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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”.



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  

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


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. 
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Sumário executivo

Pela  terceira  vez  desde  2013,  um

investigador  português  foi  galardoado  com

um  prémio  atribuído  pelo  GBIF.  A  jovem

investigadora  Raquel  Gaião  Silva  ganhou  o

Prémio  GBIF  Jovens  Investigadores  2018,

pelo trabalho de mestrado em que estudou o

impacto  do  aumento  da  temperatura  dos

oceanos  nas  florestas  de  macroalgas

marinhas da costa atlântica ibérica. Os outros

portugueses galardoados foram, em 2013, o

investigador  Miguel  Bastos  Araújo  com  o

Prémio  Ebbe  Nielsen  e  em  2015,  Miguel

Porto,  cuja  aplicação  EcoSpace  foi

selecionada  para  finalista  do  Ebbe  Nielsen

Challenge,  tendo  recebido  um  prémio  por

atingir essa fase final.

Estes  prémios  são  a  face  visível  da

capacidade  da  comunidade  nacional  em

participar no GBIF. Até 2018, foram atingidos

os  151  artigos  científicos  publicados  por

autores  com  afiliação  portuguesa.  Foram

também  publicados  mais  de  5  milhões  de

registos  de  ocorrência  de  espécies,  por  20

instituições  ou  organizações  nacionais,

através de mais de 50 conjuntos de dados.

O  Nó  Português  contribui  para  o  aumento

desta  capacidade,  assegurando  a  infra-

estrutura  necessária  através  do  portal  de

comunicação  e  informação  (www.gbif.pt),

portal de dados (dados.gbif.pt) e plataforma

de alojamento e publicação de conjuntos de

dados (ipt.gbif.pt).

Outra  vertente  muito importante  para  este

aumento  de  capacidade,  mas  também  de

envolvimento  com  a  comunidade,  é  a

realização de ações de formação no domínio

da  informática  para  a  biodiversidade.  O  Nó

realizou  o  curso  de  formação  Gestão  de

Coleções  Biológicas  com  Specify  6,  que  foi

realizado em três sessões diferentes, duas em

Lisboa e uma em Coimbra,  beneficiando um

total de 60 participantes.

O  Nó  Português  procura  promover  a

cooperação com outras iniciativas e entidades,

no âmbito da rede GBIF, das infra-estruturas

de  investigação  e  com  a  CPLP.  Participa

também em três projetos de capacitação GBIF,

em conjunto com mais de uma dezena de nós

GBIF.  No contexto das infra-estruturas,  o Nó

integra o PORBIOTA, contribuindo para a sua

implementação,  em  especial  através  da

transferência para o âmbito nacional de toda a

capacidade  desenvolvida  ao  nível  do  GBIF.

Participa  ainda  em  infraestruturas  europeias

ou  iniciativas  associadas,  como  sejam  o

LifeWatch ERIC  e  o  DISSCO, através  da  ação

COST Mobilise.

O Nó procura também aumentar o suporte e

adesão  ao  GBIF  por  parte  da  CPLP.  Nesse

sentido,  tem colaborado com o Secretariado

Internacional  para  aumentar  o  suporte  à

língua  portuguesa,  contribuindo  ativamente

para a tradução do portal global GBIF.org. Mas

colabora também para expandir o número de

países  da  CPLP  que  participam no GBIF,  em

particular  com  o  Governo  de  Angola  nos

processos  de  adesão  do  país  ao  GBIF  e  de

criação  do  Nó  Angolano.  Participa  também,

enquanto  mentor,  no  programa  BID  gerido

pelo GBIF, apoiando projetos e investigadores

de Angola e Moçambique, que são suportados

por aquele programa.



Executive summary

For the third time since 2013, a Portuguese

researcher was awarded with a GBIF prize.

The young researcher Raquel Gaião Silva got

the GBIF Young Investigators 2018 Award for

her  master's  work.  Her  investigation  was

about  the  impact  of  rising  ocean

temperatures  on  the  marine  macroalgae

forests of the Iberian Atlantic coast.  Before

that, Miguel Bastos Araújo was the winner of

the  Ebbe  Nielsen  Award  in  2013;  and  in

2015,  Miguel  Porto  had  the  EcoSpace

application selected as a finalist for the Ebbe

Nielsen Challenge and therefore, received a

prize for reaching this final stage. 

These  awards  represent  the  ability  of  the

national  community  to  participate  in  GBIF.

By  2018,  151  scientific  articles  were

published  by  authors  with  Portuguese

affiliation.  More  than  5  million  records  of

species’  occurrences  have  been  published,

by 20 national institutions or organizations,

through more than 50 datasets.

The  Portuguese  Node  contributes  to  the

increase  of  this  capacity,  ensuring  the

necessary  infrastructure  through  the

communication  and  information  portal

(www.gbif.pt),  data  portal  (dados.gbif.pt),

hosting platform and by  the publication of

datasets (ipt.gbif.pt).

Another  very  important  aspect  of  this

increase in capacity, but also of involvement

with the community, is the implementation

of  a  training  agenda  in  the  field  of

Biodiversity Informatics.  In that regard, the

Node held the course: Biological Collections

Management with Specify 6, which had three

different  sessions,  two in  Lisbon  and  one  in

Coimbra, benefiting a total of 60 participants.

The  Portuguese  Node  seeks  to  promote

cooperation with other initiatives and entities

within  the  GBIF  network,  research

infrastructures  and  with  the CPLP.  The  Node

participates  in  three  GBIF  capacity  building

projects,  together  with  more  than  a  dozen

GBIF nodes. In the context of infrastructures,

the Node is part of PORBIOTA and contributes

to  its  implementation,  in  particular  through

the transfer of all capacity developed at GBIF

level, to the national level. It also participates

in  European  infrastructures  or  associated

initiatives, such as LifeWatch ERIC and DISSCO,

through the COST Mobilise Action.

Further,  the  Node  also  seeks  to  increase

support  and  adherence  to  the  GBIF  by  the

CPLP. In this sense, it has collaborated with the

International  Secretariat  to  expand  the

support  for  the  Portuguese  language,

contributing actively to the translation of the

global  portal  GBIF.org.  But  it  also  works  to

elevate  the  number  of  CPLP  countries

participating  in  the  GBIF.  In  this  sense,  it

collaborates with the Government of Angola in

the  processes  of  adhesion of  the country  to

GBIF and creation of  the Angolan Node.  The

Portuguese Node also participates as a mentor

in  the  IDB  program  managed  by  the  GBIF,

supporting  projects  and  researchers  from

Angola and Mozambique, which are partners

in the programme.
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1. INTRODUÇÃO

O Plano Estratégico  do  Nó Português  do  GBIF  para  os  anos  2017-2021  (www.gbif.pt/planoestrategico)

identifica cinco prioridades principais, com as quais se procura cumprir a missão de promover a participação

da comunidade portuguesa na rede GBIF, através da publicação de dados de biodiversidade, e do acesso

aos dados para uso em investigação científica e outras finalidades pela sociedade. Estas cinco prioridades

são:

1. Aumentar a capacidade de intervir e participar através da informação sobre biodiversidade.

2. Promover o acesso aberto, a visibilidade e o reconhecimento das instituições e investigadores.

3. Disponibilizar uma infraestrutura de informação fiável e avançada.

4. Cooperar através da informação sobre biodiversidade.

5. Fomentar e expandir o uso de informação sobre biodiversidade.

As  atividades  realizadas  pelo  Nó  em  2018,  apresentadas  neste  relatório,  procuram  concretizar  estas

prioridades,  dentro  de  vários  eixos  de  ação  baseados  na  mobilização  e  envolvimento  da  comunidade,

infraestrutura, capacitação e formação, cooperação e uso da informação.

Neste ano, houve um aumento significativo do contributo de Portugal para o GBIF, quer através do aumento

de quase 100% no número de registos de biodiversidade publicados por instituições nacionais, quer no

incremento do uso científico, visível pelo aumento de 44% no número de artigos revistos por pares que

foram publicados por autores com afiliação portuguesa que usam dados publicados através do GBIF. Como

destaque principal deste uso de dados, é digno de nota a atribuição do Prémio GBIF Jovens Investigadores à

portuguesa Raquel Gaião Silva.

O Nó esteve também envolvido na implementação do PORBIOTA, infraestrutura de investigação nacional

para os dados biológicos, e na participação portuguesa em infraestruturas europeias neste domínio, como o

LifeWatch e DISSCO. A cooperação também foi realizada com outros membros da rede GBIF, através de

projetos de capacitação GBIF, com os países da CPLP, através de mentorias e suporte na preparação da

participação futura daqueles países no GBIF, em particular Angola.

Os capítulos seguintes apresentam os principais resultados da atividade do Nó Português do GBIF em 2018,

identificando-se no início de cada capítulo para que prioridade estratégica são dados contributos pelas

atividades relatadas.
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2. MOBILIZAÇÃO DE DADOS

Contributo para o Plano Estratégico:

1.  Aumentar  a  capacidade  de  intervir  e  participar

através da informação sobre biodiversidade.

