


Sobre o GBIF

O Sistema Global de Informação sobre a Biodiversidade (GBIF) foi estabelecido  

como uma iniciativa de mega-ciência para atingir um dos maiores desafios do 

século XXI – potenciar um maior conhecimento sobre a diversidade biológica da 

Terra. O GBIF antevê “um mundo no qual a informação sobre Biodiversidade é 

disponibilizada livre e universalmente para a ciência, sociedade e um futuro 

sustentável”. A missão do GBIF é ser um dos recursos globais para a informação 

sobre a biodiversidade e permitir chegar a soluções inteligentes para o ambiente

e o bem-estar Humano. Para alcançar esta missão, o GBIF encoraja a nível global

uma série de publicadores para descobrir e publicar dados através desta rede.



PAÍSES PARTICIPANTES NO GBIF



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.



Princípios do Nó Português do GBIF

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. 



Sumário executivo

O ano de 2014 foi de consolidação do Nó 
Português do GBIF, com base na ação 
desenvolvida junto da comunidade nacional 
e na cooperação internacional com os 
restantes membros da rede GBIF e países da 
CPLP. 

A realização do roteiro nacional Dia de 
Informação GBIF, com participação de mais 
de centena e meia de investigadores e 
técnicos a nível nacional, contribuiu para 
aumentar a proximidade do Nó com a 
comunidade. Na vertente internacional, a 
cooperação com os nós espanhol e francês 
promoveu uma forte capacitação do nó 
nacional em diversas áreas, e reforço de 
eixos de cooperação dentro da rede GBIF.

A mobilização de dados continua a ser 
prioritária da ação do Nó. No final de 2014, o
número de registos de ocorrência de 
biodiversidade publicados por instituições 
nacionais ultrapassou os 170 mil, tendo 
havido um aumento de 46% em relação ao 
final do ano anterior. 

Para este facto contribuiu o registo de uma 
nova instituição enquanto publicadora de 
dados, e a adição de quatro novos conjuntos 
de dados. Foram ainda publicadas duas 
checklists nacionais, de plantas vasculares e 
de briófitos. Para o território nacional, foram
ultrapassados os 700 mil registos 
considerando todo o universo de 
publicadores através do GBIF. O número de 
registos publicados por um país através do 
GBIF é um indicador importante para a 
avaliação da evolução do cumprimento do 
Aichi Target 19, conforme foi definido no 
CDB GBO4. 

Ao nível da infraestrutura houve um reforço 
da sua capacidade informática ao nível de 
servidores, tendo-se também evoluído na 
avaliação e decisão sobre a adoção de 
plataformas para a visualização de dados e 
suporte de iniciativas de crowd-sourcing para 
a catalogação de espécimes de herbário.

Para um melhor conhecimento sobre estas 
plataformas web contribuiu bastante o 
projeto de mentorado ES-FR-PT em que 
aconteceu uma extensa capacitação mútua 
entre os nós nas áreas de visualização e 
qualidade de dados, crowd-sourcing, 
formação e e-learning, identificadores 
persistentes artigos de dados. Este projeto foi
fundamental para a atribuição de 
financiamento ao projeto CoopBioPlat, a ser 
executado em 2015, no âmbito da iniciativa 
ERANet-LAC, cujo objetivo é promover a 
cooperação de países europeus e sul-
americanos no domínio da informática para a
biodiversidade.

O Nó Português do GBIF, em colaboração com
o Secretariado Internacional do GBIF e com o 
Sistema de Informação Brasileiro sobre a 
Biodiversidade (SiBBr), promoveu a tradução 
para português de vários materiais e 
ferramentas, incluindo manuais, documentos,
software, plataformas web e materiais 
promocionais do GBIF, contribuindo para a 
promoção do GBIF junto da comunidade de 
língua portuguesa,

Aqueles materiais são importantes para 
apoiar a cooperação com os países da CPLP, 
no âmbito da qual foram realizadas ações de 
formação em bases de dados de gestão de 
coleções biológicas em Angola e no Brasil, 
para além da participação no evento de 
lançamento do portal do SiBBr.
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1. INTRODUÇÃO

O Global Biodiversity Information Facility (GBIF), enquanto organização intergovernamental, 
reforçou a sua participação em 2014, contando com um total de 54 países participantes (38 
votantes e 16 associados), 39 organizações intergovernamentais ou internacionais, e 2 
instituições afiliadas1. Com um sustentado aumento no número de registos publicados, que 
ultrapassa os 500 milhões de registos, e do uso científicos dos dados, o GBIF alargou o suporte 
da sua infraestrutura. Verificou-se a consolidação do novo portal, alargando o suporte a mais 
termos do padrão Darwin Core, o qual em 2015 permitirá ainda publicar também dados de 
amostragem de biodiversidade. Ainda no portal, a informação sobre cada país foi 
complementada com informação sobre a participação, e as tendências de dados, com 
representação gráfica do histórico de publicação de dados por cada país.

O GBIF constitui um recurso fundamental no panorama internacional para suporte de outras 
iniciativas globais. São exemplos o IPBES, tendo colaborado para o respetivo programa de 
trabalhos, e o GEO-BON, nomeadamente através do suporte à definição das EBV (Essential 
Biodiversity Variables). No contexto da CBD, em concreto no âmbito do Plano Estratégico para 
a Biodiversidade 2011-2020, o GBIF contribui decisivamente na componente de avaliação dos 
Aichi Targets 9, 11, 12 e 19, sendo que no último caso o número de registos publicados através 
do GBIF por cada país constitui um monitor da evolução do indicador2.

A atividade desenvolvida pelo Nó Português do GBIF em 2014 contribuiu para uma forte 
consolidação a nível nacional, e promoção da colaboração internacional. O Nó integra a 
Infraestrutura de Investigação PORBIOTA (e-Infraestrutura Portuguesa de Informação e 
Investigação em Biodiversidade), que foi incluída no roteiro nacional de infraestruturas de 
investigação lançado pela FCT em Dezembro deste ano. O roteiro nacional Dia de Informação 
GBIF permitiu a promoção da proximidade do nó com a comunidade de publicadores e 
utilizadores de informação sobre biodiversidade. A ação a nível nacional concretizou-se, 
igualmente, na vertente de mobilização de dados, através do alargamento da colaboração 
inicialmente dedicada a museus e coleções biológicas, a outras iniciativas com informação 
sobre biodiversidade, nomeadamente plataformas de ciência cidadã.

