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O que é o GBIF

O Sistema Global de Informação sobre a Biodiversidade (GBIF) é uma infraestrutura 

internacional de dados abertos, financiada por governos.

Permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa aceder a dados sobre todos os

tipos de vida na Terra, partilhada através das fronteiras via Internet. 

Ao encorajar e ajudar as instituições a publicar dados de acordo com padrões comuns, 

o GBIF permite investigação científica que não era possível realizar antes, e informa 

melhor as decisões para a conservação e uso sustentável dos recursos biológicos do 

planeta.

O GBIF opera através de uma rede de nós, condenando as infraestruturas de 

informação biológica dos países participantes e organizações, colaborando com entre 

si e com o Secretariado para partilhar competências, experiência e capacidade técnica.

Visão do GBIF: “Um mundo no qual a informação sobre biodiversidade está livre e 

universalmente disponível para a ciência, sociedade e futuro sustentável”.
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Nó Português do GBIF

O Nó Português do GBIF foi criado em janeiro de 2013, sendo acolhido pelo Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, no âmbito de protocolo1 com a 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

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.

1 http://www.gbif.pt/node/83  
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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. 

Relatório Anual 2017



Sumário executivo

No final de 2017 cumpriram-se cinco anos de

atividade do Nó Português do GBIF. Durante 

este período, foram criados e consolidados 

os serviços de apoio à participação da 

comunidade portuguesa no GBIF, quer pela 

publicação de dados de biodiversidade, quer 

pelo uso destes dados. Nesta data, existiam 

3,3 milhões de registos de ocorrência de 

espécies para Portugal, incluindo área 

marítima, tinham sido publicados 2,6 

milhões pelas instituições portuguesas e 

haviam sido publicados 114 artigos 

científicos por investigadores portugueses. 

Com o fim de alargar as áreas de utilização 

de dados de biodiversidade, realizaram-se 

em 2017 várias atividades relacionadas com 

o uso de informação no domínio da 

Agrobiodiversidade, no âmbito do projeto 

Agrotraining. Estas incluíram um workshop 

com os stakeholders da fileira da vinha e do 

vinho e um questionário online 

internacional. Ambas as iniciativas tiveram 

como objetivo identificar as necessidades de 

informação em agrobiodiversidade e 

resultaram no desenvolvimento e realização 

de um workshop internacional de formação 

sobre o uso de informação em 

agrobiodiversidade, com 29 participantes 

provenientes de 7 países diferentes Este 

curso foi registado em vídeo, de modo a 

possibilitar a criação de uma versão online 

do curso, também já implementada. 

Ainda no domínio da formação, o Nó realizou

um curso sobre a publicação de dados 

através do GBIF, que incluiu componentes de

formatação de dados segundo o padrão 

Darwin Core, qualidade de dados, o uso da 

plataforma IPT e a preparação de um artigo 

de dados. Este curso contou com 19 

participantes, tendo um deles publicado um 

conjunto de dados no GBIF durante o curso.

O Nó continua com uma forte atividade de 

cooperação nacional e internacional. Ao nível 

nacional, esta tem sido centrada na 

implementação da infraestrutura de 

investigação PORBIOTA, que se iniciou em 

2017. No âmbito da rede GBIF, o Nó 

colaborou com outros nós europeus no 

âmbito de três projetos de capacitação em 

curso. Colaborou também com o Secretariado 

Internacional do GBIF, quer através da 

resposta a solicitações diretas, quer no apoio 

ao programa Biodiversity Information for 

Development (BID), apoiado pela Comunidade

Europeia. Neste programa, tem sido dado 

suporte de mentoria ao projeto nacional de 

Moçambique, e a disponibilização de 

infraestrutura IPT para os parceiros do projeto

nacional de Angola.

O Nó Português alargou o apoio de 

infraestrutura aos publicadores nacionais, 

pela adição de sete conjuntos de dados ao 

IPT. O Nó estabeleceu Acordos de Nível de 

Serviço com cinco instituições portuguesas e 

angolanas, os quais formalizam o serviço e 

suporte a estas instituições. O GBIF é 

reconhecido como uma plataforma de 

publicação de dados em acesso aberto e FAIR,

o que significa que pode servir de repositório 

de referência para dados de biodiversidade 

dos projetos nacionais financiados pela FCT.
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Executive summary

At the end of 2017, GBIF Portugal completed

five years of activity. During this period, 

support services for the participation of the 

Portuguese community in GBIF were created

and consolidated, both for the publication of

biodiversity data and for their use. By the 

end of the year, there were 3.3 million 

occurrence records for Portugal, including 

sea area, 2.6 million had been published by 

Portuguese institutions and 114 research 

papers had been published by Portuguese 

researchers.

In order to expand the fields of data 

application, several activities related to the 

use of information in the domain of 

Agrobiodiversity were carried out in 2017, 

within the framework of the Agrotraining 

project. These included a workshop with the 

stakeholders of the wine and vineyard 

sector and an international online 

questionnaire. Both initiatives aimed to 

identify information needs in 

agrobiodiversity and resulted in the 

development and realization of an 

international training workshop on the use 

of information in agrobiodiversity, with 29 

participants from 7 different countries. This 

training was recorded on video to enable the

creation of an online version of the course, 

already implemented.

Still in the scope of training, the Node held a 

course on the publication of data through 

GBIF, which included components of data 

formatting according to the Darwin Core 

standard, data quality, use of IPT and the 

preparation of a data paper. This course had 

19 participants, and a dataset was published 

through GBIF during the course.

The Node continues with a strong activity of 

national and international cooperation. At the 

national level, this has been focused on the 

implementation of the PORBIOTA research 

infrastructure, which began in 2017. Within 

the GBIF network, the Node collaborated with 

other European nodes in the framework of 

three ongoing capacity enhancement projects.

It has also collaborated with the GBIF 

Secretariat either by responding to direct 

requests or by supporting the Biodiversity 

Information for Development (BID) program 

supported by the European Community. For 

this program, mentoring support of the 

national project of Mozambique has been 

carried out as well as the provision of IPT 

infrastructure for partners of the Angolan 

national project.

The Portuguese Node extended the 

infrastructure support to the national 

publishers, which added seven data sets to 

IPT. The Node established a Service Level 

Agreement with five Portuguese and Angolan 

institutions, which formalizes the service and 

support to these institutions. GBIF is 

recognized as an open access data publishing 

platform and fulfilling FAIR requirements, 

which means that it can be the reference 

repository for biodiversity data of national 

projects supported by FCT.
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Nó Português do GBIF - Destaques em 2017

Data Ação

Janeiro Workshop Valorização da Agrobiodiversidade e a Importância da 
Informação em Bases de Dados para a Fileira da Vinha

Abril Novos publicadores portugueses: Aquário Vasco da Gama e EDP - Energias 
de Portugal

Abril Acordo de Nível de Serviço com o Aquário Vasco da Gama

Junho Curso de formação Use of Agrobiodiversity information in GBIF and other 
databases 

Julho Novo conjunto de dados por CIBIO: The Orthoptera of Castro Verde Special
Protection Area (Southern Portugal)

Agosto Novo conjunto de dados por EDP: EDP Foz Tua: Arthropoda – 
Environmental Impact Assessment [2006-2008]

Setembro Curso de formação Publicação de dados de biodiversidade através do GBIF

Setembro Acordo de Nível de Serviço com INBAC (Angola)

Setembro Novo publicador português: Universidade da Madeira

Setembro Novo conjunto de dados por CIBIO: Macromycetes in Portugal Update

Setembro Novo conjunto de dado por IPMA: Mesopelagic Community off the North 
Western Portuguese Coast between 1998 and 2000

Outubro Novo conjunto de dados por ISA: Occurrence records of rust fungi 
(Pucciniales) in Portugal

Outubro Novo conjunto de dados por AVG: Ornithological Collection of the Museu 
Oceanográfico do Rei D. Carlos I

Outubro Acordo de Nível de Serviço com a Universidade da Madeira

Dezembro Acordo de Nível de Serviço com o IIA (Angola) e com o ISCED-Huíla 
(Angola)

Dezembro Novo conjunto de dado por EDP: EDP Baixo Sabor: Herpetology – Baseline 
Studies [2009]

Relatório Anual 2017



ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO.........................................................................................................................10

2. PROJETOS...............................................................................................................................13

3. MOBILIZAÇÃO DE DADOS.......................................................................................................16

3.1. Publicação de dados por instituições nacionais..............................................................16

3.2. Dados disponíveis para o território nacional..................................................................19

4. IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA...............................................................................23

4.1. Infraestrutura de hardware e software..........................................................................23

4.2. Suporte à publicação de dados pelo Integrated Publishing Toolkit (IPT)........................24

4.3 Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal..............................................................24

- Desenvolvimentos futuros do Portal nacional...............................................................26

5. USO DE DADOS.......................................................................................................................28

5.1. Uso do portal de dados e publicações científicas...........................................................28

5.2. Uso de dados publicados pelos provedores nacionais...................................................29

5.3 Avaliação do uso de dados no domínio da Agrobiodiversidade......................................29

6. FORMAÇÃO............................................................................................................................31

6.1 Formação no âmbito do projeto Agrotraining.................................................................31

6.2 Formação em Informática para a Biodiversidade............................................................32

7. COOPERAÇÃO.........................................................................................................................34

7.1 Projetos de capacitação e cooperação na rede GBIF.......................................................34

7.2 Cooperação com o Secretariado Internacional e Comités do GBIF.................................35

Ações específicas - Mentoria do programa BID................................................................36

Ações específicas - Conjuntos de dados órfãos................................................................37

Outras colaborações........................................................................................................37

7.3 Cooperação no âmbito da CPLP.......................................................................................38

7.4 Participação na Infraestrutura de Investigação PORBIOTA..............................................38

8. PUBLICITAÇÃO........................................................................................................................40

Relatório Anual 2017



- Ações de divulgação e comunicação..............................................................................40

- Portais do GBIF Portugal................................................................................................41

9. INDICADORES DOS ÚLTIMOS 5 ANOS (2013-2017).................................................................43

- Artigos científicos...........................................................................................................43

- Registos publicados por Portugal...................................................................................43

- Registos publicados para Portugal.................................................................................44

- Instituições publicadoras de dados................................................................................44

- Apoio às instituições......................................................................................................44

- Avales a publicadores.....................................................................................................45

- Downloads de dados......................................................................................................45

- Ações de formação.........................................................................................................45

- Tradução de documentação...........................................................................................45

- Participação em reuniões e workshops GBIF.................................................................46

- Prémios GBIF..................................................................................................................46

- Participação em projetos GBIF CESP..............................................................................46

- Financiamento de projetos GBIF CESP...........................................................................47

- Financiamento da participação portuguesa no GBIF......................................................47

10. EQUIPA.................................................................................................................................48

ACRÓNIMOS...............................................................................................................................49

CRÉDITOS....................................................................................................................................50

ANEXOS......................................................................................................................................51

I. Provedores portugueses.....................................................................................................51

II. Uso do GBIF em investigação científica.............................................................................53

Relatório Anual 2017



1. INTRODUÇÃO

O Global Biodiversity Information Facility (GBIF), procurando realizar a sua missão de facilitar a partilha e o 

acesso a informação sobre a biodiversidade, depende muito da capacidade de cada país ou organização 

participante em mobilizar e usar dados. O grande volume de informação disponível globalmente através do 

GBIF, que no final de 2017 atingiu os 963 milhões de registos de ocorrência, só foi possível com o esforço 

coordenado destes participantes, que para além de financiar o GBIF, concordaram em assumir e refletir os 

objetivos globais nas suas próprias comunidades nacionais. Isto significa não apenas fazer a advocacia 

sobre a partilha de dados, mas também transferir e capacitar com tecnologia e conhecimento os 

mecanismos de gestão, organização e publicação de dados. São os Nós de participante, e no caso dos 

países, os Nós nacionais, a quem cabe esse papel de promover da participação nacional no GBIF, sem 

prejuízo da identificação e concretização de objetivos específicos para cada país.

