes realidades 
de cada instituição. 

Em 2013 foram realizadas as seguintes ações:

➢ Apresentação do Plano Estratégico e Plano de Trabalhos 2013 na reunião do Conselho 
do Consórcio Nacional para a Valorização e Uso Científico das Coleções de História 
Natural – NatCol, em Janeiro de 2013.

➢ Suporte ao MNHNC-UL, ISA-UL, MHN-UP, MCUC através de várias reuniões de trabalho 
e sessões técnicas, para a implementação do serviço Integrated Publishing Toolkit e 
preparação de bases de dados para serem publicadas através do GBIF. Sessões 
realizadas entre Junho e Dezembro de 2013.

➢ Registo nacional das coleções biológicas e bases de dados de biodiversidade, 
promovido através do questionário sobre Bases de Dados de Biodiversidade e Coleções
Biológicas (http://www.gbif.pt/node/115). Este foi disponibilizado a 15 de Outubro, e 
manteve-se a receção de contribuições até 30 de Novembro de 2013, para a produção 
do relatório de 2013. No entanto, o questionário mantém-se disponível online, 
possibilitando quer a inserção de novos recursos, quer a atualização da informação já 
disponibilizada. Pretende-se com este registo obter informação atualizada sobre o 
estado de digitalização das coleções biológicas inventariado em 2006. O questionário 
foi respondido por 17 entidades, tendo sido recolhidos 93 questionários referentes a 
85 coleções biológicas 8 bases de dados de biodiversidade. O relatório dos resultados 
do questionário será apresentado no primeiro semestre de 2014.
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3. IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA

3.1. Portal do Nó Português do GBIF

O portal do Nó Português do GBIF (www.gbif.pt) foi lançado em 15 de Maio de 2013 (Figura 3). 
A estrutura do portal destaca as componentes de notícias, informação para provedores de 
dados, informação para utilizadores de dados e os recursos disponíveis, incluindo manuais, 
ferramentas informáticas ou outras. Baseado no gestor de conteúdos Drupal, que é 
simultaneamente a base da ferramenta Nodes Portal Toolkit desenvolvida pelo GBIF, permite a 
reutilização de funcionalidades desenvolvidos pelos parceiros do GBIF. 

No portal nacional foram incluídos, em arquivo, os documentos e resultados produzidos 
durante o projeto de Mentorado Espanha – Portugal em 2006. O portal inclui neste momento 
mais de 80 artigos ou notícias, tendo recebido entre maio e dezembro uma média de cerca de 
60 visitas e 320 visualizações semanais.

Em Outubro de 2013 foi lançado, a nível global, o novo portal de dados do GBIF, que apresenta 
várias melhorias relativamente à versão anterior (ver destaque). A maior alteração consistiu 
numa completa reestruturação da tecnologia de base, agora baseada em tecnologia de 
computação distribuída, o que se reflete em ganhos de performance na indexação, pesquisa e 
disponibilização dos dados.
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3. Página inicial do portal do Nó Português do GBIF e estatísticas de acesso.
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Por exemplo, não existe, a partir desta versão, limite à dimensão do conjunto de dados a 
descarregar, sendo possível fazê-lo, de uma só vez, para a totalidade dos dados disponíveis. O 
novo portal foi fortemente utilizado pela comunidade nacional, no último trimestre de 2013, 
tendo, em média, mais de 200 acessos mensais.

O portal implementa uma nova API (application programming interface) que suporta serviços 
web para outras aplicações. Deste modo, será possível implementar no portal português 
ferramentas baseadas no API do GBIF, garantindo que a informação se mantém sincronizada 
entre o portal internacional e o portal nacional. É ainda possível proceder a pesquisas 
especializadas, por exemplo, usar uma base espacial para obter todos os registos 
georreferenciados das áreas protegidas de Portugal.
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Novo portal de dados do GBIF: www.gbif.org

O novo portal do GBIF, lançado em Outubro de 2013, integra os recursos e o acesso aos dados do 
GBIF a nível global. A alteração da arquitetura da infra-estrutura informática aumentou as 
possibilidades de acesso aos dados:

➢ dados de ocorrência – permite aceder aos dados com múltiplos critérios de pesquisa, 
pesquisa espacial sobre a seleção de áreas de amostragem, filtro temporal (ver 
www.gbif.org/occurrence).

➢ conjuntos de dados – as bases de dados publicadas pelos provedores são, agora, indexadas 
de forma instantânea, sendo os dados disponibilizados num prazo de dias (em comparação 
com mês ou meses, na versão anterior, ver www.gbif.org/dataset);

➢ taxonomia – pesquisa taxonómica por nomes de espécies, nomes comuns, descrições (ver 
www.gbif.org/species);

➢ página do país – informação integrada e atualizada sobre os países (participantes ou outros) 
que inclui dados de ocorrência para o país, lista de provedores e bases de dados, origem das 
ocorrências por país, notícias e publicações científicas (ver www.gbif.org/country);

A infra-estrutura associada ao portal permite ainda descarregar conjuntos de dados com 
número ilimitado de registos, e a utilização de serviço API por outras aplicações web. Continua 
disponível o conjunto de recursos (manuais, ferramentas, cursos de formação online), a 
informação sobre a organização, notícias, eventos, vídeos, apresentações. 

3. IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

http://www.gbif.org/country
http://www.gbif.org/species
http://www.gbif.org/dataset
http://www.gbif.org/occurrence


3.2. Integrated Publishing Toolkit (IPT)

O software Integrated Publishing Toolkit (IPT) foi desenvolvido pelo GBIF para facilitar a 
publicação de dados através do GBIF, assegurando rapidez na agregação de dados pelo 
indexador global. O sistema permite também a completa descrição das bases de dados, através
do preenchimento dos metadados da base de dados, que são transformados num artigo de 
dados (data paper) pela própria plataforma. A infra-estrutura do Nó foi complementada com a 
instalação do IPT (http://  ipt.gbif.pt) para hospedar dados das instituições nacionais que não 
pretendam instalar infra-estrutura própria de serviço de dados. O serviço provedor de dados 
do GBIF.PT já foi registado no GBIF.ORG, hospedando desde dezembro a primeira coleção de 
dados provida pelo Museu de História Natural da Universidade do Porto.
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4. USO DE DADOS

4.1. Dados de Ocorrências nas áreas protegida 
nacionais

Com as novas funcionalidades de pesquisa espacial do portal GBIF é agora possível definir 
pesquisas persistentes a áreas geográficas pré-definidas. Uma das possibilidades de óbvio 
interesse, e a título de exemplo, é a obtenção dos dados de ocorrência para as áreas protegidas
do território nacional. A pesquisa através da seleção de uma área, contudo, apenas identifica 
os registos georreferenciados, pelo que os resultados obtidos poderão subestimar os registos 
disponíveis para as áreas.

Nesta aplicação das funcionalidades do portal fez-se a seleção dos Parques Naturais e Reservas 
Naturais de Portugal (Figura 4). O total de registos georreferenciados para as áreas protegidas 
ultrapassa os 23 mil registos. A área com maior número de registos disponíveis é a do Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, seguido da Reserva Natural do Estuário do 
Tejo. Este resultado evidencia, provavelmente, o peso determinante dos dados de observação 
publicados por portais de ciência pelo cidadão associados  a atividades de observação de aves.

13

4. USO DE DADOS

4. Áreas protegidas nacionais (seleção não exaustiva), com número de registos disponíveis através do GBIF (ver anexo III).