2.  Promover  o  acesso  aberto,  a  visibilidade  e  o

reconhecimento das instituições e investigadores

2.1. PUBLICAÇÃO DE DADOS POR INSTITUIÇÕES NACIONAIS

O número de registos publicados por instituições portuguesas em 2018 foi de 2 496 420 registos (2 496 206

georreferenciados), atingindo-se o total de 5 152 417 registos (5 027 494 com coordenadas geográficas),

quase  duplicando  o  total  de  registos  relativamente  ao  final  de  2017  (Figura  1).  Estes  registos  são

principalmente para o território nacional, havendo, no entanto, um contributo importante para os países

africanos de língua portuguesa (Figura 2). A publicação de dados é uma das áreas principais de suporte do

Nó Português do GBIF, que em 2018 aliou o apoio a instituições nacionais à atividade realizada no âmbito

da infraestrutura PORBIOTA. Nessa medida, este ano observou-se um grande incremento no número de

registos resultante da publicação através do GBIF, dos dados do AZORES BIOPORTAL, pela Universidade dos

Açores, que é membro da referida infraestrutura. Foram, assim, publicados cerca de 2,4 milhões de registos

para a área terrestre e marinha dos Açores, que faz daquela região uma das que tem maior densidade de

registos por área a nível global2. Um fator significativo deste aumento é de que este representa todos os

grupos biológicos, e não apenas as aves, tal como aconteceu com o grande aumento de número de registos

também observado em 2017 (Figura 1).

2 Açores é das regiões do mundo com maior quantidade de dados de biodiversidade disponível em acesso aberto através do

GBIF, http://www.gbif.pt/node/442
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Figura 1. Evolução do número de registos publicados durante 2018 pelas instituições nacionais (esquerda) e

evolução do número de registos deste a instalação do Nó Português do GBIF em 2013 (direita).

Figura 2. Principais países para os quais os publicadores portuguesas publicam dados. A intensidade de

vermelhos das células indica maior densidade de registos.
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Figura 3. Número de registos publicados pelas instituições portuguesas para os países africanos de língua

portuguesa.

No  total,  foram  publicados  20  conjuntos  de  dados  em  2018,  por  sete  instituições  ou  organizações

diferentes. Globalmente, o total de conjuntos de dados acumulado no final do ano passou a 47, publicados

por 17 instituições diferentes. Note-se que, no total, estão registadas enquanto publicadores, 20 instituições

ou organizações nacionais, das quais três ainda não publicaram conjuntos de dados. Entre os publicadores

portugueses, os mais ativos foram a EDP, com 10 conjuntos de dados publicados, a Universidade dos Açores

com 3, o Centro de Ecologia Funcional, com 2 atualizações do seu conjunto de dados e o IICT-ULisboa com 2

conjuntos de dados. A lista total de publicadores com as respetivas publicações de dados é apresentada no

Anexo I.

Conforme referido,  os  publicadores portugueses  partilham dados de biodiversidade não apenas para o

território nacional, mas também para outras áreas, num total de 111 029 registos para 93 países ou regiões.

Os mais representados nas bases de dados são registos originários de outros países de língua portuguesa,

em particular países africanos. Para os PALOP, Portugal publica um total 107 335 registos (Figura 3), tendo

havido um aumento de quase 6 mil registos do número de registos publicados para estes países.

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.
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A  atividade  do  Nó  Português  do  GBIF  junto  dos  publicadores  de  dados  concretiza-se  não  apenas  na

componente de suporte técnico, infraestrutura e capacitação, mas também na advocacia sobre o GBIF, da

sua missão e objetivos, vantagens da publicação de dados e passos para essa publicação. Neste âmbito, o

Nó interagiu em 2018 com as seguintes instituições:

• Aquário Vasco da Gama;
• Associação Biodiversity4All, responsável pelo portal www.biodiversity4all.org;
• EDP - Energias de Portugal;
• Empresa Esporão S.A.;
• Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Projeto do Livro Vermelho e Sistema Nacional de

Informação dos Peixes Dulciaquícolas e Diádromos de Portugal Continental)
• Grupo de Biodiversidade dos Açores (Ce3C), Universidade dos Açores, responsável pelo Portal da

Biodiversidade dos Açores3;
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;
• Instituto Português do Mar e da Atmosfera;
• MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente;
• Universidade de Aveiro (Departamento de Biologia);
• 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 GBIF4.  Deste modo, o grande

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

2.2. DADOS DISPONÍVEIS PARA O TERRITÓRIO NACIONAL

O total de registos disponíveis para Portugal, no final de 2018 atingiu os 6 262 097  registos dos quais 1 190

710 foram publicados por instituições estrangeiras e 5 071 387 por instituições nacionais (incluindo via

eBird). A distribuição dos registos pelos grupos biológicos é visível na Figura 4.

O conjunto de dados com maior contribuição de registos para o nosso país é o Azorean Biodiversity Portal,

publicado pela Universidade dos Açores, seguido do eBird, que é também o conjunto de dados que a nível

global mais contribui com registos para o GBIF (Tabela 1). É digno de nota recordar que os dados publicados

pelo eBird incluem os registos de observadores de aves amadores e profissionais, entre os quais se incluem

os da Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves (SPEA), que utiliza aquela plataforma para a gestão dos

registos das múltiplas iniciativas de coordena.

3 http://azoresbioportal.uac.pt/  

4 https://www.bipindicators.net/indicators/growth-in-species-occurrence-records-accessible-through-gbif  
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Figura  4.  Distribuição dos registos disponíveis  para  Portugal  por  grupo biológico principal.  (extraído do

Activity  Report  2018,  https://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/PT/

GBIF_CountryReport_PT.pdf)

O total de registos para Portugal registou um aumento de 2,9 milhões de registos, praticamente duplicando

os registos existentes no final de 2017. Os registos têm por base, principalmente, observações humanas,

representando 89% do total de registos para Portugal, seguido de espécimes preservados em coleção (5%)

(Figura 5).

Os dados repatriados para Portugal através do GBIF têm como publicadores, principalmente, instituições

provenientes da Alemanha, Espanha e Reino Unido (Figura 6). No total, são 41 os países que contribuem

com dados para o nosso país. 
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Figura 5. Discriminação por origem do registo para registos disponíveis para Portugal, no final de 2018.
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Figura 6. Principais países publicadores de dados para o território nacional (incluindo área marítima) até ao

final de 2018.

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

2018.

Conjunto de dados Instituição País Nº ocorrências

Azorean Biodiversity Portal Universidade

dos Açores

Portugal 2 408 695  

EOD - eBird Observation Dataset Cornell Lab of

Ornithology

Portugal  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  108 122   

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

CSIC-Real  Jardín  Botánico-Colección  de  Plantas

Vasculares (MA)

CSIC-Real

Jardín Botánico

Espanha  53 355  
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3. IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Contributo para o Plano Estratégico:

3. Disponibilizar uma infraestrutura de informação 
fiável e avançada

3.1. INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

A infraestrutura do Nó Português do GBIF baseada em quatro plataformas principais, dedicadas a diferentes

serviços à comunidade. São estas o portal de informação e comunicação, o portal de dados, o IPT e as redes

sociais Twitter e Facebook (Figura 7).

Figura 7. Componentes da infraestrutura do Nó Português do GBIF.
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A infraestrutura  informática  do  Nó Português  do  GBIF,  nas  componentes  de  portal  de  comunicação  e

informação,  e  IPT,  está  baseada  no  Instituto  Superior  de  Agronomia,  que  assegura  os  seus  serviços  e

manutenção. Estes serviços foram mantidos sem interrupções de serviço durante todo o ano. O portal de

informação  e  comunicação  está  atualmente  num  processo  de  renovação,  que  para  além  de  uma

reestruturação  dos  conteúdos  para  um  acesso  mais  fácil,  dará  total  suporte  ao  acesso  a  partir  de

plataformas móveis Android e iOS. Espera-se a implementação desta nova versão do portal em 2019.

O portal de dados dados.gbif.pt é suportado pela infraestrutura INCD, uma infraestruturas digitais do RNIE,

que através de acordo com o PORBIOTA, disponibiliza um serviço de cloud para alojamento da plataforma

de dados.

3.2.  ALOJAMENTO  E  PUBLICAÇÃO  DE  DADOS  ATRAVÉS  DO  INTEGRATED
PUBLISHING TOOLKIT (IPT)

O serviço IPT do Nó Português do GBIF é um dos Centros de Alojamento de Dados acreditado pelo GBIF 5. É

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

plataforma, disponível em  ipt.gbif.pt, servia, no final de 2018, de alojamento de 48 conjuntos de dados,

tendo  aumentado  em  36  o  número  de  recursos  adicionados  durante  o  ano.  Este  enorme  aumento

corresponde não só a novos recursos de dados publicados através do GBIF, como também à transferência

de  dados  do  MNHNC,  que  passaram  a  usar  este  IPT  para  o  alojamento  dos  dados.  Incluem-se  nesta

transferência dois conjuntos de dados que estavam identificados como órfãos pelo GBIF.