Ao nível internacional, o Nó Português tem reforçado a colaboração, quer no contexto da rede 
GBIF, quer na ligação a outros países da comunidade de língua portuguesa, nomeadamente na 
componente de capacitação. O projecto de mentorado ES-FR-PT, apoiado pelo GBIF, revelou ser
uma excelente plataforma de troca de capacidades entre nós do GBIF, em que cada parceiro 
disponibilizou as suas valências mais fortes para complementar as fraquezas dos outros nós. 

1 dados de Abril de 2015, ver lista atualizada de de participantes em www.gbif.org/participation/participant-list

2 http://www.bipindicators.net/numberofgbifrecordsovertime
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Como resultado, o Nó Português beneficiou largamente nas componentes de formação e 
formação online, visualização de dados, plataformas de ciência cidadã, e ferramentas de 
qualidade de dados. Na vertente de cooperação no contexto da CPLP, o Nó Português tem 
promovido a colaboração com o SiBBr (Nó Brasileiro do GBIF), tanto na tradução de 
ferramentas e documentação para português, como na formação em sistemas de gestão de 
coleções biológicas. As ações de formação estenderam-se também a Angola, nesta última 
vertente de formação. Todas as iniciativas e atividades internacionais são coordenadas com o 
Secretariado Internacional do GBIF, promovendo-se o efeito de rede.

O Nó desenvolveu também ações sobre os restantes eixos principais do plano de trabalhos 
para 2014, nomeadamente na mobilização de dados de biodiversidade junto de instituições e 
iniciativas nacionais, na implementação e manutenção da infraestrutura informática com o 
teste da plataforma Atlas of Living Australia, na formação e divulgação das atividades nacionais 
e internacionais do GBIF. Esta atuação foi desenvolvida segundo os princípios de 
independência, neutralidade e confiança, qualidade da informação, qualidade e adaptabilidade
do serviço, colaboração e cooperação, expressos no plano estratégico 2013-2016, que têm 
norteado a atividade do Nó desde o seu estabelecimento no IICT em janeiro de 2013.

Principais ações ou eventos de 2014

Data Ação

Janeiro 1ªreunião do projeto de mentorado ES-FR-PT, Madrid

Março Formação em bases de dados Specify, Herbário da Universidade 

Agostinho Neto, Luanda

Março Publicação de 1º artigo de dados baseado numa coleção portuguesa

Abril Participação na 6ªreunião de Nós Europeus do GBIF, Bruxelas

Abril 2ªreunião do projeto de mentorado ES-FR-PT, Lisboa

Julho Publicação da Coleção de Briófitas do Herbário do Porto, MHNUP

Setembro Participação na 21ªAssembleia Geral do GBIF, Nova Deli,

Outubro 3ªreunião do projeto de mentorado ES-FR-PT, Paris

Outubro Publicação da Coleção Entomológica pelo MNHNC

Novembro Publicação da Checklist das Plantas Vasculares Portuguesas da ALFA e 

Checklist dos Briófitos de Portugal pelo MNHNC

Novembro Presença no lançamento e workshop de Digitalização do SiBBr, Brasília 

Novembro Formação em bases de dados Specify, SiBBr e INPA, Brasília

Dezembro Roteiro Nacional de seminários Dia de Informação GBIF
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2. MOBILIZAÇÃO DE DADOS

2.1. Publicação de dados por instituições nacionais

A mobilização de dados foi área central de atuação do Nó durante o ano de 2014, que decorre 
muitas vezes em paralelo com outras ações desenvolvidas junto da comunidade, seja em 
atividades de divulgação, seja em ações de formação, suporte técnico ou outras. Em 2014, 
houve o registo de uma nova instituição nacional enquanto publicadora de dados (Centro de 
Ecologia Funcional (CFE), Universidade de Coimbra), de quatro novos conjuntos de dados, e a 
atualização de outro já registado, que no seu conjunto adicionaram 54 566 novos registos 
publicados através do GBIF.

O total de registos de ocorrência publicados por instituições portuguesas através do GBIF, no 
final de 2014, foi assim de 172 937, o que representa um aumento de 46% relativamente ao 
final de 2013 (ver Anexo I). Destes, 55 230 são georreferenciados (32% do total) (ver Figura 1). 
Estes dados são principalmente para o território nacional, para Angola e para Moçambique, e 
são fundamentalmente baseados em dados de coleções biológicas (Figura 2)
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Figura 1. Dados publicados por instituições portuguesas
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Em 2014 foram também disponibilizadas duas checklists nacionais, nomeadamente a Flora de 
Portugal (plantas vasculares) e a Checklist de Briófitos de Portugal. A primeira foi publicada 
pela ALFA em 2012 e adotada pelo ICNF, tendo sido alojada no IPT do Nó Português do GBIF. A 
segunda foi publicada pelo MNHNC. Estes dois recursos são de elevada importância pois 
pertencem ao conjunto de fontes que servirão de base à preparação de uma Lista Nacional de 
Espécies, que será um recurso fundamental ao conhecimento e gestão da biodiversidade 
nacional.

O inquérito realizado no final de 2013 às instituições com coleções biológicas e bases de dados 
de biodiversidade3 permitiu produzir uma lista mais completa destas entidades, e obter uma 
estimativa do número de registos de ocorrência de biodiversidade que potencialmente se 
poderá mobilizar em Portugal. O valor total encontrado é de 6,4 milhões de registos, em que 
cerca de metade (3,4 milhões estão já em digitalizadas em base de dados (Ver Figura 3). O Nó 
tem realizado contactos com as instituições inventariadas através do inquérito, no sentido de 
sensibilizar para a importância da publicação de dados através do GBIF. Estes contactos têm 
servido, igualmente, para prestar informação e apoio técnico com vista à promoção dessa 
publicação de dados. As entidades contactadas foram:

• Associação Biodiversity4All, responsável pelo portal www.biodiversity4all.org;
• Portal da Biodiversidade dos Açores;
• Associação Prodata, responsável pelo portal Naturdata.pt;

3 Disponível em permanência em http://www.gbif.pt/node/115
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Figura 2. Distribuição geográfica dos dados publicados por instituições portuguesas (apenas dados georreferenciados)

http://www.biodiversity4all.org/
http://www.gbif.pt/node/115


• Instituto Português do Mar e da Atmosfera;
• Aquário Vasco da Gama;
• Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves (SPEA).

A tarefa de mobilização de dados, sendo prioritária na atividade do Nó, tem encontrado 
algumas dificuldades, sendo a principal das quais a escassez de recursos humanos que as 
instituições conseguem dedicar a esta atividade, quer na componente de catalogação em base 
de dados, quer na componente de preparação e publicação de dados através do GBIF. 

