
GLOBAL
BIODIVERSITY
INFORMATION
FACILITY

WORKSHOP
DIGITALIZAÇÃO DE
COLECÇÕES BIOLÓGICAS

Inscrição
A inscrição é obrigatória para todos os participantes.
Por favor, preencha a ficha de inscrição e devolva ao
Secretariado até à data limite de 22 de Junho de 2006.

Pagamentos
A inscrição no Workshop é gratuita e inclui a
documentação, os coffee-breaks e o jantar de recepção.
Alimentação e alojamento serão suportados pelos
participantes. Todas as inscrições que forem canceladas
devem ser comunicadas por escrito, e de imediato, ao
Secretariado.

Local do Workshop
O Workshop terá lugar nas instalações da Univerisdade
do Minho, em Braga. Para mais informações acerca
de como chegar à Universidade do Minho (mapas e
transportes) consultar:
http://www.uminho.pt/Default.aspx?tabid=25&pag
eid=100&lang=pt-PT

Para mais pormenores sobre Braga consultar
http://portugal-info.net/costaverde/braga.htm

Alojamento
Braga tem um grande número de hotéis e de
residenciais. A reserva e o pagamento devem ser
organizados directamente com os hotéis pelos
participantes. Como mera sugestão, indicamos os
hotéis situados no centro da cidade:

Língua
A língua dominante do workshop é o Português. Não
haverá tradução simultânea.

Comissão organizadora
Nelson Lima
Isabel M. Santos
Rita Serra
Ana Nicolau

Secretariado do Workshop
Micoteca da Universidade do Minho
Centro de Engenharia Biológica
Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710-057 BRAGA -PORTUGAL
Tel.: (+351) 253 604 403
Fax: (+351) 253 678 986
E-mail: micoteca@deb.uminho.pt
http://www.ceb.uminho.pt/workshop/gbif.pdf

Alberg. Senhora-A-Branca ****
Largo da Senhora-A-Branca, 58
4710-443 Braga / Portugal
albergariasrabranca@oninet.pt

Alberg. Bracara Augusta****
Avenida Central, 134
4710-229 Braga / Portugal
geral@bracaraaugusta.com

Hotel D. Sofia***
Largo S. João do Souto, 131
4700-326 Braga / Portugal
hotel.d.sofia@sapo.pt

Hotel Turismo Braga ****
Praceta João XXI
4715-053 Braga / Portugal
htb@hotelturismobraga.com

Hotel Caranda***
Avenida da Liberdade, 96
4715-053 Braga / Portugal
hc@hotelcaranda.com

Hotel Ibis**
Rua do Carmo, 13
4700-309 Braga / Portugal
hl802@accor-hotels.com

Apoio do programa Operacional Ciência, Tecnologia,
Inovação do Quadro Comunitário de Apoio III
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Participo em todas as actividades do Workshop

Participo parcialmente nas actividades do Workshop
no 1.º Dia ; 2.º Dia ; 3.º Dia

Participo no jantar de recepção no dia 5 de Julho

Ficha de inscrição no WorkshopO Global Biodiversity Information Facility
(GBIF) nasce em 1999 e em Junho de 2001, Portugal
assina o memorando de entendimento.

O GBIF (www.gbif.org e www.gbif.net) tem
como missão tornar disponível de forma livre e a
todos, via internet, os dados mundiais da
biodiversidade, para benefício da ciência e da sociedade;
implementar a nível nacional e regional uma rede de
nós baseada numa arquitectura de distribuição de
dados e de software aberto; respeitar a política dos
direitos de propriedade intelectual em que os
fornecedores de dados conservam os direitos sobre os
seus dados e recebem o respectivo agradecimento
quando estes são usados.

O GBIF actua de formar a permitir que
instituições ligadas à taxonomia possam ter uma visão
comum, facilitando que cada nó seja a força motora
para criar uma organização estratégica e de partilha
sobre a informação da biodiversidade nacional.

Num esforço de implementar o nó português,
e participar activa e concertadamente no GBIF, este
Workshop visa o encontro de taxonomistas e
bioinformáticos, responsáveis institucionais de
colecções biológicas e de culturas de organismos, de
forma a que os domínios das plantas, animal e
microbiano se possam articular e passem a ser
fornecedores de dados para esta estrutura.

Durante o workshop os temas a abordar e a
desenvolver serão: (1) função e organização do GBIF
internacional; (2) identificação dos potenciais
fornecedores de dados nos vários domínios; (3) normas
para implementar um sistema de informação sobre a
biodiversidade em Portugal; (4) nível de digitalização
e arquitecturas informáticas das colecções biológicas.

Durante estes 3 dias contamos com a partilha
de experiências quer dos nossos colegas do nó
GBIF-espanhol quer de outros colegas envolvidos nesta
iniciativa. Contamos com todos os que têm
responsabilidades e trabalham nas colecções biológicas
em Portugal.
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Quarta - 5 de Julho

Sessão de abertura
O que é o GBIF internacional?
Francisco Pando, GBIF, Dinamarca
Coffee-break
Portugal e o GBIF
Fernanda Sepúlveda, GRICES
A organização do nó espanhol do GBIF
Carmen Quesado, Responsável pelo
GBIF.ES
Almoço
A organização do nó alemão do GBIF
Dagmar Fritz, DSMZ nó dos procariotas
do GBIF-DE
A tecnologia da informação e o GBIF
Francisco Pando, GBIF, Dinamarca
Coffee-break
O GBIF visto pelo fornecedor de dados
Domínio animal
Jantar de recepção

Quinta - 6 de Julho

O GBIF visto pelo fornecedor de dados
Domíno vegetal
O GBIF visto pelo fornecedor de dados
Domínio microbiano
Normas sobre informação biológica
Coffee-break
Organização do inquérito para o
levantamento dos potenciais
fornecedores de dados
Almoço
Os fornecedores de dados e a
propriedade intelectual
Coffee-break
A digitalização nas colecções naturais
e de microrganismos

Sexta - 7 de Julho

Normas específicas por domínio sobre
digitalização e informação biológica
Coffee-break
Digitalização e informação biológica
Almoço
Conclusões: definições de acções e
prioridades


