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Qual a motivação dos 
publicadores portugueses?



Motivações para a publicação

Aumentar o impacto



Motivações para a publicação

A disponibilidade dos 
dados da investigação 
científica decresce 
rapidamente com a 
idade  

Vines, Timothy H et al.. 2014. “The Availability of Research Data Declines Rapidly with Article Age.” 
Current Biology 24 (1): 94–97. doi:10.1016/j.cub.2013.11.014. 

Assegurar a preservação e acessibilidade dos dados



Motivações para a publicação

Requisito do financiador



Motivações para a publicação

Requisito do financiador



Motivações para a publicação

Compromisso assumido por Portugal, através da Declaração do Rio de Janeiro (2003),
durante a cimeira de MCT da CPLP, de partilha e disponibilização, por via digital, do património
científico nacional com origem nos países da CPLP.

Responder à missão da instituição



Motivações para a publicação

Aumentar a visibilidade da colecção / bd



Motivações para a publicação

Potenciar investigação inovadora



Motivações para a publicação



Principais motivações para a 
publicação de dados

 Aumentar do impacto científico

 Aumentar a exposição a nível global, valorizando

 Facilitar a revisão das colecções por especialistas

 Assegurar a preservação dos dados

 Responder a compromissos internacionais

 Responder ao interesse de comunidades específicas

 Cumprir requisitos do financiador



Principais motivações para a 
publicação de dados

 Executar a decisão política - adopção de acesso aberto

● Maximizar o reconhecimento pelo uso dos dados

● Potenciar nova investigação

● Promover a boa gestão de recursos naturais

 Melhorar a qualidade dos estudos de impacte ambiental

 Promover a capacitação



Tipos de dados de biodiversidade mediados através do GBIF:

● Dados de ocorrência originados por:

– Informação associada a espécimes mantidos em colecções 
biológicas

– Registos de observação de espécies na natureza
– Registos de ocorrência com base em bibliografia

● Checklists de espécies e metadados associados

O que pode ser publicado através do GBIF



Termos definidos no Acordo de Partilha de Dados
www.gbif.pt/node/28

A publicação de dados através do GBIF apenas pode ser realizada 
por instituições ou organizações:

● No caso de bases de dados de colecções, assegurem o acesso à 
colecção

● No case de bases de dados, assegurem a gestão estável da 
mesma

● Concorda em disponibilizar os dados de forma livre e gratuita, 
definindo os termos de utilização

A publicação de dados não pode ser efectuada por indivíduos.

Quem pode publicar dados através do GBIF



Dados
Padronização

(DwC)
Descrição

(metadados)

Validação

Publicação de 
dados

Publicação de 
metadados

(Artigos de dados)

Como partilhar dados através do GBIF



Como partilhar dados através do GBIF



1. Solicitar o registo no GBIF
a) Contactar anteriormente o Nó Nacional, que será 
responsável pelo aval

Nota: apenas as organizações podem publicar dados. Os particulares devem associar-
se a uma organização

2. Rever os manuais de publicação de dados e seleccionar ferramentas 
a) Metadados, dados de ocorrência e checklists taxonómicas

3. Preparar os dados, publicar e registar no GBIF
a) Organizar dados segundo o padrão e publicar com Integrated 
Publishing Toolkit (IPT) ou com GBIF Spreadsheet  Processor

O IPT permite o registo automático dos dados pelo portal de dados 
GBIF

Constituir-se como publicador GBIF



Infraestrutura - requisitos
● Acesso web de modo livre (sem protecção por password)
● Disponibilidade 24/24 horas, 7 dias por semana
● Fiabilidade do serviço

Opções:

i) a instituição hospeda os dados no seu IPT, instalado na sua infraestrutura
ii) a instituição hospeda os dados no serviço IPT da infraestrutura do Nó 
Nacional

Em qualquer dos casos, os recursos aparecem registados e 
publicados pela instituição ou organização.

Constituir-se como publicador GBIF



Integrated Publishing Toolkit



Software open source desenvolvido pelo GBIF

Permite o registo de um conjunto de dados, a indexação dos 
registos e dos metadados.

Pode hospedar vários conjuntos de dados, geridos pelos 
respectivos curadores utilizando o browser.

Infraestrutura - requisitos
● URL estável
● Java (e tomcat 7)
● Memória: 256 MB
● Espaço em disco: 20 MB + espaço para conjuntos de dados

Integrated Publishing Toolkit



Padrões de dados e metadados

Darwin Core



Padrões de dados e metadados

Darwin Core - http://rs.tdwg.org/dwc/terms/



Padrões de dados e metadados

Darwin Core - http://rs.tdwg.org/dwc/terms/



Padrões de dados e metadados

Darwin Core - http://rs.tdwg.org/dwc/terms/



Padrões de dados e metadados

Darwin Core – Esquema em estrela com suporte a 
vários tipos de informação:
Germoplasma, multiplas determinações, tipos e espécimes, nomes 
comuns, identificadores alternativos, perfil das espécies, referências 
literatura, descrição do taxon, características, multimédia, entre outros



GMP (GBIF Metadata profile): 

EML (Ecological Metadata Language) 
• Dataset (Resource) 
• Project 
• People and Organisations 
• Keyword Set (General Keywords) 
• Coverage 

o Taxonomic Coverage 
o Geographic Coverage 
o Temporal Coverage 

• Methods 
• Intellectual Property Rights 
• Additional Metadata + NCD (Natural Collections Descriptions Data) 
Related 

Metadados

Padrões de dados e metadados

http://www.gbif.org/resources/2561



Licenças

CC Zero  (CC0) – 

Somente atribuição (BY) –    

Atribuição + Uso não comercial (BY-NC) –    

Creative Commons (CC)

Licenças de publicação de dados



Um Artigo de dados:

● é um artigo publicado num jornal científico com metadados pesquisáveis;
● descreve um conjunto de dados;
● publicado na forma de um artigo revisto por pares científicos; 

Ao contrário de um artigo de investigação, a proposta inicial de um artigo de dados 
é para descrever dados e as circunstância da sua coleção, em vez de reportar 
hipóteses e conclusões. 

O GBIF tem trabalhado com os seus parceiros na publicação académica para 
promover os artigos de dados com o objetivo de:

● trazer reconhecimento e créditos para todos os envolvidos na publicação de 
dados; 

● alertar a comunidade cientifica os conjuntos de dados e valor que podem trazer 
para os projetos científicos; 

● Promover a gestão de qualidade e controlo da acessibilidade dos dados através 
do GBIF e noutras redes. 

O que são?
Artigos de dados



Artigos de dados

Pensoft aceita o IPT como plataforma para a preparação de manuscriptos
Resulta de um acordo com o GBIF

- Publicação como artigos de dados (em revistas de 
dados ou revistas regulares que aceitam artigos de 
dados))

  Biodiversity Data Journal 
  International Journal of Myriapodology 
  Journal of Hymenoptera Research 
  MycoKeys 
  Nature Conservation 
  NeoBiota 
  Nota Lepidopterologica 
  PhytoKeys 
  Subterranean Biology 
  ZooKeys
  Zoosystematics and Evolution 



Artigos de dados

http://www.pensoft.net/page.php?P=23

Pensoft Data Publishing Policies and Guidelines for 
Biodiversity Data 



Artigos de dados

http://www.nature.com/scientificdata/



Artigos de dados

http://www.nature.com/scientificdata/



Artigos de dados



Exemplo...



Rui Figueira
Nó Português do GBIF
Instituto Superior de Agronomia
Herbário
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa, Portugal
ruifigueira@isa.ulisboa.pt
www.gbif.pt

        http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Obrigado!
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