Um último ponto digno de nota diz respeito aos projetos financiados pela FCT em 2006 (ver 
relatório do Nó Português do GBIF 2013). Em relação a estes projetos, ficou completa a 
publicação de dados catalogados no âmbito do projeto IMBAMBA (PTDC/BIA-
QOR/66702/2006), perfazendo um total de 50956 registos. Não houve qualquer alteração em 
relação aos restantes projetos.

2.2. Dados disponíveis para o território nacional

O total de registos para o território nacional disponível através do GBIF no final de 2014 
ascendeu a 715 271, o que representa um aumento de 32% face ao final de 2013 (Figura 4).

13

2. MOBILIZAÇÃO DE DADOS

Figura 3. Número de registos com base em coleções biológicas e bases de dados de instituições portuguesas. Para 
consultar níveis de partição inferiores de forma interativa, consulte http://www.gbif.pt/node/252.

http://www.gbif.pt/node/252
http://www.gbif.pt/node/252
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Figura 4. Distribuição geográfica e principais países participantes que contribuíram com dados de biodiversidade para 
o território nacional (mapa contém apenas os dados georreferenciados).
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Estes registos são publicados por um total de 32 países participantes no GBIF. Uma parte 
importante do registo são com base em observações (68%), sendo os dados baseados em 
espécimes de coleções de história natural praticamente o restante (25%).
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3. IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

3.1. Ampliação da infraestrutura de hardware e software

O Nó Português procedeu à consolidação da infraestrutura informática existente em apoio ao 
serviços instalados, com a ampliação da capacidade do servidor do portal internet4. Esta 
expansão permite ainda a avaliação de novas soluções para a visualização de dados e suporte 
de projetos de ciência cidadã, serviços que fazem parte dos planos futuros do Nó. Manteve-se 
operacional o suporte de dois serviços: o Portal do Nó Português do GBIF e o serviço de registo 
de dados no GBIF, Integrated Publishing Toolkit, entretanto atualizado para a versão 2.1.1. Em 
ambas as plataformas houve aumento dos conteúdos disponibilizados, quer em número de 
notícias e documentos no primeiro caso (ver capítulo 5), como em recursos disponibilizados (3 
conjuntos de dados e 2 checklists) no segundo.

A componente de visualização de dados que permite a consulta e análise sobre uma 
plataforma web, não é atualmente suportada por nenhum dos serviços do Nó. O portal de 
dados internacional do GBIF também não proporciona essa funcionalidade (não permite a 
visualização de mapas com resultados de pesquisas com filtros). A existência de uma 
plataforma com estas características, que possa ser implementada ao nível nacional, tem sido 
um dos pedidos insistentes feito ao longo do tempo por vários participantes do GBIF. 

De igual modo, em relação à mobilização de dados, é necessário a adoção de estratégias que 
permitam acelerar a informatização dos dados da etiqueta dos espécimes de coleções 
biológicas. Uma estratégia possível passa pela promoção da participação cidadã nesse esforço, 
através de crowd-sourcing.

O Nó procedeu à análise das plataformas existentes para visualização de dados e catalogação 
de etiquetas de herbário com base na imagem dos espécimes, o que se enquadra na sua 
contribuição para a infraestrutura de investigação PORBIOTA.

- Atlas of Living Australia

Para além da pesquisa e acesso aos dados de biodiversidade, a sua visualização através de um 
portal web pode promover o uso dos mesmos, em particular, fora dos contextos da 
investigação científica. O portal de dados global do GBIF não apresenta grande flexibilidade na 
análise dos dados, pois o seu propósito principal consiste em permitir a pesquisa, descoberta e 

4 Foi ampliada a memória do servidor para 36 GB e capacidade de disco para 1.4 TB.
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descarregamento dos dados para uso noutras plataforma. Não cumpre, por isso, os requisitos 
necessários à análise e visualização dos dados. 

A plataforma Atlas of Living Australia (ALA) é um projeto open-source que cumpre aqueles 
requisitos (ver caixa). Este é desenvolvido pela infraestrutura australiana de investigação com o
mesmo nome, que é igualmente o Nó Australiano do GBIF. Vários países e instituições da rede 
GBIF têm mostrado interesse na adoção e desenvolvimento deste sistema enquanto portal 
nacional de dados de biodiversidade, tendo sido dados alguns passos que possibilitam a sua 
adoção. Por exemplo, o projeto de mentorado GBIF entre o Nó da Costa Rica e o ALA, e o 
workshop técnico sobre a plataforma que foi organizado pelo ALA em Camberra, do qual 
resultou o início da documentação do projeto. O Nó Espanhol do GBIF foi o primeiro a 
implementar o sistema através do seu portal de dados, disponível em http://datos.gbif.es 
apoiado sobre este sistema, demonstrando a possibilidade da sua adoção noutros contextos 
geográficos.
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Atlas of Living Australia – uma plataforma, múltiplas funcionalidades

O Atlas of Living Australia é uma aplicação web desenvolvida com licença open source 
que integra as seguintes funcionalidades:

– página da espécies: ficha geral com descrição da espécie, área de distribuição, 
imagem, recursos online e listas em que está incluída; galeria de multimédia com 
imagens e vídeos, nomes comuns, classificação taxonómica, estatísticas básicas (em 
gráfico); literatura; e sequências no GeneBank;

– dados de ocorrência: pesquisáveis por atributos dos registos ou por local ou área de 
ocorrência;

– colectory: módulo de registo de instituições, coleções ou bases de dados, conjuntos 
de dados, respetivos metadados e registo de uso dos dados;

– portal espacial: com possibilidade de sobreposição de camadas ambientais, e 
integração de ferramentas de análise e modelação incluindo diversidade filogenética, 
predição da distribuição potencial, listas de espécies e estatísticas por área, entre outros;

– portal de ciência cidadã para registo de ocorrências;

– portal de crowd-sourcing para catalogação de etiquetas de espécimes de coleções 
biológicas.

A plataforma ALA permite a partilha da mesma infraestrutura física e de dados para 
múltiplas finalidades, como sejam portais dedicados a espécies sensíveis, espécies 
invasoras, grupos taxonómicos específicos, etc, através da configuração de hubs. Esta 
característica permite otimizar a utilização da infraestrutura para várias finalidades, sem 
duplicação de recursos.

http://datos.gbif.es/


O Nó Português do GBIF decidiu em 2014 adotar a plataforma ALA como portal de visualização 
de dados para Portugal, tendo procedido já à tradução de três componentes da plataforma 
para Português.

