
  

Workshop sobre a Partilha de Dados de Biodiversidade através do GBIF em Angola
Luanda, 8 de Novembro de 2018

Caracterização dum Nó 
Nacional do GBIF e ToR

Rui Figueira
ruifigueira@isa.ulisboa.pt

NÓ PORTUGUÊS DO GBIF

mailto:ruifigueira@isa.ulisboa.pt


  

Workshop sobre a Partilha de Dados de Biodiversidade através do GBIF em Angola
Luanda, 8 de Novembro de 2018

A adesão de um país ao GBIF implica a 
participação nos seguintes níveis:

● participação na formulação e 
implementação do plano estratégico, plano 
de trabalhos e outros, através do Conselho 
Director (Governing Board);

● a criação de um Sistema de Informação 
sobre Biodiversidade – Nó Nacional

PARTICIPAÇÃO
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Guia de orientação GBIF

Estabelecer um Nó de 
Participante do GBIF Eficaz

Secretariado GBIF 2015. Estabelecer 
um Nó de Participante do GBIF Eficaz: 
conceitos e considerações gerais. 
Copenhaga. 

Disponível online em 
https://www.gbif.org/document/80925
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O que é um Nó Nacional?

É a Equipa Coordenadora designada por 
um Participante para estabelecer, reforçar 
e expandir as atividades do país associado 
ao GBIF. 

A rede mais ampla de pessoas e 
instituições coordenadas pelo nó, criando 
coletivamente uma infraestrutura para 
prestar informações sobre biodiversidade, 
é por vezes designada por Sistema de 
Informação sobre a Biodiversidade.
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O que é um Nó Nacional?

UNIVERSI-
DADES

MUSEUS

MINISTÉRIOS

DIRECÇÕES
GERAIS

UNIDADES DE
INVESTIGAÇÃO

Partes interessadas  - publicadores ou 
utilizadores de dados

● Administração central, regional e local 
(Ministérios, Governos Provinciais, Agências 
de Ambiente, Áreas protegidas)

● Universidades, institutos de investigação, 
museus (investigadores, especialistas, 
estudantes)

● Organizações não-governamentais

● Iniciativas Ciência Cidadã

ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL

ONG
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Principais funções do Nó

● Promover e apoiar a mobilização de 
dados de biodiversidade no âmbito do 
país;

● Aconselhar sobre a gestão de dados de 
biodiversidade e melhorar a qualidade 
dos mesmos;

● Incentivar a reutilização ideal dos dados 
disponíveis;

● Fomentar a colaboração entre iniciativas 
existentes associadas à biodiversidade, 
incluindo o estabelecimento de contactos 
com a rede GBIF internacional.

Im
ag

em
: 

C
és

a
r 

G
a

rc
ia

FUNÇÕES DO NÓ



  

Workshop sobre a Partilha de Dados de Biodiversidade através do GBIF em Angola
Luanda, 8 de Novembro de 2018

Principais serviços do Nó

● Apoio na mobilização de dados de 
biodiversidade

(organizar dados, apoiar digitalização, 
assegurar infraestrutura, promover 
visibilidade, acesso aberto, colaboração 
entre publicadores e utilizadores, e 
envolvimento da sociedade);

● Apoiar a gestão e curadoria dos dados

(aumento da qualidade dos dados, auxiliar 
gestão de dados, fornecer repositório, dar 
aval a publicadores);
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Principais serviços do Nó

● Apoiar o uso dos dados

(fomentar o acesso, atuar como instituição 
de regerência, apoiar investigação, dar 
suporte a listas nacionais ou temáticas de 
espécies, apoiar relatórios nacionais, p.e. 
CDB);

● Coordenar participação na rede GBIF

(promover a participação, envolver-se nos 
comités de nós, beneficiar e promover 
participação nacional em iniciativas de 
formação, workshops, projetos, redes, 
promover comunicação sobre atividades 
nacionais);
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Nó 
Nacional

UNIVERSI-
DADES

Unidades de
investigação MHN ONG

Sector
privado

Invesiga-
dores

Publicação / Uso / Formação
Universi-

dades

Uso / 
Formação
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REQUISITOS Requisitos para a criação de um nó 
funcional