O nível de participação de Portugal tem evoluído bastante nos anos recentes, em particular após a criação 

do Nó Português do GBIF em 2013. Até ao final de 2017, foram publicados 114 artigos científicos por 

autores portugueses que citaram o uso de dados disponibilizados através do GBIF, tendo sido publicados 

dois artigos por mês neste ano. Foram também publicados até ao final do ano mais de 2,6 milhões de 

registos por 16 instituições portuguesas, em 31 conjuntos de dados. Por outro lado, para o território 

nacional, incluindo áreas marítimas, estão disponíveis através do GBIF mais de 3,3 milhões de ocorrência de

biodiversidade, sendo 700 mil publicadas por entidades estrangeiras. Entre os publicadores portugueses, 

existem centros de investigação, museus, sociedades científicas e organizações não governamentais, e pela 

primeira vez em 2017, uma empresa privada, o que é digno de nota, por ser ainda uma raridade entre os 

publicadores do GBIF a nível global. 

Desde a criação do Nó, foram realizadas 10 ações de formação, beneficiando 301 formandos em áreas 

como a gestão informática de coleções biológicas e a publicação de dados através do GBIF. O Nó participou 

ainda em 7 projetos de capacitação, em cooperação com outros nós GBIF, promoveu ações de divulgação 

do GBIF em Portugal e em três países africanos de língua oficial portuguesa e apoiou a rede global na 

implementação de programas globais do GBIF, como o Biodiversity Information for Development (BID). O 

Nó estabeleceu e manteve contactos com 18 instituições para apoiar a mobilização de dados. Tem sido 

mantida uma infraestrutura digital que inclui um portal de comunicação, um portal de dados e uma 

plataforma de publicação de dados. Noutro plano, dois investigadores portugueses venceram prémios 

atribuídos pelo GBIF, em reconhecendo do contributo que estes deram para o avanço do uso de 

informação sobre biodiversidade na investigação científica.

10
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Existe, deste modo, ao fim destes cinco anos de funcionamento do Nó, uma elevada capacidade de 

Portugal participar, através da partilha e uso de informação, nos recursos disponibilizados pelo GBIF, pelo 

que se pode considerar que esta participação está consolidada. Por isso, estão criadas as condições para 

fazer com que esta experiência possa ser aproveitada por iniciativas associadas, quer no âmbito das 

infraestruturas de investigação científica nacionais, em particular do PORBIOTA, mas também no uso da 

informação para necessidades societais ligadas à conservação da natureza, educação, gestão de recursos 

naturais, ciência cidadã, agrobiodiversidade, turismo de natureza, entre outros. É também importante 

promover a capacidade da comunidade nacional para participar nos fóruns internacionais que estão a 

liderar os desenvolvimentos teóricos, tecnológicos e aplicações em informática para a biodiversidade, 

como seja o Biodiversity Information Standards (TDWG2), ou em iniciativas de publicação de dados em 

acesso aberto (e.g. Research Data Alliance3, European Open Science Cloud).

O GBIF é reconhecidamente um repositório e plataforma de publicação em Acesso Aberto e que melhor 

implementa os princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) para dados científicos. Os 

dados e metadados publicados através do GBIF são indexados e pesquisáveis ao nível do registo individual 

e segundo múltiplas dimensões, sendo atribuído um DOI (Document Object Identifier) a cada conjunto de 

dados publicado. Desta forma, a descoberta dos dados é facilitada, assim como a citação do uso dos dados, 

sendo contabilizada e reportada essa citação às instituições publicadoras de dados. O GBIF e o Nó 

Português podem assim servir de repositório para publicação em acesso aberto dos dados dos projetos de 

investigação nacionais financiados por investimento público, que estão obrigados a fazê-lo por via da 

Política de Acesso Aberto implementada pela FCT em 2014.

O ano de 2017 foi marcado pela realização das atividades do projeto Agrotraining, financiado pelo 

programa de capacitação do GBIF, que procuraram compreender e promover o uso de informação sobre 

biodiversidade nos domínios da agricultura, florestas e pescas, ou seja, no domínio da agrobiodiversidade. 

Foi realizado um workshop com os stakeholders da fileira do vinho e da vinha, e um curso de formação 

internacional sobre o uso de dados de biodiversidade em Agrobiodiversidade. Foi também realizado um 

questionário internacional para avaliação das necessidades do uso de informação em agrobiodiversidade. 

Esta atividade beneficiou da forte experiência e capacidade dos parceiros do projeto, o GBIF Espanha e o 

Colégio Food, Farming and Forestry (Colégio F3) da Universidade de Lisboa.

Ao nível da formação, foi realizado um curso sobre a publicação de dados através do GBIF. Este vem 

facilitar a mobilização e publicação de dados pelas instituições nacionais, em que houve o registo de oito 

novos conjuntos de dados. O apoio às instituições estendeu-se ao nível de suporte de infraestrutura, com a 

disponibilização do acesso e uso da plataforma de publicação de dados IPT. Neste contexto, foram 

estabelecidos cinco Acordos de Nível de Serviço com publicadores nacionais e angolanos sobre o uso do 

IPT. 

No âmbito da cooperação, o Nó apoiou a implementação do programa BID no papel de mentor do projeto 

nacional para Moçambique, e de disponibilização de plataforma IPT para o projeto nacional de Angola. 

2 https://www.tdwg.org/

3 https://www.rd-alliance.org/
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Através do papel de mentor, é possível transmitir a experiência adquirida em aspetos relacionados com a 

implementação da infraestrutura nacional, de mobilização de dados, de dinamização de uma comunidade 

nacional de utilizadores, e também de promoção do interesse desses países em se tornarem participantes 

no GBIF. O Nó mantém ainda outros tipos de colaboração com o Secretariado internacional e com outros 

Nós GBIF, quer no âmbito de projetos de capacitação, quer na resposta a solicitações específicas 

relacionadas com a infraestrutura, gestão de dados e participação na rede.

Por outro lado, o GBIF Portugal continua empenhado em desenvolver os serviços disponibilizados pelo 

Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal. Com esse fim, o Nó participa num projeto de capacitação 

financiado pelo GBIF para a preparação e realização de um workshop sobre a plataforma ALA, dedicado a 

novos módulos desta plataforma sobre espécies e dados geográficos. Para além disso, a comunidade de 

nós e organizações utilizadores da plataforma ALA está a dar passos concretos para o seu estabelecimento 

formal como uma comunidade de suporte, com o apoio do Secretariado do GBIF. 

Neste relatório, são apresentadas as atividades desenvolvidas pelo GBIF Portugal e a atualização da 

informação sobre a participação nacional, nos domínios da mobilização de dados, da implementação da 

infraestrutura, uso dos dados, formação e cooperação e atividade de publicitação do Nó. No último capítulo

é compilado um conjunto de indicadores de performance do Nó e da participação de Portugal no GBIF para 

o período 2013-2017.
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2. PROJETOS

Em 2017, o Nó Português do GBIF participou em três projetos de capacitação do programa de Suporte e 

Capacitação do GBIF. Para além da continuação dos trabalhos do projeto Agrotraining, iniciado em 2016, o 

Nó participou em mais duas propostas aprovadas pelo GBIF em 2017. São estas o projeto BIREME, 

coordenado pelo Nó Belga do GBIF, e o projeto International Living Atlases Workshop, coordenado pelo Nó 

Francês do GBIF. O primeiro projeto pretende documentar o processo de preparação dos relatórios 

nacionais para as diretivas europeias (Habitats, Aves, entre outras), de forma a avaliar se o GBIF pode 

melhorar o suporte a estes processos. O segundo projeto consiste no apoio à realização de um workshop 

técnico sobre a plataforma Atlas of Living Australia, adotada por um grande conjunto de nós de 

participantes no GBIF.

Promote Agrotraining - Proofing GBIF use on agrobiodiversity through needs assessment and training

Fundo: GBIF Capacity Enhancement Support Program (CESP) 2016

Proponente: GBIF Portugal

Participantes: GBIF Espanha e Colégio F3, Universidade de Lisboa

Objetivos: 

• Identificar as principais necessidades dos stakeholders de agrobiodiversidade em ferramentas de 

bases de dados de biodiversidade, a fim de fornecer orientação no desenvolvimento de formação 

para a comunidade da agrobiodiversidade, através de abordagens participativas;

• Desenvolver um conjunto completo de atividades de aprendizagem e materiais de divulgação, 

projetado para atingir os objetivos do programa de formação, incluindo uma avaliação geral das 

ferramentas e funcionalidades atualmente disponíveis sobre os recursos de informação sobre 

biodiversidade e de informática para a biodiversidade;

• Organizar um curso de formação regional sobre uso de informação de agrobiodiversidade.

Financiamento total atribuído: 10000,00 €
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Financiamento atribuído ao GBIF Portugal: 10000,00 €

Co-financiamento: 23500,00€

Duração: julho 2016 a junho 2017.

Sumário dos resultados em 2017: workshop Valorização da Agrobiodiversidade e a Importância da 

Informação em Bases de Dados para a Fileira da Vinha; realização do Questionário sobre o uso de 

informação sobre Agrobiodiversidade; preparação do curriculum para formação sobre o uso de 

informação em agrobiodiversidade, realização do curso de formação internacional Use of Agrobiodiversity

information in GBIF and other databases.

Links: http://www.gbif.pt/agrotraining, http://www.gbif.org/project/2016-iberian-agrotraining

European Bireme: EU Nodes in biodiversity reporting mechanisms

Fundo: GBIF Capacity Enhancement Support Program (CESP) 2017

Proponente: BELSPO (GBIF Bélgica)

Participantes: GBIF França, GBIF Irlanda, GBIF Noruega, GBIF Portugal, Species2000 

Objetivos: 

• Descrever e avaliar, a nível nacional, qual o processo de preparação dos relatórios para a 

Comissão Europeia;

• Comparar as avaliações de nível nacional, identificar as melhores práticas e produzir 

recomendações ao Secretariado do GBIF e aos Nós Europeus do GBIF.

Financiamento total atribuído: 4000,00 €

Financiamento atribuído ao GBIF Portugal: 1000,00 €

Co-financiamento GBIF-Portugal: 600,00 €

Duração: junho 2017 a setembro 2018.

