Inscrição
A inscrição é gratuita, mas obrigatória para todos os
participantes e inclui a documentação, os cafés e a
recepção. Faça o seu registo através da página web em
http://biomonitor.ist.utl.pt/gbif, por email para
secretariado@sattagis1.dza.fc.ul.pt ou por fax
para 213 969 784. A data limite para a inscrição é 31 de
Outubro de 2006. O cancelamento da inscrição deverá
ser feito por escrito ao Secretariado.

Requisitos e Língua
Os participantes devem ter conhecimentos técnicos
sobre: sistema operativo (UNIX, Linux ou Windows
2000, XP) de um nível básico a intermédio; conceitos
básicos de bases de dados relacionais; conhecimento
básico dos servidores apache ou IIS; e conhecimento
básico de XML. A língua dominante do workshop é o
português. Algumas apresentações serão feitas em
castelhano. Não haverá tradução simultânea.

Local do workshop
O workshop será realizado nas instalações do Museu
Nacional de História Natural. Para chegar ao museu
poderá consultar:

Comissão organizadora
Cristiane Bastos Silveira
Graça Ramalhinho
José Pedro Granadeiro
José Pedro do Amaral
Mafalda Madureira
Maria Amélia Loução
Maria Judite Alves
Rui Figueira

http://mapas.sapo.pt/#c38.71764_-9.15129_15

Alojamento
A organização não estabeleceu acordos com nenhum
hotel. A reserva e o pagamento devem ser organizados
directamente com os hotéis pelos participantes. Como
mera sugestão, indicamos alguns hotéis situados nas
imediações do Museu.

Hotel Ibis Lisboa Liberdade **
Rua Barata Salgueiro, 53
1250-043 Lisboa / Portugal
Tel: 213 300 630

Pensão Londres **
Rua D. Pedro V, 53
1250-143 Lisboa / Portugal

Hotel Nacional ***
Rua Castilho, 34
1250-070 Lisboa / Portugal

Hotel D. Carlos Liberty ***
Rua Alexandre Herculano, 13
1150-005 Lisboa / Portugal

hotelnacional@mail.telepac.pt

reservas@domcarloshoteis.com

pensaolondres@mail.telepac.pt

Secretariado do workshop
Museu Nacional de História Natural
a/c: Mafalda Madureira
Rua da Escola Politécnica, 58
1269-102 Lisboa
Tel.: (+351) 213 904 485
Fax: (+351) 213 969 784

secretariado@sattagis1.dza.fc.ul.pt
http://biomonitor.ist.utl.pt/gbif

Organização

Com o apoio de
Hotel Marquês de Pombal **** Hotel D. Carlos Park ***
Avenida da Liberdade, 243
Avenida Duque de Loulé, 121
1250-143 Lisboa / Portugal
1050-089 Lisboa / Portugal
info@hotel-marquesdepombal.pt

reservas@domcarloshoteis.com

Um dos objectivos principais da «Global
Biodiversity Information Facility» (GBIF) é
proporcionar uma rede distribuída de bases de dados
compatíveis com informação sobre biodiversidade.
As bases de dados conterão informação dos
espécimes de colecções biológicas, assim como
observações documentadas de seres vivos na
natureza. Estes dados possuem frequentemente um
conjunto de atributos comuns, tais como o nome
científico, a localização e data de recolha. Deste
modo, podem ser facilmente reagrupados num
formato de dados comum e partilhados com a
comunidade científica global e a sociedade,
utilizando protocolos da internet que reconhecem e
gerem estas normas de intercâmbio de dados.
A compatibilidade entre as diferentes bases de dados
que constituem a rede GBIF é assegurada por
padrões para a documentação, e por normas e
protocolos para intercâmbio de dados. A GBIF
adoptou as normas DarwinCore e ABCD. Os
protocolos de comunicação aceites são o DiGIR –
Distributed Generic Information Retrieval (para
DarwinCore) e BIOCASE (para ABCD). Neste
workshop serão apresentados estes protocolos, com
realce especial para o DiGIR.
A primeira parte do workshop será dedicada à
discussão sobre a natureza e qualidade dos dados,
problemas de protecção de informação sensível,
acordos de partilha, uso dos dados, sistemas de
informação e bases de dados. Estes temas serão
explorados na perspectiva do fornecedor e do
utilizador dos dados, com exemplos de aplicações e
usos. Durante a segunda parte serão abordados
aspectos relativos à instalação e implementação do
DiGIR. Serão exemplificados os processos de
conversão de bases de dados actuais usando o
esquema de metadados DarwinCore, incluindo
demonstrações de resolução de problemas.
Este workshop é especialmente dirigido a pessoas e
instituições que estejam envolvidas na gestão e
informatização de colecções biológicas e que no
futuro pretendam ser fornecedoras de dados para a
GBIF.

Segunda-feira, 6 de Novembro
10,00

Sessão de abertura

10,15

Propriedade intelectual: os acordos de
fornecimento e uso dos dados

11,00

Café

11,30

A qualidade dos dados digitalizados: padrões e
procedimentos

12,30

Almoço (livre)

14,00

A informação sensível e sua protecção

14,45

Potencialidades da rede GBIF para o utilizador

15,30

Café

16,00

Sistemas de informação e bases de dados
disponíveis

20,00

Recepção

Implementar um provedor de dados GBIF
com o protocolo DiGIR

Café
Pacote GBIF DiGIR Provider

a. Instalação
b. Definição dos metadados
c. Gestão das fontes de dados
1. Correspondência entre base de dados e
DarwinCore
2. Instalação e configuração
12,30

Almoço (livre)

14,00

Registo UDDI de GBIF

a. Registo automático
b. Navegação
16,00
17,00

________________________________________
INSTITUIÇÃO: __________________________

POSIÇÃO NA INSTITUIÇÃO:

________________________________________
________________________________________

Introdução

a. Objectivos e princípios da GBIF
b. Como se fornecem dados
c. DiGIR:
1. Como funciona
2. Onde se integra
d. Padrão DarwinCore
e. Integração DiGIR-DarwinCore
10,45
11,15

NOME: _________________________________

________________________________________

Terça-feira, 7 de Novembro

10,00

FICHA DE INSCRIÇÃO NO
WORKSHOP DiGIR

Café
Aceder aos provedores de dados

a. Consultar dados de um provedor a partir de um
portal de consulta

ENDEREÇO:_____________________________

________________________________________
________________________________________
TEL.: ___________________________________
E-MAIL: ________________________________

(marque as opções que pretender)
PARTICIPAREI APENAS NAS ACTIVIDADES
DO WORKSHOP NO
1.º DIA 
2.º DIA 
IREI À RECEPÇÃO NO DIA 6 DE NOVEMBRO