Este serviço é suportada pela infraestrutura informática do Instituto Superior de Agronomia, tendo sido

realizada uma atualização para a versão 2.3.5, conforme recomendação do Secretariado Internacional do

GBIF. Não houve, durante o ano, qualquer interrupção do serviço.

O Nó tem ativos Acordos de Nível de Serviço (ANS) com as seguintes instituições, para o alojamento de

dados na plataforma:

– 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)

5 https://github.com/gbif/ipt/wiki/dataHostingCentres  
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Para além destes, o Nó deu início ao processo de estabelecimento de ANS com os publicadores MNHNC e

EDP.

3.3 PORTAL DE DADOS DE BIODIVERSIDADE DE PORTUGAL

O  Portal de Dados de Biodiversidade Portugal6 foi implementado em outubro de 2018, disponibilizando

serviços  específicos  para  a  comunidade  nacional,  com  base  em  registos  publicados  pelas  instituições

portuguesas, e em registos publicados por instituições estrangeiras para Portugal. No final de 2018, através

desta  plataforma estavam acessíveis  5  794  771  registos,  dos  quais  98% são  para  o  território  nacional

(terrestre  e marinho),  com base em 32 conjuntos  de dados,  publicados por  15 instituições.  Para  estas

instituições e conjuntos de dados estão incluídos também informação ao nível de metadados na plataforma.

Adicionalmente,  o  portal  suporta  ainda  registos  multimédia,  com 66  191  imagens  de espécimes,  e  21

registos sonoros.

O portal permite o acesso à informação completa de cada registo, através de listas de registos ou consulta

espacial. A indexação dos registos permite o uso de conjunto completo de filtros e facetas para seleção dos

registos, com base em taxonomia, informação de identificação, localização, dados de ocorrência, incluindo

data, tipo de registo, e análise do registo sobre parâmetros de qualidade de dados. É de notar que cada um

dos registos é analisado aquando da sua inserção na plataforma em mais de cinco dezenas de verificações

de qualidade.

O  portal  de  dados  está  baseado  na  plataforma  Atlas  of  Living  Australia  (ALA),  desenvolvido  pela

infraestrutura  de investigação com o mesmo nome (CSIRO -  Atlas  of  Living  Australia),  e  que tem sido

adotado por vários nós GBIF e instituições por todo o mundo. Por essa razão, têm sido dados passos para a

criação da comunidade Living Atlases7,8 – community of practice – suportada pelo GBIF e por estes países,

com o  objetivo de assegurar  o  suporte  aos  países  que usam a  plataforma e  dar  forma a  um projeto

opensource  suportado  por  uma  comunidade  sustentável.  Existe  o  empenhamento  do  GBIF  para  o

desenvolvimento  desta  comunidade,  que  ao  nível  do  Governing  Board  decidiu  suportar  esta  atividade

através da alocação de recursos do financiamento nuclear dos países participantes.

A implementação a nível nacional, para além de suportar no portal de dados do Nó Português do GBIF,

suportará também o portal de dados do PORBIOTA, que utilizará a mesma infraestrutura de informação.

Esta  está  suportada pela  infraestrutura  INCD -  Infraestrutura  Nacional  de  Computação Distribuída9,  no

âmbito da cooperação entre esta infraestrutura e o PORBIOTA, enquadrado pelo RNIE.

6 http://dados.gbif.pt/  

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

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

9 http://www.incd.pt  
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- Desenvolvimentos futuros do Portal nacional

Durante o ano de 2018 foi possível participar num workshop técnico realizado na primavera, em Madrid, no

âmbito do projeto GBIF CESP Living Atlases, dedicado aos 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

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;

Deste  modo,  irá  ser  possível  a  implementação  destes  módulos  numa  próxima  atualização  do  portal,

aumentando os serviços a disponibilizar à comunidade. Prevê-se que esta atualização da plataforma venha

a ser realizada em 2019.
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4. USO DE DADOS

Contributo para o Plano Estratégico:

1. Aumentar a capacidade de intervir e participar 
através da informação sobre biodiversidade.

2. Promover o acesso aberto, a visibilidade e o 
reconhecimento das instituições e investigadores

4.1. USO DO PORTAL DE DADOS E PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

Em 2018, aumentou o uso do portal global do GBIF,  www.gbif.org, pela comunidade portuguesa. Foram

realizadas 22719 sessões por 9946 utilizadores. Portugal representa o 24º país em termos de acesso ao GBIF

online, a nível global, e o 9º entre os países europeus, à frente da Noruega, Suécia ou Bélgica, por exemplo.

O ano de 2018 apresenta um aumento de 39% nos acessos ao portal, em relação a 2017, e o valor mais alto

em sessões e utilizadores desde o início de registo de estatísticas de acesso à versão corrente do portal

(Figura 8). Durante este ano verificou-se a realização de 1001 descarregamentos de dados por utilizadores

da comunidade nacional. 

Em relação  ao  uso  dos  dados  para  fins  científicos,  o  GBIF  mantém o  registo  de  todas  as  publicações

científicas que usam dados descarregados através da infraestrutura, ou que referem o GBIF10.  Em 2018,

foram publicados 38 trabalhos científicos por autores com afiliação portuguesa, dos quais 36 em artigos

peer-reviewed. Este número tem vindo a aumentar sempre desde 2009, atingindo um total de  158 artigos

publicados por autores com afiliação portuguesa, dos quais 151 peer-reviewed (Figura 9). As principais áreas

de aplicação são ecologia, evolução, espécies invasoras, conservação alterações climáticas, biogeografia e

gestão de dados.

10 Para consultar as referências bibliográficas, aceder a https://www.gbif.org/resource/search?contentType=literature

22

https://www.gbif.org/resource/search?contentType=literature
http://www.gbif.org/


2014 2015 2016 2017 2018
0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

Utilizadores

Sessões

ano

Figura 8. Número de utilizadores e sessões com base em Portugal, que acederam ao portal internacional do

GBIF, www.gbif.org, desde 2014.

4.2. USO DE DADOS PUBLICADOS PELOS PROVEDORES NACIONAIS 
Em  2018,  o  total  de  descarregamentos,  a  nível  global,  onde  foram  incluídos  registos  publicados  por

instituições  ou  organizações  portuguesas,  foi  de  42  393,  o  que  representou  um  aumento  de  7%

relativamente ao ano anterior.  O número de descarregamentos tem vindo a crescer continuamente nos

últimos anos (Figura 10). Se tomarmos este fator como indicador do impacto que os dados publicados pelas

instituições nacionais têm no usos científicos,de apoio à decisão ou outros, pode-se inferir a importância da

informação sobre biodiversidade disponibilizada pelas instituições nacionais. 

No Anexo I  inclui-se informação sobre o número de descarregamentos que incluem registos para cada

conjunto  de  dados  de  instituições  portuguesas.  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.

A identificação e registo do uso dos dados publicados através do GBIF, para fins científicos, representa um

grande esforço realizado pelo GBIF, que é fundamental para proporcionar aos publicadores estatísticas de

uso dos dados, incluindo a citação dos mesmos. Esta informação está disponível na página de cada conjunto

de dados, para todos so publicadores, no botão 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.
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Figura 9. Número de publicações científicas  peer-reviewed por ano, publicadas por autores com afiliação

portuguesa.
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Figura  10.  Número de descarregamentos de dados por  ano realizados no portal  internacional  do GBIF,

www.gbif.org, desde 2013, com inclusão de registos publicados por instituições portuguesas.
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Este serviço é tão mais relevante porquanto o desenvolvimento futuro da iniciativa European Open Science

Cloud (EOSC) indica, nos princípios publicados em 201711, que a publicação de dados deve ser reconhecido

aos investigadores e docentes para efeitos de avaliação curricular e progressão da carreira. 

4.3  PUBLICAÇÃO  DO  RELATÓRIO  SOBRE  A  AVALIAÇÃO  DO  USO  DE  DADOS  NO
DOMÍNIO DA AGROBIODIVERSIDADE

O  Nó  Português  do  GBIF,  junto  ao  Nó  Espanhol  e  ao  Colégio  Food,  Farming  and  Forestry  (F3)  da

Universidade de Lisboa,  lançaram em abril  de  2017, o  questionário sobre o uso da informação sobre

agrobiodiversidade, no âmbito do projeto Agrotraining, que permitiu a identificação das necessidades do

uso de informação sobre biodiversidade no domínio da Agrobiodiversidade por diferentes atores. O projeto

foi  financiado  pelo  Programa  Capacity  Enhancement  Support  do  GBIF (Global  Biodiversity  Information

Facility).