- Les Herbonautes

A plataforma Les Herbonautes5 foi desenvolvida no Museu Natural de História Natural de Paris,
para promover a catalogação de imagens de herbário por cidadãos voluntários através de um 
sistema de crowd-source. Naquele museu foi realizado um projeto de digitalização em massa 
dos espécimes de herbário, que produziu 6 milhões de imagens, cuja informação de etiqueta e 
respetivos dados de ocorrência falta digitalizar. O recurso à colaboração da sociedade através 
de uma plataforma de ciência-cidadã é, assim, uma das poucas estratégicas que poderão, em 
tempo útil, produzir a catalogação dos espécimes.

Em Portugal coloca-se um problema semelhante às coleções de herbário nacionais, cujo nível 
de catalogação completa é de apenas 18% no final de 2014, estando por digitalizar e catalogar 
mais de 1,2 milhões de espécimes (ver informação online associada a Fig. 3). A adoção da 
plataforma Les Herbonautes pode permitir, assim, acelerar o processo de catalogação destas 
coleções, pelo que o Nó Português decidiu proceder à sua implementação em 2015, tendo já 
procedido à tradução para português da próxima versão, a ser publicada no final do primeiro 
semestre de 2015. O conhecimento e acesso à plataforma acontece no âmbito da colaboração 
com o Nó Francês do GBIF, enquadrado pelo projeto de mentorado GBIF ES-FR-PT executado 
durante 2014.

3.2. Outros serviços e contributos para infraestrutura

- Portal de dados internacional e uso do GBIF webservice API

O ano de 2014 serviu para consolidar o novo portal internacional de dados do GBIF, lançado 
em Outubro de 2013, beneficiando a usabilidade e nível de serviços disponibilizados aos 
utilizadores. As principais inovações introduzidas no portal foram:

– aumento do número de termos do padrão Darwin Core indexados no portal, e 
incluídos nos ficheiros de dados para descarregamento (saber mais);

– indexação e pesquisa dos estatuto de espécimes Tipo (saber mais);

– suporte a ficheiros de fotografia, áudio e vídeo associados da registos de ocorrência 
(saber mais);

– inclusão da análise de tendência da publicação de dados ao nível global e por país 
(saber mais).

– lançamento de versão estável (versão 1) dos serviços web disponibilizados através do 
API.

5 http://lesherbonautes.mnhn.fr/
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O Nó Português do GBIF, tal como toda a comunidade de nós, foi chamado a fazer a revisão de 
algumas destas funcionalidades do portal na fase de teste, tendo contribuído com comentários 
ou sugestões sobre as mesmas.

Em relação aos webservices API do GBIF, o Nó Português pretende facilitar o seu uso pela 
comunidade nacional, através da demonstração de exemplos de aplicação e instrumentos que 
facilitem esse uso. Nesse sentido, foi iniciada a preparação de uma lista de espécies que 
contenha o ID GBIF da espécie, que é necessário para realizar pesquisas de ocorrências através 
do API. Esta lista, que estará finalizada em 2015 e disponível através do portal português, inclui 
todas as espécies das Diretivas Habitat e Aves, assim como as espécies das listas vermelhas da 
IUCN, e das lista vermelhas nacionais de vertebrados e de briófitos.

- Tradução dos termos do padrão Darwin Core

O Nó Português do GBIF colaborou com a iniciativa do SiBBr para fazer a tradução dos termos 
do padrão Darwin Core para português. O trabalho foi realizado no sentido de garantir apenas 
uma versão única do padrão, adotada globalmente pelos países da CPLP, nomeadamente por 
Brasil e Portugal.

19

3. IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA



4. USO DE DADOS

4.1. Uso do portal de dados pela comunidade nacional

O principal acesso aos dados de biodiversidade faz-se através do portal www.gbif.org. É assim 
possível monitorizar o acesso pela comunidade nacional, utilizando Google Analytics. O total 
de sessões registadas com origem em Portugal em 2014 foi de 12374 (lugar 21 do ranking 
global), para um total de 6556 utilizadores. Para o último trimestre, o número de sessões 
aumentou em 40% nas sessões e 28% nos utilizadores em 2014 relativamente ao período 
homólogo de 2013, e 45% e 56%, respetivamente, relativamente ao trimestre anterior.

Os utilizadores portugueses evidenciam, no entanto, um acesso preferencialmente dirigido a 
áreas específicas do portal de dados, como seja o acesso aos registos de ocorrências, com 1110
visualizações (11º lugar do ranking global de países), e ao descarregamento dos dados, com 
589 visualizações (9º lugar do ranking). Outra área preferencial consiste nos exemplos de uso 
dos dados (9º no ranking).

4.2. Publicações científicas e artigos de dados

Em 2014 foram publicados 18 artigos científicos (ver Anexo II) em que é citado o uso de dados 
publicados através do GBIF, onde pelo menos um dos autores tem afiliação numa instituição 
portuguesa. Este valor representa mais sete artigos (64%) do que os publicados em 2013. 

As principais temáticas identificadas pelas palavras chave atribuídas pelos autores são 
Alterações Climáticas, Biodiversidade; África, Angola; Biogeografia, Filogeografia; Conservação 
e Modelação da Distribuição de Espécies (ver Figura 5).

Nesta lista inclui-se o primeiro artigo de dados baseado numa coleção biológica portuguesa 
que é partilhada através do GBIF. O trabalho da autoria de Miguel Monteiro e co-autores 
documenta a Coleção de Aves de Angola do Instituto de Investigação Científica Tropical, que 
alberga 1560 aves de 161 espécies e 361 subespécies. O artigo ifoi publicado na evista de 
acesso aberto Zookeys e está disponível em http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.387.6412 
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A lista atualizada de publicações científicas está disponível em permanência em 
http://www.gbif.org/country/PT/publications. 

4.3. Downloads de dados dos provedores nacionais 

O total de downloads registados no portal internacional do GBIF em que são incluídos registos 
de provedores nacionais ultrapassou os 8 000 em 2014 (Anexo I). O registo dos downloads de 
cada conjunto de dados, incluindo a data, o número de registos, o Document Object Identifier 
(doi) pode ser monitorizado para cada conjunto de dados disponível no portal do GBIF a partir 
do endereço www.gbif.org/dataset/xxx/activity, em que xxx corresponde ao identificador do 
conjunto de dados. Esta informação é também acessível através do serviço API do GBIF.
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Figura 5. Nuvem das palavras-chave indicadas pelos autores nos artigos publicados em 2014 com uso 
de dados publicados através do GBIF. 