Capacidades funcionais
● Capacidade política e de planeamento

● Mandado claro, 
● Estrutura de governação,
● Estratégia  de longo prazo, plano de trabalhos

● Capacidade de envolvimento
● Estrutura colaborativa
● Estratégia de comunicação

● Capacidade de implementação e avaliação
● Equipa dedicada
● Apoio financeiro em linha com serviços esperados
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REQUISITOS Requisitos para a criação de um nó 
funcional

Capacidades técnicas
● Capacidade de apoio à mobilização de dados

● Infraestrutura informática
● Incentivos à publicação, através da formação, 

apoio técnico, disponibilização de manuais e 
ferramentas, melhoria da qualidade

● Capacidade de apoio à utilização dos dados
● Ferramentas e especialização para gerar, p.e., 

listas nacionais, registo nacional de colecções e 
bases de dados, identificação de vazios de 
informação

● Ferramentas para promover acesso e utilização, 
p.e., portal nacional de dados, cursos de formação
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REQUISITOS Requisitos para a criação de um nó 
funcional

Princípios
● Neutralidade - o Nó deve ser capaz de trabalhar 

com todas as partes interessadas, de forma neutra, 
equitativa e independente, de forma a criar uma 
reputação de confiança na comunidade

● Liderança e iniciativa – o Nó deve ser capaz de 
estimular o interesse e mobilizar as pessoas e 
organizações

● Enfoque no serviço – o nó deve procurar servir ao 
invés de impor

● Adaptabilidade – o nó deve ter capacidade de 
responter a alterações do panorama de 
financiadores e parceiros 



  

Workshop sobre a Partilha de Dados de Biodiversidade através do GBIF em Angola
Luanda, 8 de Novembro de 2018

PERFIL DO NÓ

O investimento inicial para criação do Nó pode 
ser relevante, em tempo e dinheiro, pelo que é 
necessário:

● usar ao máximo a capacidade e recursos 
existentes;

● usar ao máximo a experiência de outros, quer 
a nivel nacional, quer na rede GBIF;

● combinar esforços através da coordenação de 
iniciativas.

Proposta de perfil - enquadramento
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O investimento na criação do Nó ultrapassa 
normalmente o investimento de participação na 
rede GBIF, para países votantes.

Mesmo na opção de países associados, o 
investimento nacional é importante.
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PERFIL DO NÓ

1)Identificar quais as necessidades, partes 
interessadas e o seu papel

- que instituição pode acolher o Nó

2)Identificar qual o modo de formalização do 
mandato do Nó

- publicação em documento oficial

3)Identificar qual a infraestrutura informática

- portal de comunicação

- plataforma de alojamento de dados (IPT)

- portal de dados (a médio prazo)

(Usar a experiência de outros nós para a 
implementação destas soluções)

.

Proposta de perfil - roteiro
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PERFIL DO NÓ

4)Identificar a estrutura de governação do nó

- para quem reporta, conselhos científicos, 
consultivos, forma de participação dos parceiros 
na preparação dos planos estratégicos e de 
trabalho.

5)Identificar o local institucional que oferece 
melhores condições de alojamento do Nó

- capacidade científica, técnica e tecnológica

- condições de neutralidade, autonomia e 
equidade na função

- estabilidade financeira e dos recursos humanos

Proposta de perfil - roteiro
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PERFIL DO NÓ

A equipa do Nó deve ser composta por, pelo 
menos, três pessoas, com os seguintes perfis:
● Um coordenador do Nó, com formação 

científica ou com formação em informática para a 
biodiversidade;

● Uma pessoa com formação em informática para 
a biodiversidade ou formação científica em 
biologia ou afim, com valências de suporte às 
instituições, utilizadores e de formação;

● Uma pessoa com formação em informática com 
capacidade de gerir a infraestrutura informática e 
de suporte de plataformas de dados.