É possível, através das novas funcionalidades do portal, tornar persistentes as pesquisas, para 
serem reutilizadas indefinidamente, obtendo-se sempre os resultados mais atuais dos registos 
disponíveis através do GBIF. No Anexo III estão disponíveis os resultados das pesquisas, assim 
como as hiperligações para obtenção direta dos dados no portal www.gbif.org. 

4.2. Publicações científicas

Os dados publicados através do GBIF podem ser utilizados para diversas finalidades, entre as 
quais a investigação científica, gestão de recursos naturais (pescas, florestas, etc.), recuperação 
de habitats, avaliação de impactes ambientais, estudo e monitorização de espécies invasoras, 
serviços dos ecossistemas, estratégias de conservação, conhecimento tradicional, cultura, entre
outros. A utilização em aplicações científicas publicadas através de artigos é monitorizada 
detalhadamente pelo Secretariado Internacional do GBIF, tendo sido publicados 11 artigos 
científicos (ver Anexo IV). A lista atualizada de publicações está disponível em permanência em 
http://www.gbif.org/country/PT/publications. 

4.3. Downloads de dados dos provedores nacionais 

O total de registos de provedores nacionais que foi descarregado através do portal de dados do
GBIF, desde o seu lançamento em Outubro de 2013, até ao final desse ano, foi de mais de 11 
milhões, em cerca de 1600 eventos de downloads realizados com sucesso (Anexo I). Os 
conjuntos de dados com maior quantidade de downloads são o Herbário do IICT, com mais de 
6 milhões de registos descarregados, e a Coleção de Briófitos do herbário do MNHNC, da 
Universidade de Lisboa, com cerca de 2 milhão de registos descarregados.
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5. DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO

Para além das ações de suporte realizadas junto das instituições, em apoio à digitalização de 
coleções e publicação de dados através do GBIF, foram realizadas ações de formação abertas à 
comunidade nacional. Adicionalmente, facilitou-se a participação nacional em cursos de 
formação realizados pelo Nó Espanhol do GBIF. Esta participação traduziu-se na formação de 4 
formandos nos cursos sobre Data Papers (1 participante) e Tratamento Digital de Imagens (3 
participantes). 

No que se refere à documentação, foi selecionada entre os recursos disponibilizados pelo GBIF, 
o conjunto de manuais e ferramentas prioritários para suporte à comunidade nacional. Esta 
seleção está refletida na lista incluída nos recursos disponibilizados no portal do GBIF.PT, para 
os quais será sequencialmente produzida a versão portuguesa.

As ações de formação realizadas foram:

➢ Curso de formação Publicação de dados no GBIF com Integrated Publishing Toolkit 
(IPT), para administradores de sistemas e utilizadores, com a participação de 15 
formandos provenientes de 7 instituições nacionais. O curso realizou-se no Instituto 
Superior de Agronomia, nos dias 11 e 12 de Julho de 2013 
(http://www.gbif.pt/node/95), em Lisboa, tendo sido uma co-organização com aquele 
Instituto.

➢ Formação em base de dados de gestão de coleções biológicas Specify 6 no Museu de 
História Natural da Universidade do Porto, 3-5 de Julho de 2013, no Porto, tendo sido 
uma co-organização com aquela instituição.

Adicionalmente foi realizada uma ação de formação em Angola, referida no tópico de 
cooperação.
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Formação GBIF em Integrated Publishing Toolkit.

5. DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO

http://www.gbif.pt/node/95


6. COOPERAÇÃO

As ações de cooperação em 2013 foram orientadas sobre três eixos, o primeiro dedicado à 
colaboração com a rede do GBIF, quer na resposta a solicitações pelo Secretariado 
Internacional, quer em relação com os outros nós, quer ainda na contribuição para iniciativas 
associadas. É este o caso do IPBES, em que através de contributos para o programa de 
trabalhos, se procurou reforçar a coordenação com o GBIF, quer a nível internacional como 
nacional. 

O segundo eixo centrou-se na cooperação com os países da CPLP, promovendo a sensibilização 
sobre o GBIF, e a capacitação através de formação em informática para a biodiversidade, 
essencial para facilitar a participação daqueles países no GBIF.

O terceiro eixo, que não foi possível antever aquando da preparação do plano de atividades 
para 2013-2014, resulta da iniciativa da FCT de lançar o Roteiro Nacional de Infra-estruturas de 
Investigação, através de concurso publicado em Julho de 2013. Neste âmbito, promoveu-se a 
cooperação a nível nacional concretizada através da participação no consórcio PORBIOTA, E-
Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em Biodiversidade.

A cooperação dentro da rede GBIF efetuou-se através da:

➢ Participação na Assembleia Geral do GBIF em Berlim, Outubro de 2013;

➢ Participação na Reunião dos Nós Europeus do GBIF, 6-8 de Março de 2013, Joensuu, 
Finlândia;

➢ Preparação e submissão do projecto de Mentorado França-Espanha-Portugal, dedicado
a aumentar a capacidade de cada um dos Nós baseado na capacidade dos restantes 
parceiros. As áreas identificadas foram: qualidade de dados, e-learning, plataforma 
web de crowd-sourcing para catalogação de coleções, plataforma web de visualização 
espacial de dados de biodiversidade, artigos de dados e identificadores persistentes; 
este projeto foi aprovado para financiamento pelo GBIF com 8 000 euros. 

➢ Contribuição para as consultas realizadas pelo Secretariado do GBIF aos Nós em 
diversos temas: formação, plano de ação sobre identificadores estáveis, licenças, 
testes, funcionalidades do Nodes Portal Toolkit, contributo para o programa de 
trabalhos do IPBES.

A cooperação com os países da CPLP, nomeadamente com Angola e Moçambique, visou a 
sensibilização para a importância do GBIF, da participação destes países nesta organização, e da
facilitação que Portugal, enquanto país participante, pode desempenhar no processo de 
adesão ao GBIF, eventualmente em projetos de mentorado futuros. As iniciativas foram 
realizadas em coordenação com o Secretariado do GBIF. As ações realizadas foram:

16

6. COOPERAÇÃO



➢ Contactos em Lisboa (no IICT) e Angola (no ISCED-Huíla, a 27 de Maio) com o Diretor 
Nacional de Investigação Científica e com o Diretor Nacional do Intercâmbio e Relações
Internacionais, do MINCT-Angola, sobre o roteiro de adesão de Angola ao GBIF. Angola;

➢ Visita a Maputo, Moçambique com reuniões no Museu de História Natural, Faculdade 
de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane e IIAM para reconhecimento do estado
de digitalização das coleções biológicas, preparação de plano de formação e 
sensibilização sobre GBIF, 22-27 de Julho de 2013, Maputo;

➢ Envio de relatório da visita a Maputo ao Secretariado do GBIF (ver mensagem para 
GBIFS em anexo);

Adicionalmente, realizaram-se as seguintes ações de formação:

➢ Curso de formação de Specify 6 em Angola, no Instituto Superior de Ciências de 
Educação da Huíla (ISCED-Huíla), 22 e 24 de Maio de 2013, Lubango, Angola 
(http://www.iict.pt/specify/). 

