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Conceito de biodiversidade

Diversidade biológica (CDB, 1992)

Variabilidade entre os seres vivos provenientes de todas as 
origens, incluindo, entre outros, os ecossistemas terrestres, 
marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos 
ecológicos de que fazem parte; inclui a diversidade intra-
específica, entre espécies, e dos ecossistemas.
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Definição de Agrobiodiversidade da FAO (1999, 2005)

A Agrobiodiversidade é a variedade e variabilidade de animais, plantas e micro-
organismos que são usados direta ou indiretamente na alimentação ou na agricultura, 
incluindo culturas, gado, florestas e pesca. Inclui a diversidade dos recursos genéticos 
(variedades / raças) e espécies usadas como alimento, forragem, fibras, combustível e 
fins farmacêuticos. Inclui ainda a diversidade de espécies não colhidas que auxiliam a 
produção (micro-organismos do solo, predadores, polinizadores), e numa concepção 
mais ampla de ambiente, as que suportam os agroecossistemas (agrícolas, pastoris, 
florestais e aquáticos) assim como a diversidade dos agroecossistemas.



Valor da biodiversidade

Usos da biodiversidade
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FAO – estatística de capturas mundiais 1950-2010

Ameaças à Biodiversidade
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Sobre-exploração (caça, lenha, pesca)

Perda, degradação e fragmentação dos habitats (desflorestação, 
poluição, alteração climática)

Introdução de espécies invasoras

Poluição/erosão  genética
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http://en.wikipedia.org/wiki/FAO


Biodiversidade (des)conhecida

Fonte: Mora C, Tittensor DP, Adl S, Simpson AGB, Worm B. How Many Species Are There on Earth and in the 
Ocean? PLoS Biol 2011;9:e1001127.

Número de espécies desconhecidas
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Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF)

● 54 países
● > 1316 

instituições 
publicadoras

● > 780 M registos

http://demo.gbif.org



GBIF permite estudo global do impacto climático nas 
espécies

Mais de metade das plantas e mais de 1/3 das espécies 
animais podem perder mais de metade da área disponível na 
sua gama climática em 2080.

50 000 espécies
170 M registos

Citation Information 
Warren, R. et al., 2013. Quantifying the benefit of early climate change mitigation in avoiding biodiversity loss. Nature Clim. 
Change, advance online publication. Available at: dx.doi.org/10.1038/nclimate1887.



Número de espécies de plantas por região

Source: Kier G, Mutke J, Dinerstein E, Ricketts TH, Küper W, Kreft H, Barthlott W. Global patterns of plant diversity 
and floristic knowledge. Journal of Biogeography 2005;32:1107–16.

Distribuição da Biodiversdiade



Países participantes

http://demo.gbif.org



Observatório Global da Biodiversidade
Cooperação entre diversas iniciativas globais para o avanço de informação 
sobre biodiversidade

● Colecções biológicas
● Dados genéticos
● Espécimes tipo
● Dados de ciência cidadã
● Áreas protegidas
● Estatuto de conservação das espécies
● Ecoregiões

Conservação dos 
recursos naturais

Investigação 
científica

Agricultura 
sustentável



The GBIO
framework



Cooperação GBIF no âmbito da CPLP

Informação (dados)

Capacitação

Participação



Dados de biodiversidade publicados por 
instituições portuguesas (~97 500)
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Distribuição de plantas vascularesExemplo da 
distribuição 
conhecida de 
plantas com 
base numa 
colecção 
biológica, neste 
caso do 
Herbário do 
IICT-ULisboa
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Capacitação

Formação: 
 - cursos: Brasília, Luanda, Lubango
 - orientação, formação 1-para-1

Documentação em 
Português



Participação – workshops sobre o GBIF em 
Luanda, Maputo e Bissau, 2015 e 2016

Tópicos:
- vantagens na participação
- dados disponíveis
- formas de organização e de 
participação



Muito obrigado!

email: node@gbif.pt
http://www.gbif.pt
http://www.isa.ulisboa.pt

Rui Figueira
Nó Português do GBIF
Instituto Superior de Agronomia
Herbário
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa, Portugal

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