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


5. DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO

5.1. Disponibilização de documentação em Português

O Nó Português do GBIF tem mantido um forte investimento de modo a assegurar que as 
barreiras linguísticas não constituam um obstáculo à promoção do uso do GBIF junto da 
comunidade de língua portuguesa. Esta opção é estratégica, não só para a comunidade 
Portuguesa, como também no contexto da CPLP, facilitando a cooperação com o Brasil, que é 
membro do GBIF, e ainda com outros países da CPLP, nomeadamente os países africanos de 
língua oficial portuguesa. 

Nesta medida, para além de manter o portal do Nó em versão bilingue, o Nó contribui para a 
tradução para português de manuais, documentos de referência, ferramentas informáticas,  
materiais de promoção e consultas do GBIF à comunidade. Em 2014, foram executadas ou 
lançadas tarefas de tradução de oito documentos e materiais, listados na Tabela 1. 

Tabela 1. Materiais e documentos traduzidos para Português.

Documento Tipo link estado
Brochura GBIF, edição 2014 - Portuguese materiais de 

promoção
http://www.gbif.org/reso
urce/80946

concluído

Endorsement and evaluation of datasets 
within GBIF

consulta GBIF http://www.gbif.org/new
sroom/consultations

concluído

Licensing of data within GBIF consulta GBIF http://www.gbif.org/new
sroom/consultations

concluído

Darwin Test software http://www.gbif.es/darw
in_test/Darwin_Test_in.p
hp

concluído

Chapman, A. D. 2005. Principles of Data 
Quality, version 1.0. Report for the Global 
Biodiversity Information Facility, 
Copenhagen. ISBN 87-92020-03-8

manual http://www.gbif.org/orc/
?doc_id=1229

em 
execução

Termos Padrão Darwin Core padrão http://rs.tdwg.org/dwc/t
erms/

em 
execução

Interface Atlas of Living Australia software https://crowdin.com/pro
ject/ala-i18n/pt-PT

em 
execução

Curso Online de Qualidade de Dados curso online http://www.gbif.es/form
aciondetalles.php?
IDForm=122

em 
execução
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A grande maioria das traduções é feita em colaboração com o SiBBr, de modo a assegurar a 
compatibilidade das traduções com a globalidade de falantes de língua portuguesa.

O Nó Português mantém, igualmente, o suporte ao projeto de software para gestão de 
coleções biológicas Specify 6, da Universidade do Kansas, na componente de manutenção da 
versão portuguesa do programa.

5.2. Formação

Durante 2014, identificaram-se novas prioridades para a realização de ações de formação à 
comunidade nacional, visto que não se justificou dar formação nos mesmos tópicos cobertos 
por ações em 2013. Nessa medida, foram dadas prioridades a dois tipos de ações:

– realização do Roteiro Nacional Dia de Informação GBIF;

– preparação da plataforma de formação online ATutor para o lançamento de cursos de 
e-learning, em cooperação com o Nó Espanhol do GBIF.

No contexto da cooperação do Nó Português com outros países, foram realizadas duas ações 
de formação sobre o sistema de gestão de coleções biológicas Specify 6 em Luanda e em 
Brasília (ver capítulo 6.2).

- Dia de Informação GBIF

Os seminários Dia de Informação GBIF foram organizados em
sessões de três horas cada, em sete instituições nacionais, de sul a
norte do país (ver capítulo 7.1). Estes seminários incluíram tópicos
dedicados a dois tipos de utilizadores principal da infraestrutura
GBIF: publicadores de dados e utilizadores de dados. Os seminários
contaram, no total, com a presença de 159 participantes.

Os tópicos abordados para Publicadores de dados foram os
seguintes:

– Porquê e como publicar dados através do GBIF;
– Padrões de dados e metadados;
– Artigos de dados;
– Qualidade de dados

Em relação aos utilizadores de dados, que incluiu uma sessão
prática, os tópicos foram os seguintes:

– Exemplos de utilização de dados;
– Portal de dados;
– Serviço web de dados para programadores
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As apresentações realizadas neste seminário estão disponíveis para descarregamento na 
página do evento em http://www.gbif.pt/node/212.

Em 2014, manteve-se a possibilidade de participação de formandos portugueses (ou com 
afiliação em instituições nacionais) nos cursos de formação on-site e on-line promovidos pelo 
Nó Espanhol do GBIF. Houve, neste contexto, a participação de 3 formandos no curso online de
qualidade de dados.

 - Formação on-line sobre plataforma ATutor

O Nó Português do GBIF acordou com o Nó Espanhol do GBIF a utilização da infraestrutura 
plataforma de formação online ATutor daquele Nó, assim como a tradução dos cursos de 
formação online já disponíveis em língua espanhola. Deste modo, selecionou-se para tradução 
o curso de formação Qualidade de Dados, incluindo a tradução de apresentações de slides, 
legendagem em português nas apresentações vídeo, e a tradução de toda a estrutura do curso 
e plataforma online do ATutor. A plataforma ATutor está disponível online em 
http://193.146.75.144/elearningGbifPortugal/Atutor/login.php?lang=pt.
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6. COOPERAÇÃO

Os três eixos sobre os quais foram desenvolvidas ações de cooperação foram:

– colaboração com a rede do GBIF, quer com o Secretariado Internacional, quer com 
outros nós GBIF;

– cooperação com os países da CPLP, em ações de capacitação e formação;

– participação no consórcio PORBIOTA, e-Infraestrutura Portuguesa de Informação e 
Investigação em Biodiversidade.

6.1 Cooperação com o GBIF

- Cooperação com o Secretariado do GBIF e Nós Europeus

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

• Participação na 21ªAssembleia Geral do GBIF em Nova Deli, 16-17 Setembro de 2014;

Como resultado da reunião, pode-se destacar a discussão sobre novas abordagens para
o licenciamento de dados publicados através do GBIF e sobre o aval e avaliação de 
conjuntos de dados. Ver mais informação.

• Participação na Reunião dos Nós Europeus do GBIF, 8-10 de Abril de 2014, Bruxelas;

Entre os vários tópicos abordados, tem relevância a discussão sobre o posicionamento 
da rede de Nós europeus do GBIF enquanto infraestrutura de investigação estabelecida
e amadurecida na Europa, com um contributo fundamental para os avanços 
conseguidos por vários projetos e iniciativas europeias (EU-BON, LifeWatch). 