Sumário dos resultados em 2017: realização do 1º workshop para a determinação do mecanismo de 

avaliação a nível nacional. Preparação do questionário a aplicar aos stakeholders nacionais. 

Links: https://www.gbif.org/pt/project/83336/european-bireme-eu-nodes-in-biodiversity-reporting-

mechanisms
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International Living Atlases workshop

Fundo: GBIF Capacity Enhancement Support Program (CESP) 2017

Proponente: GBIF France

Participantes: GBIF Espanha, GBIF Austrália, GBIF Argentina, GBIF Benin, GBIF Brasil, GBIF Canadensys, 

GBIF Colômbia, GBIF Alemanha, GBIF Luxemburgo, GBIF Portugal, GBIF Suécia, GBIF Reino Unido 

Objetivos: 

• Realizar um workshop de uma semana para participantes avançados que já adotaram a 

plataforma;

• organizar um workshop de iniciação durante o TDWG 2017;

• reforçar a comunidade Living Atlases para uma consolidação a longo prazo (governança, 

financiamento);

• melhorar a documentação e comunicação sobre a plataforma.

Financiamento total atribuído: 10000,00 €

Financiamento atribuído ao GBIF Portugal: 1000,00 €

Co-financiamento GBIF-Portugal: 200,00 €

Duração: junho 2017 a junho 2018.

Sumário dos resultados em 2017: Realização do workshop para principiantes durante o TDWG 2017; 

início da organização do workshop, previsto para Madrid, primavera de 2018.

Link: https://www.gbif.org/pt/project/83337/international-living-atlases-workshop
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3. MOBILIZAÇÃO DE DADOS

3.1. Publicação de dados por instituições nacionais

Em 2017, a evolução do número de registos publicados por instituições portuguesas teve uma evolução 

muito positiva, tendo sido publicados 2 655 997 registos (Figura 1). Para isso contribuiu o reconhecimento, 

pelo publicador Cornell Lab of Ornithology (eBrid) e pelo GBIF, de que os 2 192 262 registos de observação 

de aves para Portugal existentes naquela plataforma são contributo de instituições ou indivíduos 

portugueses. Conforme foi referido no relatório de 2016, há já algum tempo que vários participantes no 

GBIF, incluindo Portugal, questionavam a sobre o país de origem dos dados do eBrid. Até 2016, este era 

considerado como uma publicação dos Estados Unidos da América, mas uma vez que a plataforma funciona

como agregadora de dados fornecidos por instituições dos respetivos países, ou inclui dados que, na sua 

maioria, resulta da contribuição de indivíduos dos respetivos países, considerou-se adequado atribuir a 

origem dos registos de um determinado país a esse mesmo país. 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
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Figura 1. Evolução do número de registos publicados durante 2017 pelas instituições nacionais.
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Figura 2. Principais países para os quais os publicadores portuguesas publicam dados. A intensidade de 

vermelhos das células indica maior densidade de registos.

Para além dos dados provenientes do eBird, foram publicados mais 20 712 registos por instituições 

portuguesas. Deste modo, o número de registos aumentou de 443 023 para 2 655 997 (aumento de seis 

vezes!), sendo que 2 531 288 (95%) destes registos incluem coordenadas (Figura 1). Este aumento resultou 

da publicação de 9 conjuntos de dados e atualização de 1, perfazendo o total de 27 conjuntos de dados.  Do

total de registos, 113 122 são referentes a dados com origem em 96 países que não Portugal, com 

particular destaque para os países africanos de língua portuguesa (Figura 2).

Em relação ao número de instituições publicadoras, verificou-se também um aumento importante em 

2017, com a adição de 4 novas instituições, para um total de 17 instituições no final do ano. Estas novas 

instituições foram o Aquário Vasco da Gama, a EDP – Energias de Portugal, a Universidade da Madeira e a 

Ecofungos, Associação Micológica. As duas primeiras publicaram, já em 2017, dois conjuntos de dados 

cada. Merece uma referência especial o facto da EDP se ter proposto a ser uma instituição publicadora de 

dados através do GBIF, tendo-se tornado uma das poucas empresas privadas a nível mundial que tomou 

esta iniciativa até agora. 

17

Relatório Anual 2017



Em relação aos conjuntos de dados publicados, foram acrescentados 10 novos recursos. Dois deles foram 

publicados pelo Aquário Vasco da Gama, o primeiro sobre a Coleção Ictiológica do Museu Oceanográfico do

Rei D. Carlos I, que abrange a costa portuguesa, do qual foi publicado um artigo de dados4, e o segundo 

sobre a Coleção Ornitológica do Museu Oceanográfico do Rei D. Carlos I. Foram publicados também dois 

conjuntos de dados pela EDP, um de ocorrências de insetos para a região do Tua, no norte do país, e outro 

de répteis e anfíbios, para a região do Baixo Sabor. Para além destas instituições, o Centro de Ecologia 

Funcional (CEF) fez duas atualizações ao conjunto de dados Invasoras, acrescentando mais de 3 mil 

registos, todos incluindo registo fotográfico de espécimes de plantas invasoras documentados através 

desta plataforma de ciência cidadã .

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera publicou em 2017 o seu segundo conjunto de dados, desta 

vez de espécies da comunidade mesopelágica da costa portuguesa. Este foi o segundo conjuntos de dados 

que foi publicado com o formato de evento de amostragem, por uma instituição portuguesa. O primeiro foi

publicado pelo CIBIO, sobre registos de ortópteros da região de Castro Verde. A possibilidade de publicação

de dados de eventos de amostragem representa um passo importante, por permite a documentação 

detalhada não só da frequência ou abundância das espécies observadas, como a informação sobre o 

método de amostragem utilizado, de parâmetros fisico-químicos, ecológicos ou outros relacionados com os

sítios de amostragem, entre outros. Deste modo, é possível a repetição das amostragens com os mesmos 

métodos, podendo-se assim fazer a monitorização das ocorrência de espécies ao longo do tempo, com a 

consequente determinação de tendências.

Ainda pelo CIBIO, foi publicado um outro conjunto de dados, com ocorrências de macromicetes em 

Portugal. Para este reino dos fungos, foi publicado também um conjunto de dados de ferrugens baseado 

principalmente em referências bibliográficas, pelo Instituto Superior de Agronomia. Estes conjuntos de 

dados, para além de serem publicados através do GBIF e estarem acessíveis no portal internacional em 

GBIF.org, foram também incluídos no portal nacional. A lista total de publicadores portugueses com o 

número de registos publicados é apresentada no Anexo I, que inclui informação sobre o número de 

registos, número de downloads e número de citações incluídas em artigos científicos.

Em relação aos projetos financiados pela FCT em 2006 (ver relatório do Nó Português do GBIF 2013), não se

verificou em 2017 qualquer alteração em relação a 2016 sobre publicação através do GBIF dos registos 

catalogados no âmbito dos projetos PTDC/BIA-QOR/66755/2006, PTDC/BIA-QOR/68211/2006 e PTDC/BIA-

QOR/71492/2006. Os restantes projetos completaram já a publicação dos registos catalogados durante a 

execução do projeto.

O Nó Português do GBIF mantém uma atividade permanente de divulgação da missão do GBIF, procurando 

e facilitando assim que as instituições nacionais tomem conhecimento e possam usar os recursos do GBIF 

para a publicação de dados de biodiversidade. São, deste modo, mantidas interações com diversas 

instituições nacionais, quer sejam já publicadoras de dados, ou então detentoras de dados potencialmente 

publicáveis. Por outro lado, o GBIF.org acrescentou aos seus serviços a possibilidade de sugestão, pelos 

4 Silva AS, Pitta Groz M, Leandro P, Assis CA, Figueira R (2018) Ichthyological collection of the Museu Oceanográfico D. Carlos I. 

ZooKeys 752: 137-148. https://doi.org/10.3897/zookeys.752.20086
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utilizadores, de conjuntos de dados disponíveis online, que podem ser publicados através do GBIF5. O Nó 

Português fica, deste modo, com a responsabilidade de dar seguimento a essas sugestões, quando se 

tratem de dados de instituições portuguesas. O Nó Português manteve contactos em 2017 com as 

seguintes instituições nacionais, de modo a apoiar a preparação de conjuntos de dados para a sua 

publicação através do GBIF, nomeadamente:

• Aquário Vasco da Gama;
• Associação Biodiversity4All, responsável pelo portal www.biodiversity4all.org;
• Associação Leonel Trindade – Sociedade de História Natural;
• EDP - Energias de Portugal;
• Empresa Esporão S.A.;
• Grupo de Biodiversidade dos Açores (Ce3C), Universidade dos Açores, responsável pelo Portal da 

Biodiversidade dos Açores6;
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;
• Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária;
• Instituto Português do Mar e da Atmosfera;
• MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente;
• Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves;
• Universidade da Madeira

O aumento do número de registos publicados por Portugal através do GBIF vem, deste modo, melhorar o 

posicionamento do país relativamente ao Objetivo Aichi 19, no âmbito da Convenção para a Diversidade 

Biológica, Este objetivo tem como um dos indicadores de desempenho, precisamente o contributo do país 

para o conhecimento da biodiversidade através de registos publicados via GBIF7. Deste modo, o grande 

aumento observado para Portugal constitui um passo importante para o cumprimento deste objetivo.

3.2. Dados disponíveis para o território nacional

O total de registos disponíveis para Portugal, no final de 2017, atingiu os 3 273 546 registos dos quais 729 

003 foram publicados por instituições estrangeiras e 2 544 543 por instituições nacionais (incluindo via 

eBird). Houve, deste modo, um aumento de 705 617 registos de ocorrência de biodiversidade (27%), 

incluindo as regiões insulares e área marítima, em relação ao número de registos disponíveis no final de 

2016. A maioria dos registos para o território nacional, publicados por Portugal, resulta de observações 

humanas (93%), sendo que destes, 86% dizem respeito a aves. Os registos baseados em espécimes são a 

segunda fonte de dados mais frequente (Figura 3).

5 https://www.gbif.org/suggest-dataset  

6 http://azoresbioportal.uac.pt/  

7 https://www.bipindicators.net/indicators/growth-in-species-occurrence-records-accessible-through-gbif  
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Os principais países cujas instituições publicaram dados de Portugal foram a Alemanha, Espanha, Bélgica e 

Reino Unido (Figura 4). Cerca de 33% são baseados em observações humanas, e 29% são baseados em 

espécimes preservados em coleções biológicas (Figura 4). Finalmente, no que se refere à 

representatividade dos grupos biológicos, 44% são registos de animais e 32% de plantas (Figura 4).

Portugal Estrangeiro
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Figura 3. Discriminação por origem do registo para registos publicados por instituições portuguesas e

estrangeiras, no final de 2017.

Figura 4. Principais países publicadores de dados para o território nacional (incluindo área marítima) até ao 

final de 2017. Para informação detalhada, consulte http://dados.gbif.pt.
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Figura 5. Principais grupos biológicos representados pelos dados disponíveis para Portugal no final de 2017.