➢ criação de lista de discussão Specify 6 – Angola em Google Groups 
(https://groups.google.com/forum/#!forum/specify6-angola) e sua gestão para suporte
aos utilizadores de Specify 6 em Angola, na sequência da formação em Specify 6.
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Formação em bases de dados de coleções em Angola e visita a Moçambique.
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7. PUBLICITAÇÃO

O portal do Nó Português do GBIF constitui, desde o seu lançamento, o principal veículo de 
comunicação da atividade do GBIF em Portugal e da rede GBIF. Foram, neste contexto, 
preparadas cerca de duas dezenas de notícias para publicação no portal www.gbif.pt. 
Adicionalmente, enviou-se contribuições para a folha informativa do GBIF, GBITs. A nível 
nacional, fez-se também a divulgação sobre o GBIF, com entrevista no programa Os Dias do 
Futuro, Antena 1 (transmitida a 2 de Novembro de 2013).
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Edição GBITs de Julho de 2013 com notícia sobre o lançamento do portal do Nó Português do GBIF.
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8. PRÉMIO GBIF EBBE NIELSEN 2013

O prémio Ebbe Nielsen é atribuído pelo GBIF aos investigadores que, a nível global, se tenham 
destacado nos domínios da biossistemática e da informática para a biodiversidade, 
potencializando o uso dos dados de biodiversidade disponibilizados através o GBIF. A edição de
2013 do prémio foi atribuído ao investigador nomeado por Portugal, Miguel Bastos Araújo, 
Professor Convidado da Universidade de Évora, Professor do Imperial College, em Londres e 
investigador do Museo Nacional de Ciencias Naturales em Madrid, em reconhecimento dos 
importantes contributos realizados por aquele professor da Universidade de Évora. O Comité 
Científico do GBIF reconheceu a qualidade e o carácter inovador da pesquisa de Miguel B. 
Araújo na aplicação de modelos informáticos à modelação e previsão de fenómenos 
ambientais, especificamente relacionados com os efeitos de diferentes cenários de mudanças 
climáticas sobre padrões de biodiversidade a nível regional e global.

Apesar da contribuição para o prémio por parte do Nó Português do GBIF ter sido marginal, 
limitando-se à preparação das formalidades para a apresentação da nomeação pelo Chefe de 
Delegação Nacional, foi com orgulho e jubilo que vimos a atribuição do prémio a Miguel 
Araújo. Esta aconteceu no ano em que, por coincidência, o Nó Português do GBIF foi 
finalmente implementado, como salientou na cerimónia de entrega do prémio, a 8 de Outubro,
no GBIF Governing Board 20, em Berlim.

9. EQUIPA

Nome  Cargo

Rui Paulo Nóbrega Figueira  Coordenador

Yuri Bivev  Gestão de infra-estrutura informática e 
desenvolvimento de software

Inês Paulino 
(desde 01-12-2014)

 Gestora de projectos
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ANEXOS

I. Provedores portugueses

20
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II. Projetos financiados em 2006 pela FCT

Concurso da FCT para Projetos de I&D em todos os Domínios Científicos – 2006, área Ciências 
Biológicas - Qualificação e organização em rede das coleções biológicas.

Referência Projeto Financiamento Dados publicados 
através do GBIF

PTDC/BIA-QOR/66702/2006 IMBAMBA - Implementar o Acesso à Informação sobre 
Biodiversidade e a Gestão de Colecções Botânicas em 
Angola. Luís Miguel Fazendeiro Catarino, Instituto de 
Investigação Científica Tropical,I.P. (IICT) (IICT/MNE).

€130.000 44891

PTDC/BIA-QOR/66755/2006 Herbário de Willkomm: uma colecção histórica online. 
Maria de Fátima Matias Sales Machado, Universidade de 
Coimbra (UC)

€143.000 0

PTDC/BIA-QOR/68211/2006 Estudo sobre o papel desempenhado pelas proteínas 
dirigentes durante a interacção videira/Uncinula necator. 
Ricardo Manuel de Seixas Boavida Ferreira, Instituto de 
Tecnologia Química e Biológica (ITQB/UNL)

€108.000 0

PTDC/BIA-QOR/71319/2006 Algoteca de Coimbra (ACOI): uma coleccção única de 
microalgas. Lília Maria Antunes dos Santos, Universidade 
de Coimbra (UC)

€122.000 3362

PTDC/BIA-QOR/71492/2006 Recuperar o passado, registar o presente e preparar o 
futuro das colecções zoológicas em Portugal. Cristiane 
Mary Oliveira Bastos Silveira, Fundação da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa (FFC/FC/UL)

€138.000 7019

TOTAL €641.000 55272
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III. Dados de Áreas Protegidas

Áreas protegidas nacionais. Os links são dinâmicos, permitindo a pesquisa atualizada no portal 
de dados do GBIF dos registos disponíveis. A lista não é exaustiva. A pesquisa estará, no futuro, 
implementada e disponível em permanência no portal do Nó Português do GBIF.