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 em todos os domínios da agrobiodiversidade (incluindo agricultura, silvicultura, pescas,

etc).  Este  questionário  esteve  acessível  online  e  foi  respondido  por  99  pessoas  de áreas  relacionadas

a agrobiodiversidade, de Portugal e Espanha.

O relatório publicado traz parte dos resultados do projeto piloto, onde apresenta e discute as necessidades

dos stakeholders de agrobiodiversidade e suas perceções gerais sobre dados e sobre definições acerca do

tema. O relatório está disponível em www.gbif.pt/node/454.

11 EOSC Declaration, https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf
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5. FORMAÇÃO

Contributo para o Plano Estratégico:

1. Aumentar a capacidade de intervir e participar 
através da informação sobre biodiversidade.

2. Promover o acesso aberto, a visibilidade e o 
reconhecimento das instituições e investigadores

4. Cooperar através da informação sobre 
biodiversidade

No ano de 2018 foi  realizada uma formação em informática para a biodiversidade para a comunidade

nacional,  dedicada à gestão informática de coleções biológicas utilizando Specify 6.  Beneficiaram desta

formação um total de 60 pessoas, nos três cursos realizados, dois em Lisboa e um em Coimbra.

Para além desta formação, participou-se enquanto mentor na formação internacional Biodiversity Data Use

for  Decision  Making,  realizada  na  Cidade  do  Cabo,  África  do  Sul,  atuando como mentor  do  grupo de

participantes de língua portuguesa. Para este curso, foram também preparados materiais e documentos de

ensino, traduzidos para língua portuguesa.

5.1 FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA A BIODIVERSIDADE
O curso Gestão de coleções biológicas utilizando Specify 6 teve três edições em 2018, duas em Lisboa, e

uma em Coimbra. Estas três edições justificaram-se pelo grande nível de adesão observado aquando da

primeira  chamada  a  inscrições,  tendo-se  verificado  a  vantagem  adicional  de  o  deslocalizar.  Houve,

adicionalmente, prontidão de duas instituições,  o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

(ICNF) e o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (MCUC) em acolher estas edições deslocalizadas, a

quem se agradece. Assim as três edições realizadas em 2018 foram:

– ISA, Lisboa, 7 a 9 de fevereiro de 2018, 22 participantes de 10 instituições;
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– ICNF, Lisboa, 13 a 15 de março de 2018, 15 participantes de 4 instituições; e

– MCUC, Coimbra, 26 a 28 de março de 2018, 23 participantes de 4 instituições.

O principal objetivo do curso é proporcionar aos participantes as conhecimentos e prática necessária para o

uso do sistema de gestão de coleções biológicas Specify 6. Este foi dirigido a investigadores, curadores ou

técnicos envolvidos na catalogação, gestão e utilização de coleções biológicas e de história natural, que

usem  ou  pretendam  utilizar  o  sistema  Specify,  versão  6.  Serviu  também  para  uma  atualização  pelos

eventuais participantes que, tendo já recebido formação, pretendam renovar os conhecimentos. O Specify12

é  um  sistema  desenvolvido  pelo  Biodiversity  Informatics  Group  do  Museu  de  História  Natural  da

Universidade do Kansas, com 30 anos de existência e atualmente utilizado por mais de 500 coleções em 38

países. Em Portugal, o sistema é usado por 7 instituições para a gestão de 13 coleções de herbário, de aves,

de mamíferos, entomológicas, crustáceos invertebrados marinhos e paleontológicas. Este curso oferece a

oportunidade de capacitação dos parceiros da Infraestrutura de Investigação PORBIOTA para o arranque ou

avanço da catalogação das coleções biológicas das suas instituições.

O curso, com um total de 27 horas letivas,  teve uma estrutura teórico-prática que cobriu os seguintes

tópicos:

• Catalogação de espécimes

• Edição e pesquisa de registos

• Controlo de qualidade e limpeza dos dados

• Georreferenciação

• Gestão de empréstimos, trocas e ofertas

• Impressão de relatórios e etiquetas

• Importação e exportação de dados, incluindo exportação para o GBIF

Os materiais preparados para o curso estão disponíveis online em http://www.gbif.pt/node/404.

12 http://specifysoftware.org/  
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Figura  11.  Participantes  na  formação  Gestão  de  coleções  biológicas  utilizando  Specify  6,  realizada  na

Universidade de Coimbra, em março de 2018.

5.2 MENTORIA EM WORKSHOP INTERNACIONAL GBIF

No âmbito do programa BID: Informação sobre Biodiversidade para o Desenvolvimento13, desenvolvido pelo

GBIF com fundos da União Europeia, foi organizado, em conjunto com a UNEP-WCMC e com o South African

Antional  Biodiversity  Institute  (SANBI)  o  workshop  Biodiversity  Data  Use for  Decision  Making,  que  se

realizou na Cidade do Cabo, de 14 a 19 de abril de 2018.

O objetivo do workshop foi contribuir para melhorar a capacidade das equipas dos projetos BID, African

Biodiversity  Challenge  (ABC)  e  CONNECT,  demonstrando  como  os  dados  primários  de  biodiversidade

mobilizados podem ser integrados ao processo de formulação de políticas nacionais.

Os tópicos abordados foram:

• Integração dos dados de biodiversidade nos processos de decisão

• Curadoria de Dados

• Padronização e transformação dos dados

• Modelação de Nichos Ecológicos

• Avaliação do estatuto de conservação de uma espécie e desenvolvimento de plano de acção

13 https://bid.gbif.org/pt/  
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O curso contou com 56 participantes de toda a região africana subsariana envolvidos nos projetos BID 14

financiados por este programa, entre os quais 5 participantes de países de língua portuguesa. O apoio dado

ao nível de mentoria passou pela preparação do workshop, incluindo a tradução de materiais para a língua

portuguesa,  o  acompanhamento  das  atividades  dos  participantes  pré  e  durante  o  workshop,  e  o

acompanhamento das atividades dos participantes pós-workshop, incluindo componentes de avaliação dos

participantes.

14 https://www.gbif.org/programme/82243/bid-biodiversity-information-for-development#projects  
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6. COOPERAÇÃO

Contributo para o Plano Estratégico:

4. Cooperar através da informação sobre 
biodiversidade

5. Fomentar e expandir o uso de informação sobre 
biodiversidade

As atividades do Nó Português do GBIF têm sido desenvolvidas segundo eixos de forte cooperação, no

sentido de estruturar e coordenar as atividades nacionais e internacionais que melhor permitam concretizar

a missão do Nó. Esta cooperação realiza-se segundo três eixos:

– cooperação no âmbito da rede GBIF, quer com o Secretariado Internacional sediado em Copenhaga,

quer com outros nós da rede;

– cooperação no âmbito da CPLP, fomentando a adesão e adoção do GBIF nestes países;

– cooperação nacional, particularmente com as infraestruturas de investigação e seus parceiros.

As formas de cooperação têm sido enquadradas por projetos de capacitação apoiados pelo GBIF ou outros,

programas de mentoria, investimento no RNIE e cooperação inter-institucional.

6.1 PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E COOPERAÇÃO NA REDE GBIF 

A  participação  do  Nó  Português  do  GBIF  em  dois  projetos  de  capacitação  financiados  pelo  programa

Capacity Enhancement Support Programme (CESP) do GBIF, promoveu a cooperação com outros Nós da

rede em diferentes iniciativas.
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Preparação dos relatórios das Diretivas Europeias e uso do GBIF

No âmbito do projeto GBIF CESP2017-0002 BIREME, coordenado pelo Nó Belga do GBIF, o objetivo principal

foi o de identificar os processos de preparação dos relatórios para as diretivas europeias relacionadas com a

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, concluído em 2018, permitiu a caracterização dos processos de preparação dos relatórios europeus

nos  diferentes  países,  com  a  identificação  de  procedimentos  e  necessidades  comuns,  incluindo  boas

práticas, dos vários países. O segundo objetivo do projeto foi o de, com base nas boas práticas identificadas,

produzir recomendações aos vários  stakeholders, nomeadamente nós GBIF, Secretariado Internacional do

GBIF, Agência Ambiental Europeia (EEA) e agências nacionais responsáveis pela produção dos relatórios. A

principal recomendação identifica a necessidade de um estreitamento da relação entre a EEA e o GBIF que

permita  assegurar  a  disponibilidade e  uso dos dados de biodiversidade como base de preparação dos

relatórios das diretivas. O relatório final com as recomendações está disponível em https://osf.io/u4mbf/.

Conforme  se  referiu,  foi  possível  fazer  a  caracterização  do  processo  de  preparação  dos  relatórios  das

diretivas nos diversos países participantes, incluindo Portugal. O relatório português foi efetuado através de

entrevista  realizada em março de 2018 aos  técnicos  do ICNF que estão envolvidos  na  preparação dos

relatórios das diretivas Aves (artº 12) e Habitats (artº 17). Os principais atores intervenientes são o ICNF, os

governos regionais da Madeira e dos Açores, sociedades científicas e ONGs, investigadores e especialistas.