- Projeto de mentorado Espanha França Portugal

O projeto de mentorado Espanha França Portugal permitiu que, com base nas capacidades e 
deficiências identificadas entre os nós de forma complementar, se aumentasse a capacitação 
dos restantes nós do projeto. As áreas em que se identificou esta complementaridade foram:

– visualização de dados;
– crowd-sourcing;
– formação e e-learning;
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– ferramentas de qualidade de dados;
– identificadores persistente;
– preparação de artigos de dados.

A execução do programa de trabalhos do projeto evoluiu com base em realização de reuniões 
hospedadas por cada um dos seus membros, em que se realizaram sessões de formação e 
treino, e que fez a identificação de ações e tarefas para serem desenvolvidas no período entre 
as reuniões. As agendas, apresentações e resultados das reuniões de Madrid, Lisboa e Paris 
estão disponíveis em http://www.gbif.pt/node/187.

Os principais resultados do projeto foram:

Qualidade de dados

– aprendizagem sobre workflow e ferramentas para verificação de qualidade de dados, 
incluindo software Darwin Test, que foi traduzido para Português;

– demonstração e treino no uso da ferramenta Open Refine;
– recurso online com listagem dos testes de qualidade de dados implementados no 

Darwin Test.

Formação e e-learning

– organização de um curso online utilizando a plataforma ATutor;
– tradução da plataforma e curso online sobre qualidade de dados para Português, 

incluindo apresentações e legendam de vídeos, com identificação das respetivas 
soluções técnicas;

– requisitos técnicos para a gravação de conteúdos multimédia (vídeo) de suporte a 
novos cursos online.

Artigos de dados

– formação sobre preparação de artigos de dados
– curso sobre artigos de dados na plataforma espanhola do ATutor traduzido para as 

línguas dos outros nós participantes (Francês, Português).

Visualização de dados

– introdução e análise das potencialidade do Atlas of Living Australia enquanto 
plataforma para a visualização de dados de biodiversidade;

– desenvolvimentos e ligações dentro da comunidade de nós para a adoção do ALA em 
contextos nacionais.
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Utilização do GBIF API

– reutilização da implementação realizada por França, desenvolvido sobre Drupal, para 
apresentação do registo nacional de instituições provedoras de dados, no portal do Nó 
Português do GBIF;

– apresentação de estatísticas do número de ocorrências, distribuição por reino, base do 
registo, e mapas.

Crowd-sourcing

– aprendizagem e avaliação das características do sistema Les Herbonautes para a 
catalogação por ciência-cidadã de espécimes de herbário;

– tradução para Português da plataforma;
– decisão de implementação em Portugal, para dar suporte às instituições nacionais.

As ações futuras associadas com os resultados dos projetos são:

– implementação de plataformas de e-learning em português para comunidade nacional 
e da CPLP;

– implementação do sistema ALA em Portugal, também no contexto do PORBIOTA;

Um seguimento importante do projeto vai ser possível  durante 2015 no âmbito de uma 
proposta Pilot Coordination Action apresentada e ganha pelo Nó Espanhol do GBIF ao 
programa ERANet-LAC, financiado pelo FP7 da Comunidade Europeia. Esta proposta inclui 
como parceiros os seguintes Nós GBIF: Espanha, França, Portugal, Argentina, Brasil e Costa 
Rica, e tem como título CoopBioPlat -- A cooperative framework for building a common 
platform to serve biodiversity information at national level. A proposta tem como objetivo 
principal desenvolver o enquadramento inicial da cooperação transnacional no domínio da 
informação sobre biodiversidade. Pretende-se, com base no sistema ALA, o qual foi 
desenvolvido para o contexto australiano, promover a cooperação que facilitará a outros nós 
interessados a sua implementação enquanto portal nacional de dados de biodiversidade.

6.2. Colaboração dentro da comunidade da CPLP

A colaboração com o SiBBr (Nó Brasileiro do GBIF) realizou-se através da produção conjunta de 
documentação em Português (ver Tabela 1, página 22), e da participação no lançamento do 
portal do SiBBr, incluindo no workshop sobre digitalização de coleções6 associado ao evento.

Ao nível da formação na CPLP, foram realizadas as seguintes ações:

– Curso de formação de Specify 6 em Angola, no Herbário da Universidade Agostinho 
Neto, em Luanda, de 18 a 27 de Março de 2014 (http://www.iict.pt/specify/), co-
organizado pelo Centro de Botânica da UAN e pelo Nó Português do GBIF.

– Curso de formação de Specify 6 no  Brasil, nas instalações do CNPq. em Brasília, de 26 a
28 de Novembro de 2014, co-organizado pelo INPA e pelo SiBBr, em colaboração com o
Nó Português do GBIF.

6 https://www.idigbio.org/wiki/index.php/SiBBr_Launching_Event#Agenda_and_Presentations_for_Day_2_.28No
v_25.2C_2014.29
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Durante a estadia em Luanda reunir foi possível reunir com o Diretor do CNIC para apresentar o
GBIF e discutir sobre possibilidades de participação de Angola na organização. Foi ainda 
possível participar na visita ao Parque Nacional da Quissama, e assistir à inauguração do 
Herbário do parque, com a presença da Ministrado Ambiente de Angola, a 21 de Março de 
2014. 

6.3 Participação no consórcio PORBIOTA

Em Dezembro de 2014 foi lançado pela FCT o Roteiro Nacional das Infraestruturas de 
Investigação, do qual faz parte ao PORBIOTA - e-Infraestrutura Portuguesa de Informação e 
Investigação em Biodiversidade. O Nó Português do GBIF é um dos 18 membros do consórcio, 
tendo contribuído na participação portuguesa na implementação do projeto ESFRI LifeWatch, 
para a qual o PORBIOTA constitui a contribuição in-kind portuguesa. Nessa medida, aconteceu 
a participação na primeira sessão do IBERLIFE, iniciativa conjunta Portugal-Espanha para a 
informação sobre biodiversidade, e que foi enquadrada na 8th Iberian Grid (IBERGRID) 
Infrastructure Conference, com uma apresentação sobre a atividade do GBIF ao nível ibérico.
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Figura 6.  Formação em bases de dados de coleções biológicas em Luanda (esquerda) e em Brasília (direita).