Nome Classificação Nº de registos Link

Açude da Agolada Paisagem Protegida 72 Dados

Açude do Monte da Barca Paisagem Protegida 0 Dados

Albufeira do Azibo Paisagem Protegida 33 Dados

Alvão Parque Natural 739 Dados

Arrábida Parque Natural 362 Dados

Arrábida (área marítima) Parque Natural 680 Dados

Arriba Fóssil da Costa da Caparica Paisagem Protegida 6 Dados

Berlengas Reserva Natural 326 Dados

Corno de Bico Paisagem Protegida 0 Dados

Corvo Reserva Biológica 4 Dados

Douro Internacional Parque Natural 340 Dados

Dunas de São Jacinto Reserva Natural 159 Dados

Estuário do Douro Reserva Natural 90 Dados

Estuário do Sado Reserva Natural 150 Dados

Estuário do Tejo Reserva Natural 4358 Dados

Faia Brava Paisagem Protegida privada 1 Dados

Flores Reserva Biológica 21 Dados

Graciosa Reserva Biológica 150 Dados

Ilhas Desertas Reserva Natural 112 Dados

Ilhas Selvagens Reserva Natural 642 Dados

Lagoas de Bertiandos e São Pedro de 
Arcos

Paisagem Protegida 0 Dados

Lagoas de Santo André e Sancha Reserva Natural 1253 Dados

Litoral de Vila do Conde e Reserva 
Ornitológica de Mindelo

Paisagem Protegida 4 Dados

Litoral Norte Parque Natural 69 Dados

Madeira Reserva Natural 1492 Dados 
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http://www.gbif.org/occurrence/search?GEOMETRY=-17.173004+32.858825,-17.204589+32.845558,-17.229995+32.825942,-17.243728+32.809207,-17.206649+32.758407,-17.155838+32.731840,-17.116012+32.715088,-17.076873+32.680418,-17.052841+32.694288,-17.015762+32.670014,-16.998596+32.692554,-16.964263+32.676950,-16.962203+32.710466,-16.935424+32.674638,-16.914138+32.673482,-16.891479+32.707000,-16.883926+32.700066,-16.866760+32.716243,-16.828994+32.713355,-16.821441+32.733573,-16.777496+32.729530,-16.735610+32.742814,-16.735610+32.753210,-16.793975+32.776883,-16.832427+32.755519,-16.864700+32.737616,-16.842727+32.783810,-16.867446+32.832288,-16.902465+32.844404,-16.953277+32.825942,-16.951217+32.798818,-16.961517+32.768223,-16.973190+32.793624,-16.977996+32.824211,-17.030181+32.809784,-17.034645+32.789006,-17.056274+32.761871,-17.071723+32.771687,-17.071723+32.789006,-17.065544+32.801127,-17.064170+32.809784,-17.100563+32.817575,-17.155151+32.865169,-17.173004+32.858825&COUNTRY=PT
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.777389+41.448388,-8.767089+41.457136,-8.773269+41.478746,-8.778762+41.496749,-8.776016+41.511148,-8.784255+41.538393,-8.785629+41.562031,-8.791809+41.576415,-8.790435+41.592851,-8.806228+41.609281,-8.811035+41.599013,-8.799362+41.533768,-8.800048+41.504463,-8.791809+41.466399,-8.777389+41.448388
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.745460+41.340409,-8.746404+41.339764,-8.743400+41.337444,-8.741683+41.334093,-8.740653+41.331193,-8.740653+41.329839,-8.740653+41.322814,-8.741598+41.314563,-8.743143+41.310179,-8.739109+41.303022,-8.737735+41.296509,-8.734388+41.291350,-8.732242+41.286836,-8.731470+41.286836,-8.732929+41.290834,-8.735074+41.293607,-8.735933+41.295220,-8.736619+41.295800,-8.737049+41.297928,-8.737478+41.301088,-8.737649+41.303280,-8.738336+41.305085,-8.739194+41.306762,-8.739538+41.308502,-8.740139+41.311468,-8.739967+41.313853,-8.739366+41.319397,-8.738765+41.325263,-8.737735+41.327004,-8.738594+41.329324,-8.739366+41.332353,-8.739280+41.333513,-8.739881+41.335060,-8.743314+41.338927,-8.745460+41.340409
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.799362+38.112409,-8.780136+38.110248,-8.769149+38.099982,-8.773269+38.084851,-8.781509+38.072960,-8.771896+38.068095,-8.794555+38.074581,-8.807601+38.074581,-8.810348+38.064851,-8.819274+38.055120,-8.819961+38.046468,-8.815155+38.040520,-8.824081+38.032949,-8.832321+38.016722,-8.826141+38.012935,-8.834381+38.006443,-8.843994+38.006984,-8.848800+37.992915,-8.854980+37.992374,-8.843994+38.012935,-8.832321+38.035112,-8.822708+38.056742,-8.810348+38.082689,-8.802795+38.102684,-8.799362+38.112409
http://www.gbif.org/occurrence/search?GEOMETRY=-8.643493+41.753385,-8.637657+41.756010,-8.634738+41.756843,-8.631820+41.758251,-8.629760+41.758891,-8.631734+41.759980,-8.631391+41.763053,-8.629846+41.764653,-8.629074+41.765550,-8.626756+41.767150,-8.626241+41.768879,-8.627872+41.771055,-8.627443+41.772399,-8.627357+41.773488,-8.630189+41.773936,-8.632936+41.774768,-8.637313+41.774256,-8.641176+41.772783,-8.643407+41.770351,-8.645982+41.764205,-8.643493+41.762669,-8.646068+41.761260,-8.647785+41.759660,-8.646240+41.756010,-8.645811+41.753513,-8.643493+41.753385&COUNTRY=PT
http://www.gbif.org/occurrence/search?GEOMETRY=-15.860824+30.181341,-15.900306+30.166204,-15.902366+30.135329,-15.893783+30.129984,-15.875244+30.119888,-15.863571+30.120779,-15.836448+30.122263,-15.825119+30.128796,-15.826835+30.146611,-15.829925+30.160564,-15.843315+30.173030,-15.860824+30.181341&COUNTRY=PT
http://www.gbif.org/occurrence/search?GEOMETRY=-16.531677+32.574591,-16.560516+32.536394,-16.526184+32.505129,-16.500091+32.458791,-16.498718+32.440249,-16.472625+32.388079,-16.447906+32.397356,-16.478118+32.456473,-16.479492+32.491230,-16.489105+32.534078,-16.531677+32.574591&COUNTRY=PT
http://www.gbif.org/occurrence/search?HAS_COORDINATE=true&GEOMETRY=-27.964668+39.013248,-27.955398+39.010647,-27.949562+39.010847,-27.945098+39.022317,-27.948274+39.028052,-27.952651+39.033119,-27.959346+39.024051,-27.964668+39.013248&GEOMETRY=-28.054876+39.092432,-28.049898+39.089034,-28.044490+39.091366,-28.034191+39.095430,-28.029556+39.095563,-28.027839+39.097361,-28.036680+39.097495,-28.045434+39.096029,-28.051872+39.094897,-28.054876+39.092432&GEOMETRY=-28.007583+39.017716,-28.004150+39.021050,-28.007240+39.025585,-28.017711+39.026251,-28.028354+39.027052,-28.045692+39.039852,-28.049468+39.044386,-28.054275+39.041186,-28.040199+39.021851,-28.028011+39.018250,-28.007583+39.017716&GEOMETRY=-27.960977+39.024451,-27.965869+39.032452,-27.977972+39.034786,-27.985095+39.026718,-27.976427+39.018583,-27.968530+39.016449,-27.963209+39.018116,-27.960977+39.024451&GEOMETRY=-27.958145+39.058450,-27.954282+39.059649,-27.952051+39.057517,-27.954626+39.053518,-27.957201+39.055984,-27.958145+39.058450&GEOMETRY=-27.942523+39.010980,-27.935829+39.008846,-27.937803+39.005178,-27.942266+39.006979,-27.942523+39.010980&COUNTRY=PT&SPATIAL_ISSUES=false