Para algumas categorias, são indicados os números de registos. Para informação mais detalhada, consulte 

http://dados.gbif.pt.

A nível global, o conjunto  de dados com o maior número de registos é o conjunto eBird, e isso verifica-se 

também para Portugal (Tabela 1). Este conjunto de dados resulta do esforço conjunto de profissionais e 

amadores, quer individualmente, quer em associações de observadores de aves, que apresentam um 

grande dinamismo. Merece aqui destaque a Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves (SPEA), que utiliza a 

plataforma eBird para a gestão dos registos de observação de aves das múltiplas iniciativas de coordena. 

Apesar dos registos publicados pelo eBrid já serem contabilizados como publicação por Portugal, ainda não 

foi possível individualizar estes registos ao nível de instituição, de modo a que a SPEA, que gere o portal 

regional do eBird chamado PortugalAves, possa constar como instituição publicadora de dados através do 
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GBIF, com os respetivos créditos de  publicação corretamente atribuídos. O Nó Português do GBIF 

continuará a trabalhar junto destas organizações para facilitar uma solução. 

O conjunto de dados seguinte com maior número de registos é o Flora-on. Este recurso não teve qualquer 

atualização dos dados publicados através do GBIF em 2017, fruto da necessidade de dedicação de recursos 

humanos da Sociedade Portuguesa de Botânica ao projeto da Lista Vermelha da Flora Vascular Portuguesa. 

No entanto, espera-se que em breve, e também como resultado do exercício da lista vermelha, o Flora-on 

possa contribuir com mais dados para o melhor conhecimento da distribuição das espécies de plantas 

vasculares em Portugal. 

Outros conjuntos de dados de maior dimensão para Portugal são os dados de aves determinados por 

registadores GPS colocados em gaivotas, num programa realizado pela organização belga INBO, assim 

como os inventários de plâncton realizados no Norte do Oceano Atlântico pela organização do Reino Unido 

SAHFOS. São também de interesse os dados de plantas disponibilizados pelos herbários espanhóis através 

da iniciativa Anthos, assim como dados de plantas silvestres associados a espécies cultivadas publicadas 

pela organização internacional CIAT. Não houve, em 2017, uma alteração relativamente ao top 6 dos 

conjuntos de dados com maior contribuição para Portugal.

Tabela 1. Conjuntos de dados com maior quantidade de registos publicados para Portugal até ao final de 

2017.

Conjunto de dados Instituição País Nº ocorrências

EOD - eBird Observation Dataset Cornell Lab of

Ornithology

EUA  2 192 269  

Flora-On: occurrence data of the flora of mainland 

Portugal

SPB Portugal  253 507  

Bird tracking - GPS tracking of Lesser Black-backed 

Gulls and Herring Gulls breeding at the southern 

North Sea coast

INBO Bélgica  55 661   

Continuous Plankton Recorder Dataset (SAHFOS) SAHFOS Reino Unido  54 834  

Fundación Biodiversidad, Real Jardín Botánico (CSIC): 

Anthos – Sistema de Información de las plantas de 

España

Anthos Espanha  47 349  

A global database for the distributions of crop wild 

relatives.

CIAT Colômbia  30 067  
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4. IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

4.1. Infraestrutura de hardware e software

A infraestrutura do Nó Português do GBIF está adequada aos serviços prestados pelo Nó à comunidade. 

Estes envolvem publicitação e comunicação, documentação, formação, acesso e análise de dados e 

publicação de dados. Estes serviços recorrem às seguintes plataformas:

– portal de informação e comunicação, www.gbif.pt

– Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal, dados.gbif.pt

– Plataforma de publicação de dados Integrated Publishing Toolkit, ipt.gbif.pt

– presença nas redes sociais Twitter e Facebook.

O portal do Nó Português do GBIF mantém a sua funcionalidade sobre a infraestrutura informática do 

Instituto Superior de Agronomia, que assegura os seus serviços e manutenção. Este portal manteve-se ativo

sem interrupções de serviço durante todo o ano. Sendo que o portal mantém toda a sua funcionalidade 

para acesso via desktop, apresenta atualmente limitações no acesso via equipamentos móveis, em 

particular telemóveis, em particular se comparado com a experiência do utilizador que é possível fornecer 

em sistemas que suportam aplicações móveis. Esta experiência pode ser consideravelmente melhorada 

através de uma atualização da tecnologia de software que suporta o portal, sem que sejam perdidas as 

funcionalidades correntemente implementadas, e que são:

– suporte ao destaque de notícias

– suporte a notícias, incluindo arquivo,

– suporte a formulários web

– suporte a repositório de documentação

– suporte a ligação a redes sociais.
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4.2. Suporte à publicação de dados pelo Integrated Publishing Toolkit (IPT)

A plataforma de alojamento e publicação de dados Integrated Publishing Toolkit, ipt.gbif.pt é mantida pelo 

Nó como serviço de alojamento dos conjuntos de dados das instituições nacionais que a queiram utilizar 

para publicar dados através do GBIF. Esta é suportada pela infraestrutura informática do Instituto Superior 

de Agronomia, tendo sido realizada uma atualização para a versão 2.3.4, conforme recomendação do 

Secretariado Internacional do GBIF.

Os recursos publicados através desta plataforma são regularmente alvo de cópias de segurança, 

assegurando-se assim a preservação dos dados. Nesta plataforma, estavam alojados 12 conjuntos de dados

no final de 2017, tendo sido acrescentados 7 novos conjuntos de dados e atualizado um. Este serviço 

funcionou também sem interrupções durante todo o ano. 

O serviço IPT do Nó Português do GBIF é um dos Centro de Alojamento de Dados acreditado pelo GBIF8. É 

também reconhecido como repositório FAIR Sharing (https://fairsharing.org/FAIRsharing.gncawv). Tem 

havido uma solicitação crescente da utilização deste serviço pelas instituições publicadoras nacionais e de 

países de língua portuguesa com quem o Nó mantém relações de cooperação (ver Capítulo 6). De modo a 

formalizar e tornar transparente a prestação deste serviço junto das instituições que o utilizam, o Nó 

iniciou em 2017 um processo de estabelecimento de Acordos de Nível de Serviço (ANS) com as mesmas. 

Foram assim assinados ANS com as seguintes instituições:

– Aquário Vasco da Gama (11-04-2017)

– Universidade da Madeira, Madeira (11-10-2017)

– Instituto Nacional da Biodiversidade e Áreas de Conservação, Luanda, Angola (20-09-2017)

– Instituto de Investigação Agronómica, Huambo, Angola (20-12-2017) 

– Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla (ISCED-Huíla), Huíla, Angola (22-12-2017)

–

4.3 Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal

Desde o seu lançamento em Outubro de 2016, tem sido mantido em funcionamento o Portal de Dados de 

Biodiversidade Portugal9, baseado na tecnologia da plataforma Atlas of Living Australia10. Este inclui os 

8 https://github.com/gbif/ipt/wiki/dataHostingCentres  

9 http://dados.gbif.pt/  

10 https://github.com/AtlasOfLivingAustralia  

24

Relatório Anual 2017

http://dados.gbif.pt/
http://dados.gbif.pt/
https://github.com/AtlasOfLivingAustralia
http://dados.gbif.pt/
https://fairsharing.org/FAIRsharing.gncawv
https://github.com/gbif/ipt/wiki/dataHostingCentres
http://ipt.gbif.pt/


dados publicados pelas instituições portuguesas, incluindo os metadados de cada conjunto de dados, e 

também os dados publicados por instituições estrangeiras para Portugal. O portal de dados suporta 3 273 

546 registos, incluindo 66 191 imagens de espécimes, e 21 registos sonoros, acrescentando um conjunto 

importante de funcionalidades relativamente ao portal internacional do GBIF, nomeadamente:

– múltiplos filtros, baseados na indexação de um conjunto alargado de parâmetros para cada registo,

o que garante uma grande capacidade de personalização na visualização dos dados: 

– vários níveis taxonómicos, desde o Reino até à espécie; 

– informação sobre o determinador dos exemplares; 

– informação sobre o local de colheita, incluindo níveis administrativos desde o país até ao 

município; 

– informação da ocorrência incluindo coletor ou observador, data de colheita, incluindo 

descriminação por ano ou mês; 

– origem do registo e presença de elementos multimédia como imagens, sons ou vídeos;

– proveniência do registo, incluindo instituição, coleção ou conjunto de dados;

– avaliação de qualidade em cada registos, incluído anotações sobre o resultado da avaliação 

realizada;

– visualização sobre mapa, com modos múltiplos, desde vista de pontos de ocorrência até vista em 

grelha, com densidade de pontos. A vista dos pontos de ocorrência permite o acesso à informação 

detalhada do registo;

– pesquisa de localidade ou morada, para observação dos pontos na vizinhança, num raio de 1, 5 ou 

10 km;

– visualização de imagens e sons associadas aos registos, quando estes tenham sido disponibilizados 

pela instituição publicadora. A análise de imagens permite a sua observação em vários níveis de 

resolução, incluindo a resolução original;

– lista de instituições publicadoras, com filtros por tipo de coleção e descrição das mesmas em 

metadados. Informação agregada para o total de conjuntos de dados da instituição, e informação 

ao nível da coleção incluindo por árvore taxonómica e por gráficos descritivos das várias 

propriedades dos registos.

Com a implementação do portal de dados, permite-se aos utilizadores do GBIF analisar a relevância e 

adequação da informação para as suas necessidades específicas, sem que tenham de abandonar o portal 

para descarregar os dados e analisá-los numa aplicação desktop. Isso representa para o utilizador uma 

grande vantagem na avaliação do ajuste da informação para o uso relativamente ao portal global. 
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A implementação do portal português tem sido uma oportunidade de aumento de cooperação numa 

comunidade cada vez maior de Nós GBIF que adotaram a plataforma ALA, reforçando a cooperação com os 

Nós Australiano, do Reino Unido, de Espanha e de França, tendo-se beneficiado de forma relevante da 

experiência e apoio das equipas de informática daqueles Nós GBIF. Em concreto, beneficiou-se muito do 

apoio técnico do nó australiano do GBIF (CSIRO - Atlas of Living Australia), proporcionado pelo membro da 

sua equipa de programadores e arquiteto responsável de sistemas, David Martin. É importante notar de 

que o Atlas of Living Australia, que é uma das infraestruturas de investigação australianas NCRIS, foi 

premiada pela agência de financiamento de ciência australiana CSIRO com o prémio Impacto da Ciência, 

pela adoção global da plataforma, que é já utilizada por mais de 11 países em todo o mundo11.