7. PUBLICITAÇÃO

A publicitação do GBIF junto da comunidade nacional e internacional, em particular da 
informação relevante sobre a atividade do Nó, ou de outros membros da rede GBIF 
(Secretariado, outros Nós) foi realizada por diversos canais, quer de forma presencial, 
principalmente através do roteiro nacional Dia de Informação GBIF, quer através de internet.

7.1. Dia de Informação GBIF e outras apresentações

Durante o mês de Dezembro de 2014 o Nó Português do GBIF promoveu o roteiro nacional de 
seminários Dia de Informação GBIF, que contou com a presença de 159 participantes de 26 
instituições diferentes, incluindo universidades e unidades de investigação, ICNF 
(administração central e parques naturais), administração regional e local, empresas, ONGs e 
aquários.

Os seminários tiveram como objetivo principal familiarizar os participantes com os recursos de 
dados de biodiversidade, software e protocolos disponíveis para a utilização de dados 
publicados através do GBIF, e incluíram componentes práticas de consulta e uso de dados. Os 
seminários tiveram lugar em 7 instituições portuguesas co-organizadoras do roteiro, 
nomeadamente na Universidade do Algarve (Faro), Universidade de Évora (Évora), 
Universidade de Lisboa (MNHNC e FCUL, Lisboa), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(Vila Real), Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (Porto) e Universidade de Coimbra 
(Coimbra).

Entre os temas abordados no seminário, foi manifestado um grande interesse sobre os artigos 
de dados e o modo como estes contribuem para promoção e reconhecimento do uso de dados 
de ocorrência de biodiversidade associados a coleções biológicas ou dados de observação. 
Houve também grande interesse no acesso aos dados do portal GBIF utilizando o software 
OpenRefine.

A forte adesão da comunidade permitiu ainda identificar novas potenciais colaborações, 
incluindo diversas manifestações de interesse para a publicação de dados. Estes contatos serão 
agora continuados por parte do Nó, no sentido de promover a publicação de novos conjuntos 
de dados através do GBIF. 
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Figura 7. Cartaz e notícia do Dia de Informação GBIF na newsletter do GBIF, Gbits.

O Nó Português do GBIF realizou ainda ações de publicitação através da participação em dois 
eventos científicos. Uma das participações foi no XIII Simpósio AIMJB, com a apresentação de 
um exemplo de utilização das funcionalidades do portal de dados do GBIF para o alerta precoce
de ocorrência de plantas invasoras7. A outra participação foi na 8th Iberian Grid Infrastructure 
Conference, na sessão especial dedicada ao IBERLIFE, com uma apresentação do GBIF ao nível 
ibérico8 Esta participação enquadra-se nas atividades desenvolvidas pelo Nó no âmbito da sua 
participação na infraestrutura PORBIOTA.

7.2. Canais Internet

A publicitação da atividades do GBIF através da internet realizou-se de várias formas, 
nomeadamente:

7 Figueira R, Paulino I, Pando F. 2014. Using GBIF as an early alert system to invasive alien plant species. XIII
Simpósio AIMJB, Lisboa 22-26 de Setembro de 2014. Ver apresentação.

8 Figueira R, Pando F. 2014. Global Biodiversity Information Facility (GBIF) in the Iberian Peninsula. 8th Iberian 
Grid Infrastructure Conference, Aveiro 8-10 de Setembro de 2014. Ver apresentação.
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• portal do Nó Português do GBIF (www.gbif.pt), incluindo 34 novas notícias, em 
Português e Inglês;

• publicação da folha informativa (5 edições), bimestral, distribuída através de email e 
disponível no site do gbif.pt;

• canais de redes sociais (Facebook, Twitter), tendo sido o primeiro ativado durante 
2014;

• comunicação de notícias e publicação de novos conjuntos de dados através do boletim 
internacional do GBIF, Gbits.

O portal www.gbif.pt obteve durante 2014 um total de 2392 utilizadores e 4349 sessões, que 
corresponde a aumentos de 73% e 43% relativamente a 2013 (Figura 8).
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Figura 8. Número de acessos e visualizações semanais registada no portal www.gbif.pt.
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8. EQUIPA

Nome  Cargo

Rui Paulo Nóbrega Figueira Coordenador

Yuri Bivev Gestão de infraestrutura informática e 
desenvolvimento de software

Inês Paulino Gestora de projectos
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CRÉDITOS

Foto de capa: Guarda-rios (Alcedo atthis), Lagoa de Óbidos, 5 de Dezembro, observado por 
César Garcia (ver foto). Ver ocorrências desta espécie para Portugal. 

Fotos da página 3 por César Garcia, disponíveis na galeria online. 

Logotipos do Nó Português do GBIF e barra do cabeçalho do relatório por Tiago Ribeiro.
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https://www.flickr.com/photos/83637132@N02/16065266675


ACRÓNIMOS

ACOI - Coleção de Algas de Coimbra, Universidade de Coimbra
ALA – Atlas of Living Australia
ALFA – Associação Lusitânica de Fitossociologia
CBD – Convention on Biological Diversity
CFE – Centro de Ecologia Funcional
CNIC – Centro Nacional de Investigação Científica
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia
GBIF – Global Biodiversity Information Facility
GBO4 - Global Biodiversity Outlook 4
GEO–BON - Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network
ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical
INPA – Instituto Nacional de Pesquisa da Amazónia
IPBES - Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
IPT – Integrated Publishing Toolkit
ISA – Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa
MACOI - Macroalgas Portuguesas, Universidade de Coimbra
MNH-UP – Museu de História Natural, Universidade do Porto
MNHNC – Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Universidade de Lisboa
MUM - Micoteca da Universidade do Minho
PORBIOTA - E-Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em Biodiversidade
SiBBr – Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira

34



ANEXOS

I. Provedores portugueses

Instituição Coleção Data Registo
Nº de

registos
Georrefe-
renciados

Número de
Downloads

ACOI Coleção de Algas de Coimbra 24-10-2012 3362 0 332

CFE
Mapa de Avistamentos de Plantas
Invasoras de Portugal 17-12-2014 4024 4004 16

IICT IICT Herbário LISC 16-07-2013 68304 22569 3051

IICT IICT Coleção Zoológica 15-07-2013 7019 1453 914

IICT
Registos bibliográficos dos 
mamíferos de Angola 19-11-2014 9879 9855 66

ISA-ULisboa
Herbário João de Carvalho e 
Vasconcellos(1) 03-04-2007 11209 0 1155

MACOI Macroalgas Portuguesas 04-05-2010 3968 414 773

MHN-UP
Moluscos Marinhos de Augusto 
Nobre 17-12-2013 881 632 397

MHN-UP
Coleção de Briófitos do Herbário 
do Porto (PO) 25-07-2014 7621 7513 191

MNHNC-
ULisboa Coleção de Líquenes 27-04-2007 1997 0 229

MNHNC-
ULisboa Coleção de Briófitos 27-04-2007 21380 0 335

MNHNC-
ULisboa Coleção de Insetos do MNHNC 30-09-2014 30535 7922 348

MUM
Micoteca da Universidade do 
Minho 22-05-2008 251 0 340

TOTAL 170430 54362 8147

(1) Serviço de dados através do GBIF.ES.
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II. Uso do GBIF em investigação científica

Publicações de artigos científicos em 2014 por autores com afiliação em instituições 
portuguesas com citação de uso de dados através do GBIF ou discussão sobre GBIF.