http://www.gbif.org/occurrence/search?HAS_COORDINATE=true&GEOMETRY=-31.231555+39.410467,-31.228723+39.400586,-31.220226+39.399458,-31.212587+39.402509,-31.209669+39.407284,-31.219367+39.410799,-31.226749+39.412457,-31.231555+39.410467&GEOMETRY=-31.245031+39.509802,-31.241168+39.508278,-31.239366+39.508014,-31.241083+39.505298,-31.243486+39.504504,-31.247434+39.506093,-31.245031+39.509802&GEOMETRY=-31.216964+39.481255,-31.173019+39.460053,-31.175765+39.426646,-31.190185+39.406488,-31.216278+39.410733,-31.232070+39.428768,-31.234130+39.466414,-31.216964+39.481255&COUNTRY=PT&SPATIAL_ISSUES=false
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.101459+40.954622,-7.096996+40.953455,-7.095623+40.947750,-7.093906+40.944379,-7.094078+40.941138,-7.094078+40.937896,-7.094593+40.934265,-7.094421+40.924538,-7.094936+40.921684,-7.102832+40.921295,-7.099742+40.929726,-7.100944+40.937118,-7.100772+40.943861,-7.103347+40.950214,-7.101459+40.954622
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.975830+38.953001,-9.007415+38.916681,-9.018402+38.909201,-9.021148+38.891032,-9.041748+38.869651,-9.063720+38.857889,-9.078826+38.836498,-9.085693+38.815101,-9.074707+38.821521,-9.047241+38.835428,-9.022521+38.861097,-9.006042+38.857889,-8.992309+38.846125,-8.974456+38.836498,-8.966217+38.827940,-8.945617+38.818311,-8.930511+38.797978,-8.935317+38.794232,-8.933944+38.788880,-8.931884+38.784063,-8.939437+38.781387,-8.942184+38.774428,-8.931884+38.764256,-8.924331+38.758902,-8.919525+38.758902,-8.915748+38.758634,-8.903732+38.764791,-8.893432+38.771484,-8.888282+38.774696,-8.882446+38.782992,-8.880729+38.787542,-8.881072+38.797175,-8.881072+38.806540,-8.881416+38.812693,-8.881416+38.817508,-8.869400+38.817241,-8.869056+38.821788,-8.856010+38.822056,-8.854293+38.823660,-8.838844+38.823393,-8.831977+38.823928,-8.817558+38.823928,-8.808288+38.824195,-8.793182+38.823125,-8.772583+38.823125,-8.759536+38.829010,-8.757476+38.822590,-8.748550+38.817776,-8.743743+38.815101,-8.738937+38.820986,-8.742370+38.830614,-8.736190+38.839707,-8.749237+38.843986,-8.767089+38.846125,-8.784255+38.863236,-8.805541+38.875532,-8.819274+38.876601,-8.819274+38.882481,-8.832321+38.894239,-8.841934+38.901186,-8.846054+38.907598,-8.856353+38.913475,-8.868713+38.917215,-8.879699+38.912407,-8.888626+38.908667,-8.898925+38.916147,-8.893432+38.924694,-8.908538+38.928968,-8.927764+38.936980,-8.940124+38.940184,-8.952484+38.944457,-8.967590+38.949797,-8.975830+38.953001
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.736190+38.569105,-8.745117+38.577158,-8.756790+38.568569,-8.773269+38.567495,-8.804168+38.554072,-8.811035+38.542258,-8.815155+38.534201,-8.808975+38.528830,-8.818588+38.519698,-8.835067+38.514862,-8.841934+38.512176,-8.802108+38.504654,-8.780822+38.500892,-8.776016+38.490681,-8.770523+38.483157,-8.758163+38.486919,-8.741683+38.499817,-8.736190+38.506266,-8.749237+38.550850,-8.736190+38.569105
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.695678+41.170126,-8.681602+41.147120,-8.680915+41.127986,-8.653106+41.132900,-8.632850+41.138330,-8.629760+41.151515,-8.657569+41.157978,-8.695678+41.170126
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.733100+40.706668,-8.746147+40.674389,-8.725891+40.668139,-8.716621+40.678034,-8.716621+40.701984,-8.733100+40.706668
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-6.262207+41.623655,-6.190795+41.574361,-6.262207+41.496235,-6.306152+41.430371,-6.328125+41.389173,-6.388549+41.356195,-6.432495+41.327326,-6.487426+41.265420,-6.564331+41.232380,-6.646728+41.248902,-6.767578+41.141433,-6.756591+41.087632,-6.855468+41.037930,-6.932373+41.037930,-6.877441+40.967455,-6.852722+40.909361,-6.817016+40.878218,-6.808776+40.844982,-6.828002+40.840827,-6.828002+40.780541,-6.877441+40.828358,-6.907653+40.855370,-6.913146+40.901057,-6.951599+40.938414,-7.001037+40.977824,-6.973571+41.015138,-6.987304+41.033787,-6.954345+41.066927,-6.940612+41.097981,-6.860961+41.126952,-6.811523+41.145569,-6.770324+41.236511,-6.751098+41.275742,-6.720886+41.302571,-6.701660+41.294317,-6.641235+41.314949,-6.602783+41.327326,-6.558837+41.327326,-6.520385+41.368564,-6.448974+41.391233,-6.369323+41.475660,-6.325378+41.510634,-6.325378+41.551755,-6.292419+41.588742,-6.262207+41.623655
http://www.gbif.org/occurrence/search?HAS_COORDINATE=true&GEOMETRY=-31.119804+39.705337,-31.106071+39.706658,-31.097488+39.711676,-31.086845+39.714581,-31.077575+39.718279,-31.070022+39.724880,-31.068305+39.730689,-31.078262+39.737026,-31.097145+39.737026,-31.098175+39.723824,-31.107444+39.725936,-31.115684+39.723560,-31.121177+39.725408,-31.118774+39.718543,-31.124267+39.712468,-31.127357+39.706658,-31.119804+39.705337&GEOMETRY=-31.088218+39.712997,-31.085815+39.699790,-31.087188+39.695300,-31.088218+39.688695,-31.101608+39.681297,-31.103668+39.677598,-31.108474+39.674955,-31.106071+39.674163,-31.097145+39.679976,-31.089591+39.686846,-31.086845+39.686053,-31.085128+39.692394,-31.082382+39.703752,-31.084442+39.711940,-31.088218+39.712997&GEOMETRY=-31.128387+39.707450,-31.161689+39.707450,-31.160316+39.663063,-31.138000+39.662535,-31.122550+39.662799,-31.119117+39.670199,-31.122550+39.671520,-31.123580+39.674427,-31.120147+39.676541,-31.118087+39.679976,-31.114654+39.681297,-31.113624+39.684996,-31.117744+39.688695,-31.122550+39.695564,-31.123237+39.702960,-31.128387+39.707450&COUNTRY=PT&SPATIAL_ISSUES=false
http://www.gbif.org/occurrence/search?GEOMETRY=-8.541870+41.918117,-8.540840+41.903043,-8.546676+41.899977,-8.545989+41.890521,-8.546333+41.869560,-8.509254+41.879786,-8.508911+41.891543,-8.507537+41.900743,-8.508911+41.913774,-8.509941+41.920161,-8.523674+41.923227,-8.541870+41.918117&COUNTRY=PT