Proposta de perfil – RH
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TERMOS DE 
REFERÊNCIA

Proposta de ToR para a selecção 
do Nó Nacional do GBIF

A implementação do Nó Angolano do GBIF é de 
grande importância para operacionalizar a 
capacidade do país mobilizar, disponibilizar e utilizar 
dados sobre a ocorrência da biodiversidade. 

Importa, por isso, implementar o Nó nacional que irá 
facilitar a participação das instituições angolanas no 
GBIF.

Essa implementação será tanto mais rápida quando 
a capacidade científica, tecnica e tecnológia da  
instituição que venha a acolher o Nó.



  

Workshop sobre a Partilha de Dados de Biodiversidade através do GBIF em Angola
Luanda, 8 de Novembro de 2018

TERMOS DE 
REFERÊNCIA

Missão

Facilitar a participação das instituições e 
investigadores no GBIF, através da publicação e da 
utilização de informação sobre biodiversidade.

Objectivos
● Promover a participação no GBIF da 

comunidade nacional;
● Promover e facilitar a mobilização de dados de 

biodiversidade de modo livre e aberto;
● Promover o aumento de capacitação da 

comunidade nacional através de acções de 
formação;

● Facilitar a reutilização dos dados;
● Melhorar a gestão de dados de biodiversidade;
● Implementar e manter as plataformas 

tecnológicas para  publicação e uso dos dados
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TERMOS DE 
REFERÊNCIA

Mandato
O Nó deverá ser criado através de publicação oficial em 
Diário da República, o qual deverá atribuir ao nó o 
mandato de promover, coordenar e fomentar a gestão e 
utilização de dados de biodiversidade entre as 
instituições de partes interessadas relevantes no país

As funções principais do Nó são:
● Promover e apoiar a mobilização de dados de 

biodiversidade do país;
● Aconselhar sobre a gestão de dados de 

biodiversidade e melhorar a qualidade dos mesmos;
● Incentivar a reutilização ideal dos dados disponíveis;
● Fomentar a colaboração entre iniciativas existentes 

associadas à biodiversidade, incluindo o 
estabelecimento de contactos com a rede GBIF 
internacional.
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TERMOS DE 
REFERÊNCIA

Acolhimento
Deve ser uma Instituição angolana que proporcione 
condições de infraestrutura e capacidade científica para 
o bom desempenho do Nó, reduzindo o nível de 
investimento inicial e tempo necessário ao início de 
funções do mesmo.

Ofereça condições para Neutralidade, independência e 
equidade. Ofereça também condições de:

● Instalações para a equipa no nó, incluindo o acesso 
permanente à internet;

● Apoio administrativo no expediente e na preparação e 
execução de projectos;

● Apoio informático no acolhimento e gestão de 
servidores;

● Realização de acções de formação.
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TERMOS DE 
REFERÊNCIA

Valências da equipa do Nó

Equipa de pelo menos três membros, com valências:
● Gestão e coordenação
● Intervenção, comunicações, relações públicas e trabalho 

institucional em rede (ao nível regional, nacional ou 
temático)

● Trabalho administrativo (assegurado pela instituição de 
acolhimento)

● Aumento da capacitação e formação
● Serviço de assistência técnica para detentores de dados 

(apoio técnico)
● Apoio às TIC, especialista Web e gestão de bases de 

dados
● Desenvolvimento de software
● Ligação científica e promoção da utilização de dados 

nas comunidades de investigadores relevantes
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TERMOS DE 
REFERÊNCIA

Elementos a produzir pelo Nó

● Plano estratégico (5 anos)
● Programa de trabalhos anual;
● Relatório anual
● Plano de formação bienal;
● Portal de comunicação 
● Plataforma de publicação de dados (IPT)

Outras responsabilidades:

Apoiar a participação de Angola no GBIF, 
assessorando o Chefe de Delegação;

Participar nas reuniões globais ou regionais dos 
Nós GBIF;;

Apoiar a administração central, regional e local no 
acesso e uso da informação sobre biodiversidade;
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Obrigado pela atenção!

RUI FIGUEIRA
NÓ PORTUGUÊS DO GBIF
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
node@gbif.pt

O Nó Português é acolhido no ISA com o apoio da

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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