Brito, J. C., Godinho, R., Martínez-Freiría, F., Pleguezuelos, J. M., Rebelo, H., Santos, X., … 
Carranza, S. (2014). Unravelling biodiversity, evolution and threats to conservation in the 
Sahara-Sahel. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society, 89(1), 215–31. 
http://doi.org/10.1111/brv.12049

Capinha, C., & Pateiro-López, B. (2014). Predicting species distributions in new areas or time 
periods with alpha-shapes. Ecological Informatics, 1–7. 
http://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2014.06.001

Capinha, C., Rocha, J., & Sousa, C. A. (2014). Macroclimate determines the global range limit of 
Aedes aegypti. EcoHealth, 11(3), 420–8. http://doi.org/10.1007/s10393-014-0918-y

Creemers, R., Denoël, M., Campos, J., Vences, M., Crochet, P.-A., Gonçalves, J., … Sillero, N. 
(2014). Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. 
Amphibia-Reptilia, 35(1), 1–31. http://doi.org/10.1163/15685381-00002935

DeSoto, L., Varino, F., Andrade, J. P., Gouveia, C. M., Campelo, F., Trigo, R. M., & Nabais, C. 
(2014). Different growth sensitivity to climate of the conifer Juniperus thurifera on both 
sides of the Mediterranean Sea. International Journal of Biometeorology. 
http://doi.org/10.1007/s00484-014-0811-y

Early, R., & Sax, D. F. (2014). Climatic niche shifts between species’ native and naturalized 
ranges raise concern for ecological forecasts during invasions and climate change. Global 
Ecology and Biogeography, Forthcoming. http://doi.org/10.1111/geb.12208

Hudson, L. N., Newbold, T., Contu, S., Hill, S. L. L., Lysenko, I., De Palma, A., … Purvis, A. (2014). 
The PREDICTS database: a global database of how local terrestrial biodiversity responds to 
human impacts. Ecology and Evolution, 4(24), n/a–n/a. http://doi.org/10.1002/ece3.1303

Martínez-López, J., Martínez-Fernández, J., Naimi, B., Carreño, M. F., & Esteve, M. A. (2014). An 
open-source spatio-dynamic wetland model of plant community responses to hydrological 
pressures. Ecological Modelling. http://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2014.11.024

Monteiro, M., Reino, L., Beja, P., Mills, M., Bastos-Silveira, C., Ramos, M., … Figueira, R. (2014). 
The collection and database of Birds of Angola hosted at IICT (Instituto de Investigação 
Científica Tropical), Lisboa, Portugal. ZooKeys, 387, 89–99. 
http://doi.org/10.3897/zookeys.387.6412

Rocha, L. A., Aleixo, A., Allen, G., Almeda, F., Baldwin, C. C., Barclay, M. V. L., … Witt, C. C. 
(2014). Specimen collection: An essential tool. Science, 344(6186), 814–815. 
http://doi.org/10.1126/science.344.6186.814
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http://doi.org/10.1111/geb.12208
http://doi.org/10.1007/s00484-014-0811-y
http://doi.org/10.1163/15685381-00002935
http://doi.org/10.1007/s10393-014-0918-y
http://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2014.06.001
http://doi.org/10.1111/brv.12049


Romeiras, M.M., Figueira, R., Duarte, M.C., Beja, P., Darbyshire, I (2014). Documenting 
Biogeographical Patterns of African Timber Species Using Herbarium Records: A 
Conservation Perspective Based on Native Trees from Angola. PLoS ONE 9: e103403. 
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0103403

Strona, G., Fattorini, S., Montano, S., Seveso, D., Galli, P., & San-Miguel-Ayanz, J. (2015). ECo: A 
new measure evaluating the degree of consistency between environmental factors and 
spatial arrangement of species assemblages. Ecological Indicators, 52, 66–74. 
http://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.11.033

Tarroso, P., Carrión, J., Dorado-Valiño, M., Queiroz, P., Santos, L., Valdeolmillos-Rodríguez, A., … 
Cheddadi, R. (2014). Spatial climate dynamics in the Iberian Peninsula since 15 000 Yr BP. 
Climate of the Past Discussions, 10(5), 3901–3930. http://doi.org/10.5194/cpd-10-3901-
2014

Tarroso, P., Pereira, R. J., Martínez-Freiría, F., Godinho, R., & Brito, J. C. (2014). Hybridization at 
an ecotone: ecological and genetic barriers between three Iberian vipers. Molecular 
Ecology, 23(5), 1108–23. http://doi.org/10.1111/mec.12671

Tingley, R., Vallinoto, M., Sequeira, F., & Kearney, M. R. (2014). Realized niche shift during a 
global biological invasion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, 1–6. http://doi.org/10.1073/pnas.1405766111

Vieira, R. P., & Cunha, M. R. (2014). In situ observation of chimaerid species in the Gorringe 
Bank: new distribution records for the north-east Atlantic Ocean. Journal of Fish Biology, 
85(3), 927–32. http://doi.org/10.1111/jfb.12444

Vilaça, S. T., Biosa, D., Zachos, F., Iacolina, L., Kirschning, J., Alves, P. C., … Scandura, M. (2014). 
Mitochondrial phylogeography of the European wild boar: the effect of climate on genetic 
diversity and spatial lineage sorting across Europe. Journal of Biogeography, 41(5), 987–
998. http://doi.org/10.1111/jbi.12268

Wielstra, B., Sillero, N., Vörös, J., & Arntzen, J. W. (2014). The distribution of the crested and 
marbled newt species (Amphibia: Salamandridae: Triturus) – an addition to the New Atlas 
of Amphibians and Reptiles of Europe. Amphibia-Reptilia, 35(3), 376–381. 
http://doi.org/10.1163/15685381-00002960
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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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