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-9.506950+39.421143,-9.507207+39.420016,-9.508666+39.418955,-9.509439+39.420613,-9.509267+39.418623,-9.509525+39.417894,-9.508581+39.417032,-9.507980+39.416236,-9.510726+39.418425,-9.511842+39.419220,-9.512872+39.418955,-9.513301+39.417563,-9.513216+39.416104,-9.513044+39.414910,-9.514846+39.415905,-9.515533+39.414977,-9.514589+39.413650,-9.516220+39.412656,-9.515361+39.412324,-9.516220+39.412191,-9.516563+39.411727,-9.516048+39.410799,-9.517164+39.410202,-9.516391+39.409539,-9.515018+39.409605,-9.513816+39.410534,-9.512958+39.410600,-9.513130+39.409672,-9.513559+39.408743,-9.512186+39.407947,-9.511671+39.409141,-9.511756+39.409738,-9.510726+39.410335,-9.511156+39.411595,-9.510040+39.410799,-9.509954+39.411595,-9.511241+39.412589,-9.509611+39.412656,-9.508495+39.412258,-9.507808+39.412656,-9.509010+39.413385,-9.507808+39.413451,-9.506864+39.413717,-9.506607+39.414645,-9.505319+39.413650,-9.503688+39.414844,-9.503517+39.415772,-9.503087+39.416634,-9.502487+39.417364,-9.503259+39.418093,-9.504632+39.418557,-9.506092+39.419088,-9.505662+39.420149,-9.506950+39.421143
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-9.219932+38.644763,-9.224739+38.642886,-9.218902+38.633500,-9.222679+38.631086,-9.206542+38.609627,-9.207229+38.607749,-9.203453+38.599700,-9.207916+38.592455,-9.201393+38.581721,-9.192810+38.585209,-9.197959+38.592992,-9.198646+38.601846,-9.204483+38.619821,-9.211692+38.628940,-9.216156+38.632695,-9.219932+38.644763
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.969650+38.480604,-8.978576+38.479529,-8.984069+38.475766,-8.982868+38.473616,-8.987331+38.468777,-8.989734+38.467030,-8.992137+38.463670,-8.995742+38.461788,-8.999519+38.459100,-9.002780+38.458159,-9.006900+38.455873,-9.014282+38.455739,-9.018230+38.453050,-9.023551+38.449959,-9.026126+38.447942,-9.028873+38.446598,-9.036598+38.448211,-9.042263+38.447135,-9.044322+38.444715,-9.048099+38.443236,-9.053421+38.440144,-9.061660+38.440816,-9.064235+38.435438,-9.070243+38.435303,-9.076423+38.436379,-9.089298+38.439068,-9.096508+38.441623,-9.105777+38.443102,-9.111099+38.441757,-9.110927+38.440144,-9.114017+38.438127,-9.115390+38.434497,-9.118652+38.432614,-9.125347+38.432076,-9.130153+38.432883,-9.131526+38.431135,-9.137363+38.429521,-9.147491+38.430597,-9.153327+38.430059,-9.158992+38.430866,-9.167232+38.429521,-9.173412+38.426563,-9.178562+38.423470,-9.187488+38.419031,-9.189376+38.413382,-9.194183+38.410827,-9.197959+38.409347,-9.205513+38.410558,-9.213752+38.412306,-9.221820+38.412979,-9.219074+38.415803,-9.220104+38.416610,-9.217700+38.418897,-9.218215+38.422125,-9.215126+38.423873,-9.217700+38.426025,-9.226627+38.424008,-9.229202+38.414996,-9.230232+38.407060,-9.223365+38.400334,-9.212551+38.399393,-9.188690+38.403294,-9.163799+38.411230,-9.134273+38.420107,-9.121742+38.424411,-9.098911+38.426832,-9.082946+38.429387,-9.060115+38.427101,-9.055480+38.431269,-9.040889+38.435707,-9.030246+38.438934,-9.006729+38.447001,-9.000034+38.450765,-8.993167+38.454798,-8.980121+38.463132,-8.975658+38.470524,-8.966388+38.478185,-8.969650+38.480604
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.885879+38.569642,-8.925704+38.568032,-8.955230+38.561589,-8.978576+38.548165,-8.984069+38.550850,-8.990249+38.532053,-8.998489+38.524532,-9.018402+38.517011,-9.034881+38.508952,-9.049987+38.500355,-9.054107+38.496056,-9.047927+38.487994,-9.044494+38.484769,-9.049301+38.482082,-9.064407+38.461654,-9.074707+38.465417,-9.082260+38.474019,-9.100112+38.462191,-9.091186+38.453588,-9.089126+38.439606,-9.072647+38.435841,-9.065093+38.434766,-9.054107+38.440682,-9.043121+38.443909,-9.036254+38.447673,-9.030075+38.446598,-9.015655+38.454664,-9.007415+38.456277,-8.990936+38.465417,-8.986129+38.477782,-8.969650+38.481544,-8.954544+38.484769,-8.942871+38.484769,-8.934631+38.489069,-8.929138+38.503579,-8.922958+38.510564,-8.903732+38.519160,-8.898239+38.525607,-8.903732+38.539035,-8.909225+38.543332,-8.900299+38.552461,-8.897552+38.559441,-8.885879+38.569642
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.741241+41.412350,-7.744674+41.401020,-7.743301+41.395354,-7.750854+41.384021,-7.766647+41.359803,-7.768020+41.355164,-7.777633+41.358257,-7.781753+41.352072,-7.776947+41.343309,-7.788619+41.331966,-7.788619+41.327841,-7.797546+41.324748,-7.814712+41.328873,-7.842178+41.343824,-7.858657+41.357226,-7.877197+41.360318,-7.917022+41.352587,-7.906036+41.364956,-7.901229+41.376808,-7.888183+41.378354,-7.890243+41.369079,-7.878570+41.377323,-7.862777+41.382991,-7.852478+41.381445,-7.842178+41.377323,-7.843551+41.383506,-7.851791+41.391233,-7.815399+41.396899,-7.794113+41.402565,-7.789993+41.411835,-7.772140+41.410290,-7.767333+41.404110,-7.749481+41.405140,-7.741241+41.412350
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-6.911773+41.592594,-6.928253+41.585404,-6.942672+41.580781,-6.946105+41.574104,-6.944046+41.567940,-6.946449+41.565114,-6.944046+41.559976,-6.948509+41.554324,-6.943702+41.551498,-6.924819+41.545845,-6.915893+41.537109,-6.898384+41.538393,-6.885337+41.544561,-6.876068+41.551241,-6.867141+41.560233,-6.864738+41.570251,-6.860618+41.579241,-6.858215+41.585661,-6.861648+41.589512,-6.886024+41.595932,-6.903190+41.595675,-6.911773+41.592594
http://www.gbif.org/occurrence/search?GEOMETRY=-8.485050+38.905995,-8.479385+38.908132,-8.471488+38.910403,-8.462905+38.910537,-8.457069+38.906930,-8.447113+38.898113,-8.446254+38.893437,-8.446941+38.887692,-8.441276+38.879541,-8.441963+38.872592,-8.450889+38.866444,-8.468742+38.878739,-8.471832+38.885688,-8.482818+38.896911,-8.485050+38.905995&COUNTRY=PT
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.568305+38.970086,-8.562126+38.970086,-8.552169+38.971154,-8.544445+38.971020,-8.543243+38.965548,-8.543758+38.961544,-8.545131+38.958474,-8.556976+38.958340,-8.563327+38.958474,-8.567790+38.958741,-8.567962+38.964480,-8.568305+38.970086