A adoção e implementação do Portal de Dados tem também sido uma oportunidade de colaboração e 

aprendizagem sobre uso de serviços de computação para a ciência, com enfoque nas infraestruturas de 

investigação. Considerando o alinhamento existente entre o Nó Português do GBIF e o PORBIOTA, foi 

decidido por esta infraestrutura de investigação utilizar a plataforma ALA, com recurso à infraestrutura 

tecnológica implementada pelo GBIF Portugal, para o desenvolvimento de serviços de dados de espécies do

PORBIOTA. Esta implementação será possível porque a arquitetura da plataforma ALA, baseada em 

webservices API, permite que sobre uma mesma infraestrutura de dados possam ser criados vários serviços

web, diferenciados em portais temáticos, regionais ou outros. Existe, deste modo, uma otimização de 

recursos e de esforço de implementação e gestão da plataforma. Por outro lado, reforça-se ainda a 

colaboração entre infraestruturas do roteiro nacional de infraestruturas de investigação, uma vez que os 

serviços digitais de cloud utilizados para a implementação do Portal são disponibilizados pela infraestrutura

INCD - Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída12, que está incluída no roteiro nacional de 

infraestruturas com a missão de apoiar, em termos de infraestruturas e serviços digitais, as outras 

iniciativas do roteiro.

- Desenvolvimentos futuros do Portal nacional

O ano de 2017 serviu para a consolidação dos serviços do Portal, adicionando e atualizando a informação 

dos conjuntos de dados nacionais sempre que necessário. Prevê-se a adição futura de outros módulos da 

plataforma ALA, que aumente a sua funcionalidade, e responda simultaneamente a solicitações por parte 

da comunidade de utilizadores. Esta será realizada em simultâneo com a atualização da plataforma para 

versões mais recentes da tecnologia. Na sequência do envolvimento no projeto CESP Living Atlases, será 

possível participar no workshop previsto em Madrid para a primavera de 2018, onde serão explorados os 

seguintes módulos:

– BIE (módulo de espécies) – ficha da espécie, incluindo a descrição, galeria de imagens com base nos

registos, classificação taxonómica, lista de nomes comuns, registos de ocorrência, referências em 

11 https://www.gbif.org/programme/82953/living-atlases  

12 http://www.incd.pt  
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literatura e sequências genéticas. Alguma desta informação é obtida pela função de agregador 

deste módulo, a a partir de webservices de outras plataformas;

– SPECIES LIST (módulo de listas de espécies) – para inclusão e uso na plataforma de listas de 

espécies com diferentes finalidades, incluindo espécies endémicas, com estatuto de conservação, 

invasoras;

– REGIONS (módulo regiões) – para análise da informação sobre uma base cartográfica 

personalizada, incluindo áreas protegidas, regiões naturais ou outros;
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5. USO DE DADOS

5.1. Uso do portal de dados e publicações científicas

O uso do portal global do GBIF, www.gbif.org, pela comunidade nacional atingiu as 16317 sessões em 2017,

mais 16% que em 2016, realizadas por 8573 utilizadores. Tem havido um crescimento consistente de 

sessões deste 2014, que foi o primeiro ano completo desde a entrada em funcionamento da plataforma 

atual do GBIF (Figura 5). Verificou-se a ocorrência de 701 descarregamentos de dados durante 2017, 

realizados por 112 utilizadores a partir de Portugal. 

Desde 2009, o total de artigos realizados por autores com afiliação em instituições portuguesas, que 

referem ou usam dados disponibilizados através do GBIF foi de 120 (114 em revistas indexadas), dos quais 

24 foram publicados em 2017. Destes, 13 citam o uso de dados (Anexo II), o que representa mais três 

artigos que em 2016.

2014 2015 2016 2017
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Figura 5. Número de utilizadores e sessões com base em Portugal, que acederam ao portal internacional do

GBIF, www.gbif.org, desde 2014.
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5.2. Uso de dados publicados pelos provedores nacionais 

Em 2017, o total de descarregamentos de dados através do GBIF que incluíram registos publicados por 

instituições portuguesas foi de 39236, o que representa um aumento de 100% relativamente a 2016 (Anexo

I). Em termos de registos descarregados, esse valor ultrapassa os 700 milhões. Este forte aumento resulta 

não só de um aumento geral da utilização do GBIF pela comunidade global, mas também da adições de 

mais conjuntos de dados nacionais. Note-se que não se inclui neste valor os registos do conjunto de dados 

eBird, por não ser possível discriminar, nesse caso, quais os descarregamentos de dados que incluem 

registos originados em Portugal.

No Anexo I é possível, para cada instituição e conjunto de dados, verificar o número de descarregamentos e

de registos descarregados, o que é um indicador do uso dos dados publicados pela instituição. Este ano, 

incluí-se também no relatório o número de citações do uso dos dados em artigos científicos para cada 

conjunto de dados. No total, este uso foi citado 63 vezes em 2017, para o total dos conjuntos de dados 

nacionais, sendo que aquele que conjunto de dados que tem um maior número de citações é o Flora-on, 

com 9, seguido do Herbário LISC com 8 citações. 

O GBIF mantém um grande esforço na identificação e disponibilização às instituições de indicadores de uso 

dos dados, incluindo o número de descarregamentos e as citações do uso. Esta informação está disponível 

na página de cada conjunto de dados, sob o tabulador Atividade. O rastreio das citações é feito por 

consulta da bibliografia, em que o respetivo Document Object Identifier (DOI) é associado ao DOI atribuído 

pelo GBIF em cada descarregamento feito, e por sua vez, a cada DOI de cada conjunto de dados publicados.

Este sistema foi desenvolvido e implementado pelo GBIF, sendo um dos serviços mais apreciados por 

outras infraestruturas de investigação, que têm a necessidade de implementar nos seus próprios serviços 

indicadores de uso da infraestrutura.

5.3 Avaliação do uso de dados no domínio da Agrobiodiversidade

Associado ao projeto Agrotraining, foi realizado um questionário online para avaliar quais as necessidades 

do uso de informação sobre biodiversidade no domínio da Agrobiodiversidade. O questionário foi dirigido a

pessoas que têm uma relação e/ou experiência com a Agrobiodiversidade, incluindo mas não 

exclusivamente: produtores, reguladores, membros de ONGs, professores, investigadores e outros 

utilizadores de todas as áreas da agrobiodiversidade (incluindo agricultura, silvicultura, pescas, etc).

O principal objetivo do questionário foi identificar as principais necessidades de informação dos 

stakeholders da Agrobiodiversidade que motivam a procura e análise de dados sobre este tipo de 

informação, quer estes estejam disponíveis através do GBIF, quer noutras fontes. Procurou-se ainda 

documentar os diferentes usos dos dados na atividade profissional dos respondentes e as limitações que 

estes encontram no uso desses dados. Os resultados do questionário foram utilizados para desenvolver o 

curso de formação sobre o uso de informação de AGB, também no âmbito do projeto Agrotraining, e 
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contribuir para melhorar a forma como a informação sobre Agrobiodiversidade é disponibilizada a quem 

dela precisa, potenciando a sua utilização e favorecendo o alargamento da boa gestão e das práticas desta 

área.

O questionário13 foi lançado globalmente em quatro línguas – português, espanhol, inglês e francês -, tendo

contado com a colaboração dos parceiros do projeto, e ainda do Nó Belga do GBIF para a sua tradução e 

teste. Ao questionário, que esteve disponível ente 17 de abril e 15 de setembro, responderam 135 pessoas 

de 13 países, tendo a maior parte origem em Portugal (60) e Espanha (39). Os resultados do questionário 

serão publicamente disponibilizados no âmbito do projeto Agrotraining.

13 http://www.gbif.pt/node/443  
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6. FORMAÇÃO

Foram realizadas três ações de formação pelo Nó Português do GBIF durante o ano de 2017, abrangendo 

um total de 47 pessoas:

– Use of Agrobiodiversity information in GBIF and other databases (projeto Agrotraining, 28/30-06-

2018)

– Publicação de dados de Biodiversidade através do GBIF (4/6-09-2018)

– Formação em contexto de trabalho de Tânia Lúcio (infraestrutura PORBIOTA, 15/30-11-2017)

6.1 Formação no âmbito do projeto Agrotraining

No âmbito do projeto Agrotraining, foi realizado o curso de formação Use of Agrobiodiversity information 

in GBIF and other databases, que decorreu de 28 a 30 de junho de 2017, na Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, em Lisboa. Este foi de âmbito internacional, contando com 27 participantes de 7 

países diferentes – Angola, Chile, Espanha, Itália, México, Nigéria e Portugal (Figura 6). O curso foi 

organizado pelo GBIF Portugal, GBIF Espanha e Colégio F3 (Food, Farming and Forestry) da Universidade de 

Lisboa.

O curso resultou do desenvolvimento de um novo curriculum de formação sobre uso de informação em 

agrobiodiversidade, como resultado da análise preliminar sobre as necessidades avaliadas junto dos 

stakeholders, realizada na fase anterior do projeto. Com este curso, pretendeu-se responder, de forma 

eficaz, aos novos desafios no uso da informação sobre agrobiodiversidade na produção de alimentos e em 

dietas saudáveis. Para o uso de informação sobre biodiversidade, deve ser tido em conta que os sistemas 

agrícolas dependem da exploração sustentável de parentes silvestres, variedades locais e espécies 

negligenciadas ou subutilizadas, mas também da biodiversidade silvestre que não agrega cultivos e 

beneficia os serviços ecossistémicos na paisagem agrícola. Foram abordados os seguintes tópicos:

• Ferramentas de análise de informação para biodiversidade e dados ambientais no contexto da 

agrobiodiversidade;

• Informação sobre agrobiodiversidade para culturas agrícolas;
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• Benefícios da biodiversidade de espécies selvagens para atividades agrícolas.

O curso contou com a contribuição de seis formadores, mais cinco seminários em tópicos relacionados com

alterações climáticas, parentes silvestres de espécies agrícolas, gestão da biodiversidade em sistemas de 

produção agrícola, e certificação e sustentabilidade em sistemas florestais. O programa do curso, assim 

como as respetivas apresentações e materiais estão disponíveis em www.gbif.pt/agbtraining.

Adicionalmente, todas as sessões do curso presencial foram gravadas em vídeo, dando suporte à versão 

online do curso, implementado pelo GBIF Espanha na sua plataforma de formação online. Os vídeos estão 

disponíveis em https://tinyurl.com/yakzxqxh.

Figura 6. Participantes no curso de formação Use of Agrobiodiversity information in GBIF and other 

databases

6.2 Formação em Informática para a Biodiversidade

Realizou-se em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia, o curso Publicação de dados de Biodiversidade 

através do GBIF, de 4 a 6 de Setembro de 2018, cujo objetivo foi dar formação sobre as metodologias e 

ferramentas para a organização, preparação e publicação de dados de biodiversidade através do GBIF.
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O curso, que contou com 19 participantes, foi dirigido a investigadores ou professores, curadores de 

coleções biológicas e de história natural, colaboradores da administração pública ou do sector privado, 

gestores de áreas protegidas, e membros de ONGs, que estejam ativamente envolvidos na catalogação, 

monitorização e gestão de dados de biodiversidade. Proporcionou-se ainda a oportunidade de capacitação 

dos parceiros da Infraestrutura de Investigação PORBIOTA para a publicação de dados de biodiversidade 

através do GBIF.