Até 2018, não tinham sido usados dados para a preparação dos relatórios, mas é reconhecido que pode ser

uma fonte de informação no futuro. O fluxo de dados foi essencialmente manual, tendo os dados sido

agregados a partir de diferentes fontes. Estes dados não foram tornados acessíveis ao público, mas podem

ser  disponibilizados,  mediante  pedido,  para  estudos  de  impacte  ambiental,  investigação  científica  e

conservação.  A  maioria  das  lacunas  de  informação  está  relacionada  com  a  falta  de  informação,

nomeadamente  a  monitorização  das  populações  e  informação  detalhada  para  as  áreas  ZPE  e  SIC.  As

ferramentas utilizadas incluem as recomendadas pela EEA e EIONET, e incluem folhas de cálculo, ArcGIS

ArcView e TRIM. Existe a expectativa de que o GBIF possa ser útil no futuro, particularmente se der acesso a

dados de abundância e dados recentes. O relatório completo do caso de uso para Portugal está disponível

online15.

Plataforma e comunidade Living Atlases

Outra área de cooperação entre nós GBIF em que Portugal  participa está relacionada com a criação e

manutenção de uma comunidade de prática (community of practice) que permita o desenvolvimento e

suporte sustentado aos países e organizações que adotem a plataforma ALA como portal de dado. O projeto

GBIF CESP2017-009 International Living Atlases workshop tem por objetivo a realização de um workshop

técnico e aumento de documentação sobre a plataforma,  para além de estreitar  a  cooperação na sua

adoção  a  nível  nacional.  Neste  âmbito,  realizou-se  em  Madrid,  em  fevereiro  de  2018,  um  workshop

15 https://mfr.osf.io/render?url=https://osf.io/3zw6a/?action=download%26mode=render  
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dedicado aos módulos de espécies e espacial, mas com componentes de reforço da comunidade, incluindo

a  sua  governança.  Neste  workshop,  a  participação  portuguesa  desempenhou  o  papel  de  mentor,

suportando os novos participantes com menor experiência na plataforma. Como resultado do projeto, foi

criada  uma  página  para  a  comunidade,  living-atlases.gbif.org/,  como  ponto  de  referência  para  a

comunidade, tendo sido também estabelecidos plataformas de suporte Slack e de partilha de código fonte e

identificação de problemas no repositório github.com/AtlasOfLivingAustralia.

Ainda nesta âmbito, refira-se que a cooperação com a restante comunidade irá continuar em 2019, através

do projeto GBIF CESP 2018-004 International Living Atlases workshop: how to improve data use with Atlas

of  Living  Australia  modules,  que  permitirá  a  realização  de  um  workshop  em  2019. Adicionalmente,

considerando o interesse de adoção da plataforma por um número alargado de países e organizações, foi

incluído no programa de trabalhos do GBIF uma atividade dedicada a esta comunidade, que permitirá um

suporte sustentado à comunidade por recursos humanos dedicados. Este suporte e cooperação por esta

comunidade consubstanciam o Acordo de Kilkenny, estabelecido em outubro de 2018 entre sete países,

para o desenvolvimento da Living Atlas Community of Practice (CoP). 

A participação nesta comunidade é da maior importância para Portugal, uma vez que não só o Portal de

Dados de Biodiversidade de Portugal está baseado nesta plataforma, como também o portal de dados do

PORBIOTA, assim como o portal AZORESBIOPORTAL – PORBIOTA, para a região dos Açores.

6.2 COOPERAÇÃO COM O SECRETARIADO INTERNACIONAL E COMITÉS DO GBIF

Conforme  previsto  no  Memorando  de  Entendimento  assinado  por  Portugal,  o  Nó  Português  do  GBIF

contribui para a participação ativa nas atividades da rede, não apenas através da representação do país nos

órgãos do GBIF, nomeadamente no Governing Board e Comité de Nós, mas também com contributos para o

plano de atividades global do GBIF.

O Nó esteve presente nas seguintes reuniões do GBIF:

• GBIF Governing Board 25, Kilkenny, Irlanda, 16-18 de outubro de 2018

Para além da reunião, onde foram apresentados e aprovados os relatórios dos vários comités, assim

como o programa de trabalhos para 2019, realizou-se também um simpósio público intitulado GBIF

applications and relevance: progress and next steps. No decurso deste simpósio, foram anunciados

os vencedores dos prémios Ebbe Nielsen Challenge e 2018 Young Researchers  Award.  A jovem

investigadora portuguesa Raquel  Gaião Silva  foi  uma das  agraciadas  com este  último galardão,

tendo  sido  visionado  um  vídeo16 de  agradecimento  preparado  pela  investigadora,  bastante

apreciado pela assembleia.

16 https://www.youtube.com/watch?v=SaIEyc1XxK4  
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• 10th European GBIF Nodes Meeting, Tallin, Estónia, 14-16 de maio de 2018

Nesta reunião dos Nós europeus foi possível fazer a partilha das atividades desenvolvidas pelos Nós,

nomeadamente dos projetos GBIF CESP, de forma a aumentar a capacidade entre nós. Foi também

possível  obter  uma visão  geral  sobre  as  atividades  específicas  desenvolvidas  pelo  Secretariado

Internacional do GBIF, quer no reforço da interação dentro da rede, quer na promoção da missão do

GBIF. Uma destas iniciativas é a criação do programa Open Science Ambassadors17, que reconhece

e promove os investigadores e profissionais que ativamente promovem a Ciência Aberta no domínio

da  Biodiversidade.  A  reunião  serviu  ainda  para  identificar  e  transmitir  ao  Secretariado  as

necessidades de infraestrutura e suporte identificadas pelos Nós junto das suas comunidades. Uma

das  necessidades  mais  relevantes  identificada  durante  a  reunião  foi  o  suporte  completo  da

infraestrutura GBIF a dados de eventos de amostragem, com expansão das capacidades do padrão

Darwin Core para a integração de dados ecológicos e ambientais, e o correspondente suporte no

portal internacional.

Ações específicas - Mentoria do programa BID

A contribuição do Nó para o programa  Biodiversity Information for Development (BID) realizou-se, em

2018, através das seguintes ações:

– mentoria  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 Listing18, coordenado pelo

Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM). A mentoria envolve o acompanhamento

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

aconselhamento  e  suporte  sobre  estratégias  e  implementação  de  infraestrutura,  a  revisão

preliminar de relatórios e de deliverables. Este projeto terminou no final de 2018.

– mentor no  workshop  Biodiversity Data Use for Decision Making,  que se realizou na Cidade do

Cabo, de 14 a 19 de abril de 2018. No âmbito desta atividade foi dado suporte e acompanhamento

ao grupo de participantes de língua portuguesa, e a tradução de materiais  para português (ver

detalhes na secção 5.2 deste relatório. 

– tradução de documentos e materiais para português, e inclusão de referências ao programa nos

contactos realizados com as instituições daqueles países

Ações específicas – tradução do portal GBIF.org

O suporte a multi-línguas na comunidade GBIF é uma das ações previstas no programa de trabalhos da

infraestrutura global, sendo a tradução do portal GBIF.org uma das formas mais visíveis de a concretizar. O

Nó Português do GBIF têm dedicado uma atenção constante à questão da língua, por se ter verificado ser

17 https://www.gbif.org/en/article/6dNF1d0tgcI4cmqeoS2sQ4/biodiversity-open-data-ambassadors  

18 https://tinyurl.com/yc4leull  
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um os melhores veículos  de aumento de capacidade e  de promoção de cooperação,  em particular  no

âmbito da CPLP. 

Deste  modo,  após solicitação de voluntários  para  a  tradução da interface do portal  internacional  para

português, o Nó Português contribuiu para que esta ficasse concluída e fosse tornada pública em outubro

de 2018 (Figura 12, ver www.gbif.org/pt). A fase seguinte será dedicada à tradução dos conteúdos, tendo

sido já priorizados aqueles que são mais relevantes e devem ser traduzidos primeiro.

O Nó Português contribui também, esporadicamente com o Secretariado Internacional quando se justifica o

lançamento de uma notícia em várias línguas, ou especificamente, para português, como foi  o caso do

anúncio da atribuição dos Prémio Jovens Investigadores GBIF 2018, em que foi premiada a investigadora

portuguesa Raquel Gaião Silva.

Figura 12. Interface do portal global GBIF.org disponibilizada em português com o contributo na tradução do

Nó Português do GBIF.

Outras colaborações- Prémios GBIF

O Nó nacional assegura a divulgação dos prémios Jovens Investigadores GBIF e Ebbe Nielsen Challenge,

junto  da  comunidade  nacional.  Para  o  primeiro,  em  conjunto  com  a  FCT,  é  assegurada  a  chamada  a

candidaturas, a análise das mesmas e a seleção dos candidatos a serem nomeados pelo Chefe de Delegação

de  Portugal.  Em  2018,  foi  adotada  uma  estratégia  de  divulgação  mais  dirigida,  tendo  sido  enviada

informação por email para os responsáveis de todos os cursos de pós-graduação ao nível do mestrado ou

doutoramento nas áreas de biologia, ecologia, conservação e ambiente.