Nome Classificação Nº de registos Link

Montesinho Parque Natural 313 Dados

Paul de Arzila Reserva Natural 0 Dados

Paul de Tornada Reserva Natural 59 Dados

Paul do Boquilobo Reserva Natural 10 Dados

Peneda-Gerês Parque Nacional 858 Dados

Ria Formosa Parque Natural 3581 Dados

Rocha da Pena Paisagem Protegida 1 Dados

Sapal de Castro Marim e Vila Real de 
Santo António

Reserva Natural 500 Dados

Serra da Estrela Parque Natural 1426 Dados

Serra de Montejunto Paisagem Protegida 83 Dados

Serra de São Mamede Parque Natural 241 Dados

Serra do Açor Paisagem Protegida 9 Dados

Serra Malcata Reserva Natural 82 Dados

Serras de Aire e Candeeiros Parque Natural 134 Dados

Sintra-Cascais Parque Natural 1513 Dados

Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina

Parque Natural 4924 Dados

Tejo Internacional Parque Natural 34 Dados

Vale do Guadiana Parque Natural 616 Dados
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http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.637557+37.855338,-7.649917+37.845037,-7.646484+37.822260,-7.653350+37.825514,-7.665710+37.830395,-7.676696+37.830937,-7.691116+37.830937,-7.695922+37.822260,-7.709655+37.820090,-7.723388+37.817920,-7.738494+37.805986,-7.747421+37.795135,-7.750167+37.804901,-7.759780+37.804358,-7.767333+37.824971,-7.772140+37.839072,-7.780380+37.845579,-7.796173+37.848832,-7.815399+37.834734,-7.816772+37.817378,-7.830505+37.799476,-7.820205+37.784825,-7.814712+37.768543,-7.830505+37.743028,-7.813339+37.720219,-7.774887+37.709899,-7.783126+37.706096,-7.757034+37.677842,-7.764587+37.653926,-7.739181+37.632178,-7.691802+37.587574,-7.667770+37.567439,-7.648544+37.551110,-7.645797+37.541855,-7.612152+37.531509,-7.577133+37.516806,-7.574386+37.532054,-7.563400+37.521707,-7.544174+37.521163,-7.522888+37.527698,-7.515335+37.526064,-7.520828+37.550021,-7.529754+37.566351,-7.531127+37.574514,-7.542800+37.590839,-7.533874+37.604984,-7.534561+37.614775,-7.528381+37.626196,-7.523574+37.640878,-7.509841+37.655557,-7.489929+37.670233,-7.498855+37.678386,-7.507095+37.700120,-7.520141+37.708812,-7.542800+37.731624,-7.537307+37.764201,-7.534561+37.805986,-7.557907+37.821175,-7.564086+37.833649,-7.580566+37.840699,-7.604598+37.839072,-7.637557+37.855338
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.185058+39.802206,-7.165832+39.770547,-7.198791+39.728313,-7.157592+39.679712,-7.110900+39.690280,-7.061462+39.694507,-7.044982+39.713525,-7.003784+39.719863,-6.995544+39.776880,-6.970825+39.774769,-6.987304+39.730425,-7.003784+39.686053,-7.050476+39.662799,-7.116394+39.660685,-7.157592+39.658570,-7.215270+39.664913,-7.270202+39.662799,-7.322387+39.650112,-7.476196+39.662799,-7.517395+39.669142,-7.498168+39.692394,-7.484436+39.721976,-7.456970+39.764214,-7.437744+39.770547,-7.467956+39.707186,-7.440490+39.686053,-7.338867+39.669142,-7.297668+39.671256,-7.281188+39.696620,-7.237243+39.698734,-7.223510+39.721976,-7.253723+39.740986,-7.223510+39.762102,-7.185058+39.802206
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.802795+37.922534,-8.833007+37.564174,-8.890686+37.317751,-8.926391+37.197518,-9.017028+37.026676,-8.945617+36.976226,-8.865966+37.022291,-8.772583+37.057369,-8.780822+37.096812,-8.824768+37.094621,-8.909912+37.085857,-8.871459+37.153749,-8.849487+37.199706,-8.813781+37.252193,-8.800048+37.311198,-8.794555+37.378887,-8.758850+37.439974,-8.712158+37.503189,-8.734130+37.553287,-8.734130+37.622933,-8.670959+37.596824,-8.638000+37.629459,-8.662719+37.716417,-8.717651+37.694687,-8.712158+37.722935,-8.783569+37.768543,-8.756103+37.827141,-8.802795+37.922534
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-9.413909+38.933775,-9.408416+38.923092,-9.404296+38.912407,-9.376831+38.881412,-9.378204+38.851472,-9.394683+38.831149,-9.365844+38.808680,-9.385070+38.753012,-9.422149+38.730518,-9.442749+38.728375,-9.435882+38.711232,-9.401550+38.701587,-9.426269+38.689797,-9.475708+38.702659,-9.486694+38.712304,-9.470214+38.749799,-9.493560+38.766933,-9.499053+38.777640,-9.478454+38.818311,-9.450988+38.866444,-9.437255+38.901720,-9.413909+38.933775
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.783569+39.626845,-8.756103+39.619441,-8.740997+39.614152,-8.702545+39.569705,-8.691558+39.538998,-8.683319+39.523110,-8.662719+39.541116,-8.644866+39.557000,-8.625640+39.572880,-8.596801+39.568646,-8.587188+39.560176,-8.611907+39.519932,-8.643493+39.506159,-8.664093+39.489204,-8.683319+39.476485,-8.688812+39.445738,-8.710784+39.443617,-8.717651+39.458462,-8.739624+39.460583,-8.764343+39.457402,-8.775329+39.466944,-8.805541+39.459523,-8.846740+39.442556,-8.848114+39.431950,-8.871459+39.431950,-8.893432+39.428768,-8.908538+39.417098,-8.926391+39.402244,-8.945617+39.376771,-8.963470+39.381018,-8.962097+39.423464,-8.942871+39.470125,-8.936004+39.499802,-8.914031+39.526288,-8.893432+39.555941,-8.872833+39.580290,-8.854980+39.614152,-8.783569+39.626845
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.018890+40.318278,-7.049102+40.295239,-7.102661+40.274287,-7.108154+40.260664,-7.117767+40.251232,-7.143859+40.255424,-7.161712+40.250184,-7.145233+40.233411,-7.135620+40.199854,-7.113647+40.205099,-7.091674+40.190413,-7.051849+40.189364,-7.03125+40.198805,-7.021636+40.207196,-7.003784+40.230266,-6.966705+40.240750,-6.936492+40.259616,-6.903533+40.256472,-6.874694+40.262760,-6.863708+40.274287,-6.871948+40.290001,-6.878814+40.293144,-6.896667+40.282668,-6.911773+40.273239,-6.929626+40.285811,-6.963958+40.291049,-6.970825+40.301523,-6.973571+40.311996,-7.018890+40.318278
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.933158+40.227514,-7.935390+40.226596,-7.936592+40.225417,-7.940540+40.225286,-7.939510+40.218863,-7.938308+40.217815,-7.939853+40.215062,-7.938652+40.213227,-7.938995+40.212309,-7.937107+40.210998,-7.934017+40.212178,-7.931098+40.210605,-7.926635+40.206279,-7.922172+40.204837,-7.916336+40.206279,-7.913589+40.209163,-7.911014+40.210081,-7.901573+40.210867,-7.900371+40.212571,-7.900028+40.214931,-7.903976+40.215848,-7.908267+40.216635,-7.917194+40.217946,-7.921657+40.220174,-7.923889+40.225155,-7.926292+40.225417,-7.929553+40.226596,-7.933158+40.227514
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.489929+39.580290,-7.481689+39.527348,-7.561340+39.472245,-7.506408+39.451040,-7.484436+39.431950,-7.492675+39.410733,-7.445983+39.332173,-7.434997+39.300299,-7.344360+39.240762,-7.275695+39.221614,-7.281188+39.174787,-7.215270+39.164141,-7.160339+39.149232,-7.138366+39.149232,-7.135620+39.172658,-7.201538+39.189690,-7.253723+39.210975,-7.237243+39.238635,-7.259216+39.257778,-7.231750+39.285419,-7.292175+39.327924,-7.314147+39.347042,-7.325134+39.381018,-7.294921+39.408610,-7.311401+39.436192,-7.294921+39.461643,-7.355346+39.491324,-7.393798+39.506159,-7.404785+39.535821,-7.437744+39.535821,-7.489929+39.580290
