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Objectivos do seminário

A realização deste seminário tem os seguintes objectivos:

 apresentar o GBIF, dando a conhecer a infraestrutura, como aceder e utilizar informação e como 
participar através da publicação de dados de biodiversidade, e a importância da participação de 
um país no GBIF;

 apresentar o acesso e uso dos dados através do portal do GBIF, com referência aos dados 
disponíveis para a Guiné-BIssau;

 apresentar ferramentas informáticas, e manuais para disponibilização e uso de dados de 
biodiversidade;

PROGRAMA

Data: 14 de Julho de 2016, 9h30
Local: Instituto de Biodiversidade e das Áreas Protegidas, Av. Dom Settimio Arturro Ferrazzetta, Bissau
Duração: 2h30m horas
Público-alvo: Instituições criadoras e utilizadoras de dados de biodiversidade, incluindo investigadores, 
decisores e implementadores de políticas sobre biodiversidade, gestores de áreas protegidas, ONGs de 
ambiente.

Organização: IBAP e Nó Português do GBIF

09:30-09:40h – Abertura do Seminário – Palavras de Boas-Vindas

09:40-10:10h – Introdução geral sobre o GBIF 

Nesta  sessão  será  feita  uma  introdução  geral  ao  GBIF,  sua  organização  e  modo  de

funcionamento e importância da participação de um país na organização.

10:10-10:30h – Demonstração do acesso aos dados de biodiversidade através do Portal  do GBIF, com

referência aos dados disponíveis para a Guiné-Bissau

10:30-10:45h – Intervalo

10:45-11:15h – Sistema de Informação Geográfica (SIG) – Eliseu Benate, Instituto de Biodiversidade e das

Áreas Protegidas (IBAP)

11:15-11:45h – Ferramentas e recursos disponíveis pelo GBIF para gestão e utilização de informação sobre

biodiversidade

11:45-12:00h – Discussão.



O que é o GBIF

O Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade (em inglês, Global Biodiversity Information Facility –

GBIF, www.gbif.org) é uma organização intergovernamental cuja missão é facilitar o acesso livre e gratuito a

dados primários de biodiversidade através da internet, para todos, de forma livre e gratuita. Estes dados

primários documentam as ocorrências das espécies, incluindo o local, a data, quem observou, as condições

de habitat, entre outros, permitindo inclusivamente a identificação de alterações ao longo do tempo. Esta

informação pode ser utilizada para realizar investigação científica, suportar as necessidades nacionais e

globais para o apoio à decisão e desenvolvimento de políticas, programas de conservação da natureza,

gestão de áreas protegidas, actividades pedagógicas, entre outros.