Em resultado desta chamada a candidaturas, realizada entre fevereiro e maio de 201819, foram recebidas

três candidaturas, duas para o nível de mestrado e uma para o nível de doutoramento. Após seleção do

Conselho Científico das Ciências Naturais e do Ambiente da FCT, foram selecionados para serem nomeados

Raquel Gaião Silva, no nível de mestrado, e Patrícia dos Santos, no nível de doutoramento. Conforme foi já

19 http://www.gbif.pt/node/411  
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referido, a primeira nomeada foi galardoada pelo Comité Científico do GBIF, sendo a primeira investigadora

portuguesa a receber este prémio.

6.3 COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DA CPLP

O Nó Português continuou, durante o ano de 2018, a cooperação com os países da CPLP, quer através da

mentoria em projetos BID já referidos, quer no apoio direto aos governos ou instituições daqueles países,

quer ainda no apoio da infraestrutura informática ipt.gbif.pt. onde são alojados conjuntos de dados de três

instituições angolanas com as quais foram estabelecidos Acordos de Nível de Serviço, nomeadamente 

– Instituto de Conservação da Natureza e das Áreas de Conservação (INBAC);

– Instituto de Investigação Agrária (IIA);

– Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla (ISCED-Huíla).

Respondendo a uma solicitação realizada anteriormente pelo Ministério de Ciência e Tecnologia de Angola,

foram preparados e enviados para aquele ministério dois documentos para apoiar o processo de criação do

Nó Angolano do GBIF, os quais são baseados no documento de referência disponibilizado pelo GBIF para a

criação de um nó nacional efetivo20. Estes documentos são:

• Proposta de perfil para o Nó Angolano do GBIF;

• Termos de referência para o Nó Angolano do GBIF.

Adicionalmente, participou-se no 2º Workshop sobre a Partilha de Dados Científicos sobre Biodiversidade,

realizado a 8 de novembro de 2018,  em Luanda, e  que foi  organizado pelo MESCTI  de Angola  e pelo

programa SASSCAL – Angola. Este workshop encerrou o projeto BID nacional de Angola Strengthening the

institutional  network  in  Angola  to  mobilize  biodiversity  data21,  também  coordenado  pelo  SASSCAL.  A

participação portuguesa foi dedicada a apresentações sobre a partilha de dados22, sobre o IPT23 e sobre os

documentos anteriormente enviados ao ministério sobre a criação de um nó nacional24. Neste workshop foi

ainda feita uma atualização, pelas instituições angolanas, do progresso em capacitação e mobilização de

dados realizados desde a primeira edição do workshop, em 2015. 

Ainda no âmbito da cooperação no seio da CPLP, o Nó Português e o Nó Brasileiro do GBIF (SiBBr) interagem

com frequência, em particular quando há solicitações do Secretariado Internacional para apoio à tradução

20 https://assets.ctfassets.net/uo17ejk9rkwj/4VnK0VaQeAE88eEsQOSqgs/a30f0f6373825fdd3a59cb5f604fb0c1/PT-Establishing-  

an-Effective-GBIF-ParticipantNode_2015_v2.pdf

21 https://www.gbif.org/project/82775/strengthening-the-institutional-network-in-angola-to-mobilize-biodiversity-data  

22 http://www.gbif.pt/node/48  2  

23 http://www.gbif.pt/node/481  

24 http://www.gbif.pt/node/48  3  
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de documentos para português. Houve, no entanto, uma interação direta que resultou da necessidade do

SiBBr  fazer  a  avaliação  do  potencial  da  plataforma Living  Atlases  para  implementar  o  portal  de  dados

daquele  Nó.  Nesse  sentido,  foi  realizada  uma  chamada  por  videoconferência  para  que  pudesse  ser

transmitida informação sobre o processo de implementação da plataforma de dados em Portugal, incluindo

as razões e motivação para a sua implementação, identifcação dos recursos necessários,  dificuldades e

soluções encontradas.

6.4 PARTICIPAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE INVESTIGAÇÃO PORBIOTA

A  infraestrutura  de  investigação  PORBIOTA  iniciou  em  2017  o  seu  projeto  de  investimento  para  a

implementação da infraestrutura. Esta abrange dados de biodiversidade em três níveis, desde os dados

moleculares, a dados de espécies e dados de habitats e ecossistemas. O Nó contribui de forma relevante

para  a  componente  de  dados  de  espécies,  promovendo  a  integração  na  infraestrutura  de  toda  a

experiência, capacidade, práticas e ferramentas criadas e desenvolvidas no âmbito da rede GBIF. Por outro

lado, o PORBIOTA proporciona os recursos necessários à mobilização de dados e de infraestrutura que

permitem uma participação mais efetiva dos seus parceiros no GBIF. 

O  fluxo  de  mobilização  e  publicação  de  dados  biodiversidade  ao  nível  das  espécies,  pelos  parceiros

PORBIOTA, será comum à publicação de dados através do GBIF. Após publicação via GBIF, os dados estarão

disponíveis para acesso e consulta via GBIF.org, dados.gbif.pt ou porbiota.pt, cujo portal será implementado

em 2019. Este portal será suportado pela infraestrutura de investigação INCD, que fornece, no âmbito da

colaboração com o PORBIOTA, o serviço de cloud baseado em OpenStack, que suporta a plataforma Living

Atlases baseada em ALA.

Adicionalmente, o Nó tem contribuído para a associação à infraestrutura europeia LifeWatch ERIC, da qual o

PORBIOTA faz parte como contribuição in-kind de Portugal.

As contribuições do Nó Português para a infraestrutura é efetiva também para as seguintes componentes:

– desenvolvimento da governança e criação do consórcio;

– manutenção da infraestrutura tecnológica;

– capacitação e formação.

No Instituto  Superior  de  Agronomia,  o  Nó contribui  para  a  participação  da  instituição,  promovendo a

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

investimentos. 
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7. PUBLICITAÇÃO

Contributo para o Plano Estratégico:

5. Fomentar e expandir o uso de informação sobre 
biodiversidade

- Ações de divulgação e comunicação

O  Nó  Português  mantém  como  canais  de  comunicação  com  a  comunidade  nacional  as  plataformas

www.gbif.pt, www.twitter.com/GBIFPortugal e www.facebook.com/GBIFPortugal , fazendo uso de cada uma

das vias conforme o tipo de informação ou notícia a divulgar. Para além de informação, o portal www.gbif.pt

é usado para distribuição de documentos e materiais, por exemplo, dos cursos de formação realizados. Este

ano, foi possível reativar a publicação da Folha Informativa, distribuída por email aos subscritores, e que

teve duas edições, em julho e em dezembro de 2018.

Numa nota paralela, refira-se que o Nó implementou as ações necessárias segundo o Regulamento Geral de

Proteção de Dados, para a gestão das suas listas de contactos de emails para divulgação, tendo distribuído

informação sobre o assunto e solicitado aos subscritores da folha informativa e outras comunicações do

gbif.pt a autorização expressa para essas comunicações25. Foi também atualizada a Política de Privacidade26

do Nó.

O Nó publicou 14 notícias no portal  www.gbif.pt, principalmente associadas às atividades desenvolvidas

pelo Nó, projetos em curso, prémios GBIF Jovens Investigadores e Ebbe Nielsen, e divulgação de ações de

formação. Teve também destaque a notícia de atribuição do prémio a Raquel Gaião Silva, a qual teve grande

impacto, não apenas junto da comunidade GBIF, mas também nos meios de comunicação nacionais. (ver

adiante)

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

comunicações sobre o GBIF:

25 http://www.gbif.pt/subscrever_comunicacoes  

26 http://www.gbif.pt/node/116  
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– One billion biodiversity occurrence records published through GBIF: path and challenges on data

sharing. Multi-domain Research DataManagement: from metadatacollection to data deposit, TPDL

2018, 13th September 2018, Porto27;

– Biodiversidade para o desenvolvimento. Conversas Tropicais, MESAT e CENTROP, Instituto Superior

de Agronomia. Lisboa, 23 de maio 201828;

- Portais do GBIF Portugal

Em 2018, o portal de informação www.gbif.pt foi acedido por 3245 utilizadores, num total de 4941 sessões

e mais de 13 mil visualizações (Figura 13). Este número de utilizadores e sessões representa um decréscimo

de 17% em utilizadores e 19% em número de sessões. Relativamente ao portal de dados dados.gbif.pt, este

teve em 2018 um total de 1017 visitas, em 1615 sessões e num total de 4999 visualizações. Em ambos os

casos, o valor de bounce rate é de cerca de 50%.