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.980636+39.221614,-9.008102+39.239167,-9.026641+39.256183,-9.054794+39.256183,-9.071273+39.236507,-9.101486+39.227466,-9.129638+39.217359,-9.141998+39.206186,-9.185943+39.181707,-9.203796+39.166270,-9.201049+39.148700,-9.187316+39.133256,-9.151611+39.113546,-9.109725+39.110882,-9.065780+39.144972,-9.051361+39.164673,-9.023208+39.181707,-9.006042+39.193948,-8.994369+39.215231,-8.980636+39.221614
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.627258+40.217684,-7.653350+40.237605,-7.673950+40.236557,-7.687683+40.242846,-7.700042+40.252280,-7.712402+40.249136,-7.753601+40.239701,-7.749481+40.263808,-7.741241+40.277430,-7.761840+40.294191,-7.785186+40.291049,-7.783813+40.303618,-7.808532+40.301523,-7.765960+40.317231,-7.761840+40.333983,-7.782440+40.339217,-7.809906+40.352823,-7.790679+40.371658,-7.738494+40.398856,-7.748107+40.411404,-7.713775+40.435450,-7.715148+40.447992,-7.668457+40.484559,-7.609405+40.522150,-7.551727+40.535720,-7.525634+40.549287,-7.485809+40.559721,-7.430877+40.599356,-7.351226+40.637925,-7.326507+40.622291,-7.290802+40.589971,-7.323760+40.541982,-7.336120+40.501269,-7.356719+40.463666,-7.373199+40.437540,-7.403411+40.409313,-7.445983+40.387350,-7.441864+40.368520,-7.476196+40.350730,-7.477569+40.331889,-7.499542+40.318278,-7.503662+40.308854,-7.536621+40.284763,-7.546234+40.261712,-7.573699+40.242846,-7.597045+40.238653,-7.627258+40.217684
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.431907+37.197791,-7.436714+37.196424,-7.435340+37.193963,-7.448730+37.190681,-7.457313+37.186578,-7.472076+37.184116,-7.476882+37.185211,-7.485122+37.184937,-7.484092+37.191228,-7.479972+37.192595,-7.483749+37.196697,-7.480659+37.201073,-7.475509+37.204901,-7.469329+37.214472,-7.461090+37.218846,-7.450790+37.218573,-7.441520+37.218026,-7.448387+37.231148,-7.438087+37.236342,-7.429161+37.236888,-7.439804+37.238255,-7.434310+37.240168,-7.432250+37.241535,-7.439804+37.246454,-7.434654+37.247001,-7.428474+37.241535,-7.424697+37.239348,-7.420578+37.235521,-7.417831+37.228414,-7.417488+37.216932,-7.418861+37.211737,-7.415428+37.203808,-7.415428+37.200800,-7.416458+37.198885,-7.431907+37.197791
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.092203+37.244473,-8.083534+37.241808,-8.076667+37.243243,-8.069972+37.246181,-8.070058+37.249119,-8.075208+37.253901,-8.082246+37.259093,-8.086366+37.260459,-8.093490+37.260733,-8.101472+37.262645,-8.106622+37.265719,-8.112974+37.266334,-8.120183+37.262167,-8.123445+37.258342,-8.123359+37.254379,-8.120870+37.249665,-8.119754+37.248846,-8.116579+37.248982,-8.113059+37.250212,-8.108081+37.248436,-8.100271+37.246249,-8.092203+37.244473
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.989807+37.014615,-7.993927+37.008036,-7.960968+36.985003,-7.914276+36.963060,-7.871704+36.964157,-7.841491+36.985003,-7.815399+36.997068,-7.831878+37.012422,-7.815399+37.023387,-7.804412+37.014615,-7.782440+37.023387,-7.760467+37.033254,-7.745361+37.043120,-7.745361+37.051889,-7.730255+37.060656,-7.713775+37.060656,-7.687683+37.071614,-7.654724+37.088048,-7.624511+37.108860,-7.614898+37.122001,-7.609405+37.132950,-7.603912+37.146087,-7.628631+37.132950,-7.651977+37.125286,-7.661590+37.112145,-7.683563+37.099002,-7.708282+37.085857,-7.756347+37.062848,-7.760467+37.047504,-7.786560+37.042024,-7.808532+37.039832,-7.820892+37.029965,-7.841491+37.021194,-7.868957+37.028869,-7.895050+37.028869,-7.914276+37.016808,-7.928009+37.022291,-7.936248+37.034350,-7.962341+37.016808,-7.976074+37.021194,-7.989807+37.014615
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-7.896423+41.926803,-7.932128+41.881831,-7.978820+41.873651,-8.017272+41.832735,-8.124389+41.814314,-8.182067+41.879786,-8.223266+41.910453,-8.162841+41.988077,-8.085937+42.024813,-8.121643+42.088031,-8.187561+42.067645,-8.250732+41.994201,-8.286437+41.971743,-8.291931+41.953362,-8.313903+41.961532,-8.341369+41.947234,-8.388061+41.957447,-8.388061+41.937019,-8.338623+41.922716,-8.297424+41.896144,-8.278198+41.867515,-8.300170+41.824548,-8.264465+41.779504,-8.193054+41.812267,-8.198547+41.783601,-8.212280+41.734429,-8.201293+41.699576,-8.140869+41.697525,-8.083190+41.693424,-8.033752+41.724180,-8.000793+41.709829,-7.978820+41.767214,-7.929382+41.783601,-7.871704+41.812267,-7.879943+41.847058,-7.885437+41.863424,-7.896423+41.926803
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-8.539123+39.398264,-8.538780+39.377302,-8.524703+39.365359,-8.528480+39.354476,-8.530197+39.352086,-8.533630+39.354476,-8.536720+39.349431,-8.536720+39.346511,-8.532600+39.347042,-8.527107+39.343856,-8.535346+39.344121,-8.542900+39.343590,-8.551483+39.343590,-8.551483+39.347839,-8.559036+39.347042,-8.562469+39.345449,-8.558349+39.342263,-8.563842+39.339077,-8.571052+39.340139,-8.585128+39.336687,-8.590278+39.334562,-8.587875+39.338546,-8.591995+39.341466,-8.602294+39.342794,-8.579978+39.347042,-8.564529+39.361112,-8.555259+39.368809,-8.539123+39.398264
file:///mnt/40629B87629B7FF8/gbif/relatorio_2013/Paul%20de%20Tornada
http://www.gbif.org/occurrence/search?GEOMETRY=-8.558692+40.188184,-8.567619+40.188053,-8.570022+40.186479,-8.568477+40.183594,-8.568305+40.178742,-8.567447+40.174151,-8.567104+40.170610,-8.562812+40.164444,-8.562469+40.162345,-8.560066+40.161821,-8.558006+40.160246,-8.557834+40.156310,-8.552513+40.153949,-8.550109+40.153949,-8.547534+40.156573,-8.543758+40.154736,-8.545475+40.160115,-8.537063+40.160771,-8.536720+40.162870,-8.536891+40.166543,-8.540496+40.168380,-8.542900+40.169954,-8.545131+40.169429,-8.546676+40.169691,-8.544273+40.171921,-8.546504+40.174545,-8.549423+40.173233,-8.551483+40.175987,-8.549938+40.179529,-8.553543+40.181496,-8.556289+40.182152,-8.556976+40.186742,-8.558692+40.188184&COUNTRY=PT
http://www.gbif.org/occurrence/search?COUNTRY=PT&GEOMETRY=-6.811523+41.990118,-6.830749+41.939062,-6.869201+41.947234,-6.954345+41.951319,-6.981811+41.975827,-7.012023+41.959490,-7.069702+41.951319,-7.143859+41.990118,-7.179565+41.977869,-7.176818+41.941105,-7.182312+41.912497,-7.187805+41.879786,-7.187805+41.857287,-7.088928+41.867515,-7.047729+41.842966,-6.998291+41.832735,-6.822509+41.824548,-6.797790+41.826595,-6.748352+41.828642,-6.641235+41.787697,-6.553344+41.715980,-6.553344+41.773360,-6.569824+41.892055,-6.561584+41.912497,-6.567077+41.951319,-6.594543+41.967659,-6.764831+41.955405,-6.811523+41.990118
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O Instituto de Investigação Científica Tropical acolhe o Nó Português do GBIF através de protocolo com a Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia.

Instituto de Investigação Científica Tropical
Nó Português do GBIF
Rua da Junqueira, 86-1º
1300-344 Lisboa, Portugal

Tel: (+351) 213616340
Fax: (+351) 213631460
email: info@gbif.pt
http://www.gbif.pt
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