O curso teve uma estrutura teórico-prática com os seguintes tópicos:

• Padrões de dados e organização de dados de biodiversidade

• Controlo de qualidade e limpeza dos dados

• Publicação de dados através da plataforma GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT)

• Preparação e publicação de um artigo de dados

Durante o curso, os formandos tiveram a oportunidade de organizar e preparar um conjunto de dados no 

formato padronizado Darwin Core, e fazer a sua publicação numa versão de teste do IPT. No entanto, um 

dos participantes teve a oportunidade de fazer a publicação efetiva do conjunto de dados “Mesopelagic 

Community of the North Western Portuguese Coast between 1998 and 2000”14, que foi registado no GBIF 

no último dia do curso.

Ainda no âmbito da formação em Informática para a Biodiversidade, houve oportunidade de acolher no ISA

uma colaboradora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, bolseira da infraestrutura de 

investigação PORBIOTA, para obter formação em contexto de trabalho sobre gestão de coleções biológicas 

utilizando Specify 6. Esta formação, com a duração de 15 dias, decorreu entre 15 e 30 de Novembro de 

2017.

14 http://ipt.gbif.pt/ipt/resource?r=dsl-crustaceans-nwportugal  
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7. COOPERAÇÃO

A vertente de cooperação nacional e internacional do Nó Português do GBIF tem sido um dos eixos do 

plano estratégico a que tem sido dada maior atenção. O trabalho recente nesta vertente tem demonstrado 

que existe um grande reforço da capacidade do Nó, resultante dos benefícios da participação em iniciativas 

conjuntas de capacitação com outros nós GBIF. Esta cooperação tem favorecido, inclusivamente, a 

exploração de novas vias potenciais de uso dos dados, como seja a sua aplicação no domínio da 

agrobiodiversidade, um dos resultados de um projeto de capacitação em parceira com o GBIF Espanha e 

Colégio F3 (Food, Farming and Forestry) da Universidade de Lisboa. 

A cooperação promovida pelo Nó Português tem também facilitado a capacitação nacional e internacional, 

nomeadamente ao nível da infraestrutura nacional PORBOTA. No âmbito internacional, tem particular 

destaque o aumento de capacitação dos países de língua portuguesa, particularmente Angola e 

Moçambique, através das ações de mentoria e disponibilização de infraestrutura, enquadrado pelo 

programa Biodiversity Information for Development (BID) desenvolvido pelo GBIF com fundos da 

Comunidade Europeia.

7.1 Projetos de capacitação e cooperação na rede GBIF 

Em 2017, o Nó Português do GBIF participou em três projetos de capacitação financiados pelos fundos do 

programa Capacity Enhancement Support Programme  (CESP) do GBIF, conforme referido no Capítulo 2. Em

todos eles, existe uma forte componente de cooperação com outros nós da rede GBIF.

No projeto Agrotraining, a colaboração com o GBIF Espanha permitiu beneficiar da vasta experiência 

daquele nó na componente de preparação e realização de ações de formação, quer in loco, quer online. O 

Nó Espanhol contribuiu ativamente para a preparação do programa do Workshop Use of Agrobiodiversity 

information in GBIF and other databases, assegurando alguns blocos do curso, assim como no registo em 

vídeo das sessões de formação, que foram posteriormente disponibilizados como materiais resultantes do 

curso. Adicionalmente, o GBIF Espanha implementou a versão online do curso na sua plataforma de 

formação online. 

O projeto BIREME é mais abrangente no número de parceiros, tendo em conta o seu objetivo principal de 

identificar os processos de preparação dos relatórios para as diretivas europeias relacionadas com a 
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biodiversidade, a que os países da Comunidade Europeia estão obrigados. Neste caso, participam os nós de 

Bélgica, França, Irlanda, Noruega, Portugal e Species 2000, para além do Finnish Environment Institute. O 

projeto permitirá a caracterização dos processos de preparação dos relatórios europeus, possibilitando a 

identificação de procedimentos e necessidades comuns, incluindo boas práticas, dos vários países. Deste 

modo, será possível a elaboração de recomendações ao GBIF, aos nós europeus, às entidades nacionais 

responsáveis pela preparação dos relatórios e à Agência Europeia de Ambiente sobre mecanismos, 

ferramentas e procedimentos que permitam agilizar e reforçar preparação dos relatórios baseados na 

melhor informação sobre biodiversidade disponível. No âmbito do projeto, realizou-se um workshop em 

Outubro de 2017, em Bruxelas, com a finalidade de definir uma metodologia comum de avaliação dos casos

nacionais. Foi desenvolvido um questionário a ser utilizado junto dos stakeholders nacionais.

No âmbito do projeto International Living Atlases workshop, a cooperação foi alargada a muitos parceiros 

GBIF, não apenas a nós nacionais, mas também de organizações participantes ou afiliadas. Neste âmbito, 

houve a colaboração na preparação do programa do curso, e o desempenhado do papel de mentor num 

dos grupos de trabalho de novos membros da rede. Este papel foi de facilitador nos passos iniciais de 

compreensão sobre a arquitetura e configuração da plataforma, e de suporte à implementação da mesma 

em ambiente de teste.

Um apontamento final neste item para referir que o Memorando de Entendimento estabelecido entre a 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Espanha, França e Portugal, no âmbito do projeto ERANet-LAC CoopBioPlat, 

foi finalmente adotado em 19 de Setembro de 2017, proporcionando a colaboração com outros 

participantes do GBIF, concretamente no domínio da informática para a biodiversidade, em particular sobre

a plataforma ALA.

7.2 Cooperação com o Secretariado Internacional e Comités do GBIF

O Nó  Português do GBIF colabora com o Secretariado Internacional do GBIF em diferentes dimensões, 

conforme previsto no Memorando de Entendimento assinado pelo país. Para além da participação na 

elaboração e participação no plano de trabalhos, o Nó empenha-se em colaborar em atividades que 

reforcem a capacitação da rede, assim como na melhoria dos serviços para a comunidade científica e 

sociedade.

O Nó esteve presente nas seguintes reuniões do GBIF:

• GBIF Governing Board 24, Helsínquia, 26-27 de setembro de 2017

Na reunião foram apresentados e aprovados os relatórios dos vários comités, assim como o 

programa de trabalhos para 2018. Adicionalmente, foram apresentados os resultados dos 

programas de financiamento suplementar BID e BIFA, com particular atenção à capacidade gerada 

pelos mesmos para promover a formação e mobilização de dados nas regiões alvo, nomeadamente

África Subsariana, Caraíbas e Pacífico, e Ásia (no caso do BIFA).
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• 14th Global Nodes Meeting, Helsínquia, 24-25de setembro de 2017

Esta reunião serviu para ser feita uma atualização junto dos Nós sobre os programas globais 

desenvolvidos pelo Secretariado do GBIF, assim como iniciativas dos vários nós com interesse para 

a comunidade global. Foram realizadas sessões de dedicadas ao papel dos Nós na Comunidade 

GBIF, sobre a melhoria do ajuste dos dados para o uso, e exemplos de casos de uso. Os resultados 

preliminares do projeto Agrotraining foi apresentado nesta sessão. 

• 9th European GBIF Nodes Meeting, Estocolmo, 8-11 de maio de 2017

A reunião dos Nós europeus serviu para a promoção de colaboração entre os nós, pela partilha da 

experiência e do trabalho realizado, no âmbito de projetos em que os estes estiveram envolvidos. 

Foram ainda realizadas discussões temáticas, sobre os portais de dados, o suporte a dados de 

sequências genéticas e conjuntos de dados de eventos. Foi também avaliado o programa de 

trabalhos a nível europeu e seu alinhamento com o plano estratégico do GBIF, incluindo o 

progresso observado nas diferentes áreas e definição de novas tarefas.

Ações específicas - Mentoria do programa BID

No âmbito do programa Biodiversity Information for Development (BID), implementado pelo GBIF com 

fundos da Comissão Europeia para a promoção, capacitação e mobilização de dados nos países das regiões 

África, Caraíbas e Pacífico (ACP), o Nó Português do GBIF tem colaborado de várias formas. A primeira está 

relacionada com a promoção do programa junto dos países africanos de língua portuguesa, pela tradução 

de documentos e materiais para português, e inclusão de referências ao programa nos contactos realizados

com as instituições daqueles países. A segunda concretiza-se através do desempenho do papel de mentor 

de projetos em curso15. O Secretariado do GBIF fez uma chamada a voluntários da rede GBIF, à qual o Nó 

Português respondeu positivamente para desempenhar o papel de mentor, no apoio remoto e local, em 

aspetos de implementação de projetos, formação, suporte técnico ou outros relacionados com a 

mobilização e publicação de dados.

O coordenador do Nó Português foi indicado pelo Secretariado do GBIF enquanto mentor do projeto BID-

AF2017-0047-NAC, Mobilize primary biodiversity data for Mozambican species of conservation concern 

(endemic & threatened) to support decision making and grow Mozambican expertise in biodiversity 

information management and Red Listing16. Este projeto é coordenado pelo Instituto de Investigação 

Agrária de Moçambique (IIAM), e é do tipo nacional, onde se pretende estabelecer uma infraestrutura 

nacional para a publicação de dados. As funções de mentor desempenhadas foram o acompanhamento do 

desenvolvimento do projeto, nomeadamente das tarefas previstas e respetiva calendarização, o 

15 https://bid.gbif.org/en/community/people/  

16 https://tinyurl.com/yc4leull  
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aconselhamento e suporte sobre estratégias e implementação de infraestrutura, a revisão preliminar de 

relatórios e de deliverables. Esta atividade de mentoria irá continuar durante o ano de 2018.

Ações específicas - Conjuntos de dados órfãos

Em 2017, o GBIF solicitou a colaboração dos Nós GBIF para a avaliação dos conjuntos de dados cujos 

servidores originais se encontravam desativados. Para estes conjuntos de dados, os sistemas do GBIF não 

foram capazes de aceder ao serviço de publicação original durante um longo período, de modo a verificar a 

existência de alterações ou atualizações nos dados. Neste caso, os conjuntos de dados são considerados 

órfãos17.

Para Portugal, foram identificados 4 conjuntos de dados cujos servidores já não estavam disponíveis. O Nó 

Português do GBIF contactou os responsáveis dos respetivos conjuntos de dados, de forma a identificar a 

causa da quebra de serviço e expectativa para a reativação do mesmo. Em alternativa, o Nó indicou a 

possibilidade dos conjuntos de dados serem alojados no serviço IPT do Nó. Houve resposta de todos os 

responsáveis, tendo indicado que tinham expectativa de resolução breve do problema. O Nó continua a 

acompanhar estes casos, de forma a assegurar no futuro que nenhum conjunto de dados proveniente de 

uma instituição portuguesa seja considera órfão.

Outras colaborações

Para além deste tópicos, o Nó Português suporta regularmente o Secretariado do GBIF em atividades de 

tradução para português de noticias, conteúdos e materiais, contribuindo para uma cobertura cada vez 

mais abrangente da organização em relação às línguas suportadas. Em particular, o Nó fez a tradução para 

português das legendas do vídeo de divulgação GBIF: La Biblioteca de la Vida18, realizado pelo SIB Colômbia

(Nó Colombiano do GBIF) e pelo Nó Espanhol do GBIF.