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51
0

50

100

150

200

250

300

0

100

200

300

400

500

600

700

800Portal de informação (www.gbif.pt)
Visitas

Visualizações

Semana do ano

nº
 d

e 
vi

si
ta

s

nº
 d

e 
vi

su
al

iz
aç

õe
s

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51
0

10

20

30

40

50

60

70

0

50

100

150

200

250

300
Portal de dados (dados.gbif.pt)

Visitas
Visualizações

Semana do ano

nº
 d

e 
vi

si
ta

s

nº
 d

e 
vi

su
al

iz
aç

õe
s

Figura 13. Número de visitas e de visualizações por semana do portal de comunicação e portal de dados do
GBIF Portugal em 2018.

27 http://www.gbif.pt/  node/479  

28 http://www.gbif.pt/node/480  
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8.  PRÉMIO  JOVENS  INVESTIGADORES  GBIF
2018

- Vencedora e trabalho apresentado

Um das vencedoras do prémio GBIF Jovens Investigadores (2018) foi a portuguesa Raquel Gaião Silva, que

submeteu ao prémio o seu trabalho enquanto aluna de mestrado em biodiversidade e conservação marinha

da Universidade do Algarve. A estudante realizou a sua dissertação para o EMBC+, e sua investigação utiliza

registos de ocorrência de espécies da rede GBIF.org e de outras fontes, para examinar questões relativas ao

aumento da temperatura dos oceanos e da distribuição de macroalgas ao longo da costa Atlântica em

Espanha e Portugal, que vai do Golfo da Biscaia até o Estreito de Gibraltar.

As ocorrências de espécies presentes no GBIF compreendem cerca de metade dos dados do estudo de

Raquel, sendo o restante proveniente de outras fontes de dados online como o Sistema de Informação

Biogeográfica  dos  Oceanos  -  OBIS,  a  coleção  de  macroalgas  da  Universidade  de  Coimbra  -  MACOI,  as
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coleções  de  herbário  portugueses  do  Porto,  Aveiro,  Lisboa,  Faro  e  do  projeto  Marine  Forests,  uma

plataforma de ciência cidadã, de acesso aberto, e que promove a monitorização coletiva e internacional de

algas.

Espera-se  que  a  investigação  da  Raquel  Gaião  possa  destacar  questões  importantes  relacionadas  aos

impactos induzidos por efeitos climáticos em macroalgas marinhas, do Golfo da Biscaia até o Estreito de

Gibraltar, incluindo:

• Alterações  recentes  na  distribuição,  particularmente  nos  limites  geográficos  mais  a  sul,  das

espécies; 

• Avaliações  de  tendências  da  temperatura,  uma  vez  que  se  relacionam  com  as  preferências

fisiológicas conhecidas e com os limites geográficos das espécies sob investigação; 

• Previsão de padrões de distribuição das espécies com base em modelos de temperatura. 

A Raquel foi a nomeada portuguesa para este prémio, depois da seleção realizada a nível nacional pelo

Conselho Científico das Ciências Naturais e do Ambiente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT),

que verifica a qualidade e elegibilidade das candidaturas nacionais.

O anúncio do prémio pelo GBIF está disponível aqui29, estando também disponível um video30 da Raquel em

agradecimento à atribuição do prémio, onde explica resumidamente o trabalho realizado, e a importância

do GBIF para a sua realização.

- Cobertura do anúncio do prémio pelos média

O facto da Raquel Silva ser a primeira vencedora portuguesa deste prémio de âmbito global  teve uma

grande repercussão nos média  nacionais,  com ampla  cobertura na televisão,  rádios imprensa escrita e

online a nível nacional.

O trabalho realizado e a atribuição do prémio foi alvo de reportagem no Jornal da Noite da RTP (8 Out 2018)

, entrevista em diversas rádios, incluindo RTP Internacional e programa Os dias do Futuro da Antena 1. A

cobertura foi também extensa na imprensa escrita nacional semanal e diária, incluindo o Público, e edições

online da Sábado, DN, JN, Correio da Manhã, Observador, entre muitos outros média nacionais e regionais.

Uma lista não exaustiva da cobertura dos média está disponível na Tabela 2.

Esta divulgação nos média teve um elevado impacto junto da sociedade, relevando para a importância da

disponibilidade de informação sobre biodiversidade. Em consequência do interesse alcançado, Portugal foi

o país com maior número de visitas globalmente ao GBIF.org, no dia 26 de setembro. um dia após o anúncio

do prémio, representado 886 (14%) de todas as visitas ao portal.

29 https://www.gbif.org/news/4ohdlhTGtykyGqaskSiI0i/student-award-winner-investigates-climate-driven-changes-to-seaweed-  

distribution-in-atlantic-iberian-marine-forests

30 https://www.youtube.com/watch?v=SaIEyc1XxK4  
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Tabela 2. Links para reportagens e itens de notícias sobre a atribuição do Prémio GBIF a Raquel Gaião Silva

nos média nacionais.

Meio de comunicação

social
Link para a notícia

RTP1 https://www.rtp.pt/noticias/pais/premio-jovens-investigadores-para-investigadora-

portuguesa_v1103701

RTP Internacional https://www.rtp.pt/play/p792/e367748/rdpi-especiais

Antena 1 https://www.rtp.pt/play/p383/e369736/os-dias-do-futuro

Público https://www.publico.pt/2018/09/26/p3/noticia/raquel-estuda-o-impacto-das-

alteracoes-climaticas-nas-algas-do-atlantico-e-venceu-um-premio-1845317

Sábado https://www.sabado.pt/ultima-hora/detalhe/estudante-portuguesa-vence-premio-

mundial-que-distingue-jovens-investigadores?ref=SEC_ultimos_ultima-hora

Diário de Notícias https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/estudante-portuguesa-vence-premio-

mundial-que-distingue-jovens-investigadores-9910604.html

Jornal de Notícias https://www.jn.pt/nacional/interior/estudante-portuguesa-vence-premio-mundial-

para-jovens-investigadores-9910618.html

Correio da Manhã https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/estudante-portuguesa-vence-premio-

mundial-que-distingue-jovens-investigadores

Observador https://observador.pt/2018/09/26/portuguesa-vence-premio-mundial-que-

distingue-jovens-investigadores/
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9. PROJETOS

Em 2018, o Nó Português do GBIF participou em três projetos de capacitação do programa de Suporte e

Capacitação do GBIF,  tendo sido dois iniciados em 2017 e um iniciado em 2018. Adicionalmente, o Nó

passou  a  estar  envolvido  na  rede  COST  CA17106  MOBILISE  (Mobilising  Data,  Policies  and  Experts  in

Scientific  Collections).  Esta  rede  é  dedicada  ao  desenvolvimento  da  cooperação  ao  nível  europeu  em

atividades de investigação destinadas a promover o uso das coleções de história natural. Esta ação COST

poderá proporcionar excelentes oportunidades de capacitação e networking para a comunidade nacional

que desenvolve trabalho em biologia e ecologia relacionada com coleções de história natural e dados de

biodiversidade.

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.
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Sumário dos resultados em 2018: relatório do caso de uso da preparação dos relatórios nacionais para as

diretivas europeias; relatório de recomendações aos stakeholders sobre os mecanismos de promoção do

uso dos dados de biodiversidade publicados através do GBIF para a preparação dos relatórios das diretivas

europeias

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

mechanisms

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 2018: Realização do International Living Atlases Workshop, 19-23 fevereiro

2018.

Link: https://www.gbif.org/pt/project/83337/international-living-atlases-workshop
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International Living Atlases workshop: how to improve data use with Atlas of Living Australia modules

Fundo: GBIF Capacity Enhancement Support Program (CESP) 2018

Proponente: GBIF France

Participantes: Atlas of Living Australia GBIF Spain GBIF Portugal GBIF Brazil GBIF Sweden Canadensys, GBIF

Benin  GBIF  Togo  GBIF  Norway  Atlas  of  Living  Australia  NBN  CBIF  Canada  TaiBIF:  Taiwan  Biodiversity

Information Facility 

Objetivos: 

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

plataforma;

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

financiamento);

• melhorar a documentação e comunicação sobre a plataforma.

Financiamento total atribuído: 23871,00 €

Financiamento atribuído ao GBIF Portugal: 1000,00 €

Co-financiamento GBIF-Portugal: 3000,00 € (in-kind)

Duração: agosto 2018 a julho 2019.

Link:  https://www.gbif.org/project/6AxerPwlnacq6S28iK0Gki/international-living-atlases-workshop-how-

to-improve-data-use-with-atlas-of-living-australia-modules

Mobilising Data, Policies and Experts in Scientific Collections

Fundo: COST Member Countries

Action chair: Dimitrios Koureas (Naturalis)

Participantes:  Austria,  Belgium,Bosnia  and  Herzegovina,  Bulgaria,  Croatia,  Denmark,  Finland,  France,

Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, Montenegro,, Netherlands, Norway,

Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, FYR Macedonia 

Objetivos: 

• Facilitar  a  transferência  de  conhecimento  e  tecnologia  entre  investigadores,  especialistas,

agregadores  de dados e indústria  através  de atividades de networking,  eventos,  workshops e
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formação;

• Promover o desenvolvimento de técnicas inovadoras e priorização coordenada para aumentar a

eficiência da digitalização e mobilização de coleções em larga escala;

• Aumentar a consciencialização sobre a necessidade na ciência e na sociedade de que, além do

acesso físico, as infraestruturas de acesso a dados sustentáveis sejam um componente integral da

investigação em biodiversidade.