O Nó Português colaborou ainda na divulgação dos prémios GBIF: Prémio Jovens Investigadores 2017 e 

Desafio Ebbe Nielsen. No entanto, relativamente ao primeiro, em 2017, não houve a nomeação de um 

candidato nacional, uma vez que a chamada a candidaturas não obteve propostas. A razão para tal deverá 

estar relacionada com o formato de candidatura, que exigia a publicação prévia de um conjunto de dados 

através do GBIF, por parte dos jovens investigadores. Este requisito demonstrou ser uma exigência muito 

elevada, não só a nível nacional, mas também ao nível global, onde o número de nomeações para este 

prémio baixou substancialmente relativamente ao ano anterior.

17 https://github.com/gbif/watchdog/wiki  

18 https://www.youtube.com/watch?v=HvS6sRVZbHo  
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7.3 Cooperação no âmbito da CPLP

O Nó Português mantém um foco de cooperação com países de língua portuguesa, procurando promover a 

capacitação destes países com vista à sua participação no GBIF. 

Um exemplo foi a colaboração com os projetos BID, em concreto com o projeto nacional de Angola 

Strengthening the institutional network in Angola to mobilize biodiversity data19, coordenado pelo 

SASSCAL. Neste contexto, o Nó Português do GBIF disponibilizou a plataforma IPT para alojamento dos 

conjuntos de dados publicados através do projeto. Esta disponibilização foi formalizada através do 

estabelecimento de Acordos de Nível de Serviço (ANS) com as seguintes instituições:

– Instituto de Conservação da Natureza e das Áreas de Conservação (INBAC), Luanda, 21-09-2017

– Instituto de Investigação Agrária (IIA), Huambo, 20-12-2017.

Foi ainda disponibilizada uma versão de teste do IPT para apoio a ações de formação a realizar pelo projeto 

junto das suas instituições parceiras.

Para além daquelas instituições, o Nó estabeleceu um ANS com o Instituto Superior de Ciências da 

Educação da Huíla para alojamento dos dados do Herbário e Museu de Ornitologia e Mamalogia do 

Lubango.

7.4 Participação na Infraestrutura de Investigação PORBIOTA

A participação do Nó Português do GBIF na infraestrutura de investigação PORBIOTA intensificou-se em 

2017, com o início da implementação da infraestrutura. O projeto associado ao projeto teve o seu início em

junho de 2017.

O Nó contribui de forma relevante componentes do programa de trabalhos, em componentes 

organizacionais associados à governança, componentes técnicas de implementação de infraestrutura, 

nomeadamente de portal e serviço de dados, e ainda na vertente de formação e capacitação. Além disso, o 

Nó contribui para a participação do Instituto Superior de Agronomia, promovendo a coordenação dessa 

participação nas componentes de mobilização de dados, implementação da infraestrutura e execução dos 

investimentos. Adicionalmente, o Nó tem contribuído para a ligação com a infraestrutura europeia 

LifeWatch ERIC, da qual o PORBIOTA faz parte de contribuição portuguesa.

O Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal, já implementado, constitui a base tecnológica sobre a 

qual se irão desenvolver os serviços do PORBIOTA, com a integração de funcionalidades associadas a dados 

genéticos e de ecossistemas. Neste contexto, o Portal tem beneficiado na sua instalação e funcionamento 

19 https://www.gbif.org/project/82775/strengthening-the-institutional-network-in-angola-to-mobilize-biodiversity-data  
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do suporte da infraestrutura de investigação INCD, que fornece, no âmbito da colaboração com o 

PORBIOTA, o serviço de cloud baseado em OpenStack, sobre o qual foi instalada a plataforma ALA.
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8. PUBLICITAÇÃO

- Ações de divulgação e comunicação

As ações de divulgação do Nó Português do GBIF em 2017 estiveram diretamente relacionadas com 

atividades desenvolvidas pelo Nó, associadas aos projetos em curso, prémios GBIF Jovens Investigadores e 

Ebbe Nielsen, e divulgação de ações de formação, no total de 20 notícias, em português e inglês. Não foi 

possível, por insuficiência de recursos humanos na equipa do Nó, assegurar um plano de comunicação 

abrangente, com divulgação de notícias sobre a comunidade GBIF em geral. No entanto, a divulgação das 

notícias geradas na comunidade GBIF, incluindo pelo Nó Português do GBIF, foi complementada com 

divulgação através das páginas das redes sociais Twitter e Facebook. No âmbito do projeto Agrotraining, a 

divulgação foi realizada por diferentes canais, incluindo 5 notícias no portal nacional do GBIF, mas 

principalmente através de email via mailing lists dos parceiros do projeto. 

O Nó Português do GBIF participou nos seguintes eventos de ciência e divulgação de ciência, com 

comunicações sobre o GBIF:

– Repositórios Digitais do Conhecimento, Mesa Redonda, 15 de março de 2017, Pavilhão do 

Conhecimento, Lisboa;

– Workshop Portugal-África: Parcerias e Inovação na Investigação e no Ensino Superior, 6 de junho de

201720, ISA, Lisboa;

– Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal 2017, 3 a 5 de julho de 201721, Centro de 

Congressos, Lisboa;

– 9ª Edição da Observanatura, 15 a 17 de setembro de 2017, Setúbal;

No domínio da divulgação sobre o GBIF, e como resultado de um projeto de capacitação do GBIF, foi criado 

o vídeo “GBIF: A biblioteca da vida”22, pelo GBIF Colômbia (SIB) e GBIF Espanha. O Nó Português do GBIF 

20 http://www.gbif.pt/node/409  

21 http://www.gbif.pt/node/410  

22 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HvS6sRVZbHo  
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contribuiu com a tradução das legendas para língua portuguesa, assegurando a máxima divulgação, 

nomeadamente junto da comunidade estudantil.

- Portais do GBIF Portugal

Em 2017, o portal de informação www.gbif.pt foi acedido por 3906 utilizadores, num total de 6120 sessões 

e mais de 17 mil visualizações (Figura 7). Em relação ao ano anterior, verifica-se um aumento de 4% do 

número de visitantes, e um decréscimo de 2% do número de sessões. Existem vários eventos que 

motivaram um grande aumento de visitas ao site, associados a atividades do projeto Agrotraining, como 

sejam o questionário online, e o curso de formação.
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Figura 7. Número de visitas e de visualizações por semana do portal de comunicação e portal de dados do 

GBIF Portugal em 2017.
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O portal de dados, dados.gbif.pt, por sua vez, teve o seu primeiro ano completo de funcionamento, pelo 

que não existe referência anterior para comparação. Este recebeu 1685 utilizadores em 2017, num total de 

2403 visitas e 8502 visualizações. O número de visitas teve um valor mais alto nas primeiras semanas do 

ano, tendo revelado picos de acesso durante a semana da formação Agrotraining.
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9. INDICADORES DOS ÚLTIMOS 5 ANOS (2013-2017)
No final de 2017, o Nó Português do GBIF cumpriu 5 anos de funcionamento, pelo que se pode identificar 

um conjunto de indicadores da participação nacional no GBIF para este período.

- Artigos científicos

Número de artigos científicos, publicados por ano, por autores com afiliação portuguesa, que citam o uso 

de dados publicados através do GBIF:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1
3

5

11 12

17
19

22
24

Artigos científicos revistos por pares

Ano

Total até ao final de 2017: 114 artigos

- Registos publicados por Portugal

Evolução do número de dados de ocorrência de espécies publicados por instituições portuguesas:

Até 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.1 0.1 0.2 0.3 0.4

2.7

Registos publicados por Portugal (milhões)

Total registos

Georrefenciados

Ano
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- Registos publicados para Portugal

Evolução do número de dados de ocorrência publicados para Portugal (incluindo a área marítima), por 

instituições portuguesas e estrangeiras:

2013 2014 2015 2016 2017

0.5 0.7

1.4

2.6

3.3
Registos publicados por Portugal (milhões)

Total registos

Ano

- Instituições publicadoras de dados

Número de instituições portuguesas publicadoras de dados, por ano, e número de conjuntos de dados 

publicados

Até 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6 7 8
10 11

16

8 9

13

17

22

31

Publicadores

Instituições

Conjuntos de dados

- Apoio às instituições

Número de instituições/entidades contactadas ou apoiadas para a publicação de dados através do GBIF: 

18 instituições
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- Avales a publicadores

Número de avales a pedidos de registo de instituições para serem publicadores de dados através do GBIF: 

13 instituições

- Downloads de dados

Número de downloads de dados realizados a nível global que incluem registos publicados por instituições 

portuguesas e estrangeiras:

2013 2014 2015 2016 2017

1641

8147

16838
19750

39236

Downloads de dados

Ano

Total entre 2013 e 2017: 85 612 downloads

- Ações de formação

Número de ações de formação realizadas e número de participantes

Nº de ações Nº de participantes

Portugal 6 253
Angola 3 22
Brasil 1 26

Total 10 301

- Tradução de documentação

• Número de documentos e outros recursos traduzidos para Português: 20 documentos
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- Participação em reuniões e workshops GBIF

Número de participações em reuniões internacionais da rede GBIF

• GBIF Governing Board: 6 participações (inclui a participação em 2012)

• GBIF Global Nodes Meeting: 3 participações

• GBIF European Nodes Meeting: 5 participações

• Participação em workshops técnicos internacionais: 9 participações

• Organização de reunião dos Nós Europeus do GBIF: 1 organização 

• Organização de workshops internacionais: 4 organizações

Nota: a taxa de participação foi de 100% para todas as convocatórias para reuniões globais ou europeias do

GBIF.