Duração: outubro 2018 a março 2022.

Link: https://www.mobilise-action.eu
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10. EQUIPA

Nome  Cargo

Rui Paulo Nóbrega Figueira Coordenador

Tainan Messina Gestora de atividades (desde junho de 2018)
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ACRÓNIMOS
ACOI – Coleção de Algas de Coimbra, Universidade de Coimbra

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

Ce3C – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais

CFE – Centro de Ecologia Funcional

CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos

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

MNHC-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

RNIE – Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico

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

Para informação atualizada sobre cada conjunto de dados, consulte a página respetiva em GBIF.org. Comece

por ver em www.gbif.org/country/PT.

ID Instituição Conjunto de dados
Tipo de

conjunto de
dados

Data última
publicação

Nº de
registos

Georreferen
ciados

Nº de
Downloa

ds

Nº de
registos

descarreg
ados

(x1000)

Nº de
citações

1 ACOI Coimbra Collection of Algae Ocorrência 2018-02-28 3362 0 1310 6270 6

2 AVG Ornithological Collection of the Museu 
Oceanográfico D. Carlos I

Ocorrência 2018-01-29 189 110 1535 376 1

3 AVG Ichthyological Collection of the Museu 
Oceanográfico D. Carlos I

Ocorrência 2018-01-29 675 29 1556 1270 3

4 Ce3C Dados de ocorrência de espécies da flora 
da Guiné-Bissau

Ocorrência 2017-11-27 4059 4054 3107 8402 12

5 CFE Sightings Map of Invasive Plants in Portugal Ocorrência 2019-05-19 18586 18585 2309 27482 18

6 CIBIO/InBIO The Orthoptera of Castro Verde Special 
Protection Area (Southern Portugal)

Evento 2017-11-27 2083 2083 1495 4349 2

7 CIBIO/InBIO Macromycetes in Portugal Update Ocorrência 2017-11-27 275 274 1441 558 1

8 CLO EOD - eBird Observation Dataset Ocorrência 2017-12-13 2192262 2192262 0

9 EDP EDP Foz Tua: Bivalvia – Complementary 
Studies [2011]

Evento 2018-07-11 248 248 253 65 0

10 EDP EDP Baixo Sabor: Phytoplankton - 
Ecological Monitoring Program [2016]

Evento 2019-02-05 2394 2394 22 35 0

11 EDP EDP Foz Tua: Amphibians - Complementary
Studies [2009-2010]

Evento 2018-12-19 1270 1270 9 10 0

12 EDP EDP Foz Tua: Bat Habitats - 
Complementary Studies [2010]

Evento 2019-03-25 2160 2160 25 54 0

13 EDP EDP Foz Tua: Bat Habitats - Ecologial & 
Compensatory Measures Monitoring 
Programs [2011-2017]

Evento 2018-12-07 26487 26487 24 615 0

14 EDP EDP Baixo Sabor: Herpetology – Baseline 
Studies [2009]

Ocorrência 2017-12-21 708 708 1576 1454 1
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15 EDP EDP Foz Tua: Arthropoda – Environmental 
Impact Assessment [2006-2008]

Ocorrência 2018-03-22 2103 2103 1892 4451 4

16 EDP EDP Foz Tua: Terrestrial Vertebrates 
Baseline_studies (EIA) [2006]

Evento 2018-06-28 91 91 441 26 0

17 EDP EDP Foz Tua: Fish – Complementary 
Studies [2011]

Evento 2018-05-08 170 170 608 115 0

18 EDP EDP Foz Tua: Amphibians - Ecological 
Monitoring Program [2010-2017]

Evento 2018-12-14 4004 4004 15 49 0

19 EDP EDP Foz Tua: Bat Roosts - Baseline and 
Complementary Studies [2008-2010]

Evento 2018-12-05 1600 1600 27 40 0

20 EDP EDP Foz Tua: Bat Roosts - Ecologial & 
Compensatory Measures Monitoring 
Programs [2011-2017]

Evento 2018-12-14 36280 36280 17 551 0

21 IICT-ULisboa IICT Herbário LISC Ocorrência 2017-10-13 68791 23092 7421 135571 34

22 IICT-ULisboa Bibliographic records of Angola mammals Ocorrência 2018-04-24 9879 9879 1801 14950 6

23 IICT-ULisboa Mozambique Herpetological Collection - 
IICT

Ocorrência 2018-12-20 1121 1047 5 1 0

24 IICT-ULisboa Asian Herpetological Collection - IICT Ocorrência 2018-12-20 313 295 45 7 0

25 IICT-ULisboa Angolan Herpetological Collection - IICT Ocorrência 2018-12-17 673 631 37 14 0

26 IICT-ULisboa IICT Colecção Zoológica Ocorrência 2017-04-19 9244 4340 2797 17639 10

27 IICT-ULisboa Guinea-Bissau Herpetological Collection - 
IICT

Ocorrência 2018-12-20 968 952 5 2 0

28 IICT-ULisboa Cape Verde Herpetological Collection - IICT Ocorrência 2018-12-20 1747 1622 3 4 0

29 IICT-ULisboa São Tomé and Príncipe Herpetological 
Collection - IICT

Ocorrência 2018-12-20 233 233 3 1 0

30 IPMA Mesopelagic Community off the North 
Western Portuguese Coast between 1998 
and 2000

Evento 2017-11-27 9640 9640 1505 18307 2

31 IPMA Specimens of Huffmanela lusitana of the 
Collection of Pathology of IPMA

Ocorrência 2017-11-27 11 0 1141 19 1

32 ISA-ULisboa Occurrence records of rust fungi 
(Pucciniales) in Portugal

Ocorrência 2018-09-07 2314 2283 1479 3925 1

33 ISA-ULisboa Herbário João de Carvalho e Vasconcellos, 
I.S.A./U.L.

Ocorrência 2017-03-07 22418 5803 3141 43242 18

34 MACOI Portuguese Seaweeds Ocorrência 2016-08-18 4564 640 2516 8373 10

35 MNHNC-
ULisboa

African Decapoda Crustacea collection - 
MUHNAC

Ocorrência 2018-11-29 1107 1036 38 26 0

36 MNHNC-
ULisboa

LISU Herbario Angola Ocorrência 2016-08-18 6065 58 2531 10461 11
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37 MNHNC-
ULisboa

Insect Collection from the Museu Nacional 
de História Natural e da Ciência, 
Universidade de Lisboa, Portugal

Ocorrência 2016-08-18 30535 7916 3200 51006 7

38 MNHNC-
ULisboa

Bryophyte collection Ocorrência 2019-05-20 21792 412 1304 42452 6

39 MNHNC-
ULisboa

Lichen collection Ocorrência 2019-05-20 1997 0 1200 3884 3

40 MNHNC-
ULisboa

Amphibia collection of the Museu Nacional 
de História Natural e da Ciência, 
Universidade de Lisboa, Portugal

Ocorrência 2016-10-17 993 770 2023 2003 4

41 MHNC-UP Moluscos Marinhos de Augusto Nobre Ocorrência 2017-11-27 881 783 1453 1484 2

42 MHNC-UP Bryophyte collection of Porto Herbarium 
(PO)

Ocorrência 2017-11-27 7621 7609 1619 15123 8

43 MUM Micoteca da Universidade do Minho Ocorrência 2018-02-28 251 0 1323 447 3

44 SPB Flora-On: occurrence data of the flora of 
mainland Portugal

Ocorrência 2016-08-18 253310 253008 8592 529190 38

45 UAçores Azorean Biodiversity Portal Ocorrência 2019-01-02 2408695 2408695 1140 243155 1

46 UAçores Spiders from Macaronesia_Azores Evento 2018-12-04 1639 1639 24 38 0

47 UAçores Arthropods from Praia da Vitória (Terceira, 
Azores, Portugal)

Evento 2018-06-05 3239 3239 640 1888 2

TOTAL 5169047 5040534 64008 1197497 213

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

5

Invasive Species Specialist 

Group ISSG

Global Register of Introduced and Invasive Species- 

Portugal 15-10-2018 968 1045
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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 2018, publicados com autores com afiliação portuguesa.

1 Arenas-Castro, S., Gonçalves, J., Alves, P., Alcaraz-Segura, D., & Honrado, J. P. (2018). Assessing the multi-scale predictive 

ability of ecosystem functional attributes for species distribution modelling. PLOS ONE, 13(6), e0199292. 
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