- Prémios GBIF

Total de prémios atribuídos a investigadores portugueses

• Número de prémios: 2 prémios

• Valor total atribuído: 31 000 euros

- Participação em projetos GBIF CESP

Número de participações em projetos do programa Capacity Enhancement Support Programme do GBIF

• Participação: 7 projetos

• Participação enquanto coordenador: 2 projetos

• Número de parceiros: 28 parceiros 
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- Financiamento de projetos GBIF CESP

Financiamento recebido do programa Capacity Enhancement Support Programme do GBIF, no âmbito da 

participação nos 7 projetos:

• Total de financiamento atribuído aos projetos: 50 000,00 euros

• Financiamento ao Nó Português do GBIF: 24 500,00 euros 

• Co-financiamento do Nó Português do GBIF: 18 530,00 euros

- Financiamento da participação portuguesa no GBIF

Financiamento da participação portuguesa no GBIF, incluindo pagamento de contribuições ao GBIF, e do 

funcionamento do Nó Português do GBIF:

• Contribuições para o GBIF, pagamento pela FCT (2013-2017): 236 134,00 euros

• Financiamento pela FCT do Nó Português do GBIF (2013-2017): 279 000,00 euros 

• Co-financiamento em espécie do Nó Português do GBIF, pelas instituições de acolhimento - IICT e 

ISA (2013-2017): 389 380,00 euros
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10. EQUIPA

Nome  Cargo

Rui Paulo Nóbrega Figueira Coordenador
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ACRÓNIMOS
ACOI – Coleção de Algas de Coimbra, Universidade de Coimbra

ACP – África, Caraíbas e Pacífico

ALA – Atlas of Living Australia

ALFA – Associação Lusitânica de Fitossociologia

ANS – Acordos de Nível de Serviço

AVG – Aquário Vasco da Gama

BID – Biodiversity Information for Development

BIFA – Biodiversity Information Fund for Asia

Ce3C – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais

CFE – Centro de Ecologia Funcional

CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos

Colégio F3 – Colégio Food, Farming and Forestry da Universidade de Lisboa

CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa

DOI – Document Object Identifier

EDP – Energias de Portugal

FAIR – Findable, Accessible, Interoperable and Reusable

FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia

GBIF – Global Biodiversity Information Facility

IIA – Instituto de Investigação Agrária, Angola

IIAM – Instituto de Investigação Agrária de Moçambique

IICT-ULisboa – Instituto de Investigação Científica Tropical da Universidade de Lisboa

INBAC – Instituto de Conservação da Natureza e das Áreas de Conservação, Angola

INCD – Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída

IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera

ISCED-Huíla – Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla, Angola

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-ULisboa – Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa

MUM – Micoteca da Universidade do Minho

PORBIOTA – E-Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em Biodiversidade

SPEA – Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves

SPB – Sociedade Portuguesa de Botânica

TDWG – Biodiversity Information Standards
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CRÉDITOS

Foto de capa: Verdelhão (Chloris chloris (Linnaeus, 1758)) observado e fotografado por César Garcia, 

disponível na galeria online. Ver ocorrências desta espécie em Portugal.
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ANEXOS

I. Provedores portugueses
Dados de Ocorrência

ID Instituição Conjunto de dados
Tipo de conjunto

de dados

Data última

publicação

Nº de

registos

Georrefere

nciados

Nº de

Downloads

Registos

descarregados

Nº

citações

1 ACOI Coleção de Algas de Coimbra Ocorrência 21-11-2011 3362 0 948 4739 1

2 AVG
Ichthyological Collection of the Museu 

Oceanográfico do Rei D. Carlos I
Ocorrência 18-05-2017 675 29 863 680 0

3 AVG
Ornithological Collection of the Museu 

Oceanográfico do Rei D. Carlos I
Ocorrência 12-10-2017 189 110 406 139 0

4 Ce3C
Dados de ocorrência de espécies da flora 

da Guiné-Bissau
Ocorrência 07-07-2016 4059 3993 2134 6453 2

5 CFE
Mapa de Avistamentos de Plantas 

Invasoras de Portugal
Ocorrência 12-10-2017 12672 12672 1639 19327 5

6 CIBIO Macromycetes in Portugal Update Ocorrência 27-09-2017 275 274 504 252 0

7 CIBIO
The Orthoptera of Castro Verde Special 

Protection Area (Southern Portugal)
Evento 12-07-2017 2083 2083 773 2687 1

8 CLO EOD - eBird Observation Dataset Ocorrência 13-12-2017 2192262 2192262

9 EDP
EDP Baixo Sabor: Herpetology – Baseline 

Studies [2009]
Ocorrência 07-12-2017 708 708 60 65 0

10 EDP
EDP Foz Tua: Arthropoda – Environmental 

Impact Assessment [2006-2008]
Ocorrência 03-08-2017 2103 2103 835 2715 0

11 IICT-ULisboa
Registos bibliográficos dos mamíferos de 

Angola
Ocorrência 19-11-2014 9879 9855 1563 10624 2

12 IICT-ULisboa IICT Colecção Zoológica Ocorrência 25-08-2014 9140 2212 2437 12236 7

13 IICT-ULisboa IICT Herbário LISC Ocorrência 02-01-2014 68304 22569 4951 93059 8

14 IPMA

Mesopelagic Community off the North 

Western Portuguese Coast between 1998 

and 2000

Evento 06-09-2017 9640 9640 584 9976 0

15 IPMA
Specimens of Huffmanela lusitana of the 

Collection of Pathology of IPMA
Ocorrência 11-11-2016 11 0 790 12 0
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16 ISA-ULisboa Herbário João de Carvalho e Vasconcellos Ocorrência 03-04-2007 11209 0 2365 32985 4

17 ISA-ULisboa
Occurrence records of rust fungi 

(Pucciniales) in Portugal
Ocorrência 19-10-2017 1845 1845 369 976 0

18 MACOI Macroalgas Portuguesas Ocorrência 13-01-2014 4351 554 1755 6434 2

19 MHN-UP
Coleção de Briófitos do Herbário do Porto 

(PO)
Ocorrência 25-07-2014 7621 7513 1315 11896 1

20 MHN-UP Moluscos Marinhos de Augusto Nobre Ocorrência 17-12-2013 881 632 1092 1110 4

21
MNHNC-

ULisboa

Amphibia collection of the Museu Nacional 

de História Natural e da Ciência, 

Universidade de Lisboa, Portugal

Ocorrência 26-04-2016 993 742 1373 1504 1

22
MNHNC-

ULisboa
Coleção de Briófitos Ocorrência 20-12-2006 21380 0 964 36775 1

23
MNHNC-

ULisboa
Coleção de Insetos do MNHNC Ocorrência 30-09-2014 30535 7927 2093 37502 5

24
MNHNC-

ULisboa
Coleção de Líquenes Ocorrência 20-12-2006 1997 0 842 3422 1

25
MNHNC-

ULisboa
LISU Herbário de Angola Ocorrência 13-01-2015 6065 58 1996 7752 7

26 MUM Micoteca da Universidade do Minho Ocorrência 22-05-2008 251 0 968 385 2

27 SPB
Flora-On: occurrence data of the flora of 

mainland Portugal
Ocorrência 19-02-2016 253507 253507 5617 399515 9

TOTAL 2655997 2531288 39236 703220 63

Checklists

ID Instituição Coleção Data Registo Nº de espécies Nº de Taxa

1

GBIF Portugal (em nome da

ALFA)

Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e 

Madeira) 19-02-2015 2998 5333

2 MNHNC-ULisboa Checklist of Bryophytes of Portugal 17-11-2014 664 1055

3 Universidade dos Açores A list of the terrestrial and marine biota from the Azores 03-03-2016 8078 15257

4 Universidade dos Açores

A list of the terrestrial fungi, flora and fauna of Madeira 

and Selvagens archipelagos 11-03-2016 7473 12942
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II. Uso do GBIF em investigação científica

Artigos científicos com citação de uso de dados descarregados através do GBIF ou discussão sobre GBIF 

publicados em 2017.

1. Almada, F., Francisco, S. M., Lima, C. S., FitzGerald, R., Mirimin, L., Villegas-Ríos, D., … Robalo, J. I. 

(2017). Historical gene flow constraints in a northeastern Atlantic fish: phylogeography of the ballan

wrasse Labrus bergylta across its distribution range. Royal Society Open Science, 4(2), 160773. 

https://doi.org/10.1098/rsos.160773

2. Catarino, M., Silva, A., & Cardoso, S. (2017). Fucaceae: A Source of Bioactive Phlorotannins. 

International Journal of Molecular Sciences, 18(6), 1327. https://doi.org/10.3390/ijms18061327

3. Chefaoui, R. M., & Serrão, E. A. (2017). Accounting for uncertainty in predictions of a marine 

species: Integrating population genetics to verify past distributions. Ecological Modelling, 359, 229–

239. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.06.006

4. Chefaoui, R. M., & Varela-Álvarez, E. (2017). Niche conservatism and spread of seaweed invasive 

lineages with different residence time in the Mediterranean Sea. Biological Invasions. 

https://doi.org/10.1007/s10530-017-1544-8

5. Chefaoui, R. M., Casado-Amezúa, P., & Templado, J. (2017). Environmental drivers of distribution 

and reef development of the Mediterranean coral Cladocora caespitosa. Coral Reefs. 

https://doi.org/10.1007/s00338-017-1611-8

6. Estrada, A., Morales-Castilla, I., Meireles, C., Caplat, P., & Early, R. (2017). Equipped to cope with 

climate change: traits associated with range filling across European taxa. Ecography. https://doi.org/

10.1111/ecog.02968

7. Franco, J. N., Tuya, F., Bertocci, I., Rodríguez, L., Martinez, B., Sousa-Pinto, I., & Arenas, F. (2017). 

The ‘golden kelp’ Laminaria ochroleuca under global change: integrating multiple eco-physiological 

responses with species distribution models. Journal of Ecology. https://doi.org/10.1111/1365-

2745.12810

8. Frazão, D. F., Raimundo, J. R., Domingues, J. L., Quintela-Sabarís, C., Gonçalves, J. C., & Delgado, F. 

(2017). Cistus ladanifer (Cistaceae): a natural resource in Mediterranean-type ecosystems. Planta. 

https://doi.org/10.1007/s00425-017-2825-2

9. Frese, L., Bülow, L., Nachtigall, M., Rubio Teso, M. L., Duarte, M. C., Rey, E., & Iriondo Alegría, J. M. 
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(2017). Genetic diversity of Patellifolia patellaris from the Iberian Peninsula, a crop wild relative of 

cultivated beets. Euphytica, 213(8), 187. https://doi.org/10.1007/s10681-017-1942-0

10. Marques, I., Loureiro, J., Draper, D., Castro, M., & Castro, S. (2017). How much do we know about 

the frequency of hybridization and polyploidy in the Mediterranean region? Plant Biology. 

https://doi.org/10.1111/plb.12639

11. Reino, L., Figueira, R., Beja, P., Araújo, M. B., Capinha, C., & Strubbe, D. (2017). Networks of global 

bird invasion altered by regional trade ban. Science Advances, 3(11), e1700783. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.1700783

12. Ruedas, L., Silva, S., French, J., Platt Ii, R., Salazar–Bravo, J., Mora, J., & Thompson, C. (2017). A 

Prolegomenon To The Systematics Of South American Cottontail Rabbits (Mammalia, Lagomorpha, 

Leporidae: Sylvilagus): Designation Of A Neotype For S. Brasiliensis (Linnaeus, 1758), And 

Restoration Of S. Andinus (Thomas, 1897) And S. Tapetillus Thomas, 191. Miscellaneous 

Publications, Museum Of Zoology, University Of Michigan. 

13. Zanolla, M., Altamirano, M., Carmona, R., Rosa, J. D. la, Souza-Egipsy, V., Sherwood, A., … Andreakis,

N. (2017). Assessing global range expansion in a cryptic species complex: insights from the red 

seaweed genus Asparagopsis (Florideophyceae). Journal of Phycology. 

https://doi.org/10.1111/jpy.12598
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O Instituto Superior de Agronomia acolhe o Nó Português do GBIF através de protocolo com a Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia.

Nó Português do GBIF

Instituto Superior de Agronomia

Herbário

Tapada da Ajuda

1349-017 Lisboa

Portugal

Tel: (+351) 213653165

Fax: (+351) 213653195

email: node@gbif.pt

http://www.gbif.pt

 GBIFPortugal

  GBIFPortugal
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