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O que é o GBIF1

O Sistema Global de Informação sobre a Biodiversidade (GBIF) é uma infraestrutura 

internacional sobre dados abertos, financiada por governos.

Permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa aceder a dados sobre todos os 

tipos de vida na Terra, partilhada através das fronteiras via Internet. 

Ao encorajar e ajudar as instituições a publicar dados de acordo com padrões comuns, 

o GBIF permite investigação científica que não era possível realizar antes, e informa 

melhor as decisões para a conservação e uso sustentável dos recursos biológicos do 

planeta.

O GBIF opera através de uma rede de nós, condenando as infraestruturas de 

informação biológica dos países Participantes e organizações, colaborando com entre si

e com o Secretariado para partilhar competências, experiência e capacidade técnica.

Visão do GBIF: “Um mundo no qual a informação sobre biodiversidade está livre e 

universalmente disponível para a ciência, sociedade e futuro sustentável”.

1 Tradução livre de What is GBIF, http://www.gbif.org/what-is-gbif
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Nó Português do GBIF

O Nó Português do GBIF foi criado em janeiro de 2013, sendo acolhido pelo Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, no âmbito de protocolo com a 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Visão

A partilha aberta e gratuita dos dados primários de biodiversidade enriquece o 

conhecimento e valor da biodiversidade portuguesa e global.

Missão

Promover a integração dos provedores de dados portugueses e recursos de informação

sobre biodiversidade na rede GBIF, e a disponibilidade dos dados de biodiversidade 

para a investigação científica e usos pela sociedade.
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Princípios do Nó Português do GBIF

A implementação e prática do Nó segue os seguintes princípios:

Independência, neutralidade e confiança

O propósito do Nó é o de ser independente e neutral, assegurando a total equidade entre

os provedores e entre os utilizadores finais dos dados, de forma a maximizar a confiança 

das instituições na participação na rede.

Qualidade da informação

É essencial garantir um elevado nível de qualidade da informação científica 

disponibilizada através do GBIF. O Nó deve apoiar a obtenção de elevados níveis de 

qualidade dos dados pelos provedores, facilitando o acesso de ferramentas informáticas, 

documentos e formação disponibilizado pelo Secretariado GBIF e por outros.

Qualidade e adaptabilidade do serviço

O Nó assegurará a qualidade do serviço na obtenção, gestão, disponibilidade e entrega da

informação e dos dados mediados entre os provedores e os utilizadores finais do GBIF, 

ajustando-o aos requisitos dos utilizadores e da sociedade.

Colaboração e cooperação

O Nó promoverá as colaborações entre os provedores, utilizadores, stakeholders e outros 

membros da rede (nomeadamente o Secretariado e outros nós) que procurem atingir os 

objetivos do GBIF, com especial foco na cooperação com instituições e organismos 

portugueses, ou de países da CPLP. 
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Sumário executivo

Dois eventos podem ser destacados na 

atividade do Nó Português do GBIF em 2016: 

a organização da 8ªReunião dos Nós 

Europeus do GBIF e o lançamento do Portal 

de Dados de Biodiversidade de Portugal.

A reunião dos Nós Europeus do GBIF 

realizou-se no Instituto Superior de 

Agronomia em abril, durante três dias, com a

participação de 24 colaboradores de 14 nós 

europeus do GBIF e de 5 organizações 

europeias. Foi também organizado o 

workshop associado Publicação de dados 

baseados em amostragem, com a presença 

de 23 participantes. A reunião permitiu 

desenvolver o programa de trabalhos dos 

nós europeus, e avaliar o progresso realizado

no último ano.

O lançamento do portal de dados em 

outubro foi o culminar de um processo de 

dois anos que implicou a avaliação, 

aprendizagem, adaptação e implementação 

da plataforma Atlas of Living Australia (ALA) 

no contexto nacional. Este processo foi 

desenvolvido sobre uma forte colaboração 

com outros nós europeus, em particular de 

Espanha e de França, e com o Atlas of Living 

Australia, nó australiano do GBIF, que 

desenvolveu a plataforma com o mesmo 

nome. O portal permite já o acesso a mais de

2,6 milhões de registos, publicados por 

instituições portuguesas, e por instituições 

de outros países para o território nacional.

Em 2016, no âmbito do projeto de 

capacitação GBIF PALOP, foram realizados 

dois workshops sobre o GBIF em países 

africanos de língua portuguesa. O primeiro 

realizou-se em maio na Universidade Eduardo 

Mondlane, em Maputo. O workshop que teve 

por título Importância da Participação de 

Moçambique no Sistema Global de 

Informação sobre Biodiversidade (GBIF), 

possibilitou a avaliação do desenvolvimento já

observado no domínio de dados de 

biodiversidade, e a discussão sobre o modo de

organização da constituição de um nó 

nacional. 

Em Bissau, no mês de julho, o Instituto da 

Biodiversidade e das Áreas Protegidas acolheu

o segundo seminário, que possibilitou a 

comunicação sobre os objetivos, recursos 

disponíveis e benefícios da participação das 

instituições guineenses no GBIF. Em ambos os 

países, estes seminários deram um importante

contributo para a possível adesão futura dos 

países ao GBIF.

O apoio à comunidade de língua portuguesa 

foi reforçado através da tradução para 

português de quatro manuais do GBIF sobre 

digitalização de coleções, preparação de 

checklists de espécies e sobre comunicação. 

Adicionalmente foi criado e publicado, 

também em português, um documento 

técnico sobre a plataforma ALA.

A participação portuguesa no GBIF continuou 

a aumentar, com a adição de três novas 

instituições enquanto publicadoras de dados, 

e a adição de 123 mil novos registos, 

perfazendo um total de 443 mil no final do 

ano. Por outro lado, para Portugal estão 

disponíveis mais de 2,5 milhões de dados, 

com o contributo de 2,1 milhões de dados de 

instituições de outros países.
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Executive summary

Two events should be highligted on the 2016

activity of the Portuguese Node of GBIF: the 

organisation of the 8th GBIF European 

Nodes Meeting and the launch of the 

Biodiversity Data Portal of Portugal.

The meeting of European GBIF Nodes took 

place at the Instituto Superior de Agronomia

in April, during three days, with the presence

of 24 participants from 14 european nodes 

and 5 european organisations. It was also 

organised the side event Workshop on 

Sample-based data publication, which 

counted with 23 participants. The meeting 

allowed to develop the working programme 

of the european nodes, and assess the last 

year progress.

The launch of the data portal in October was

the culmination of a two-year process that 

involved the evaluation, learning, adaptation

and implementation of the Atlas of Living 

Australia (ALA) platform in the national 

context. This process was developed on a 

strong collaboration with other European 

nodes, in particular of Spain and France, and 

with the Atlas of Living Australia, Australian 

node of GBIF, that developed the platform 

with the same name. The portal now allows 

access to more than 2.6 million records, 

published by Portuguese institutions, and 

institutions from other countries to the 

national territory.

In 2016, under the GBIF PALOP training 

project, two GBIF workshops were held in 

Portuguese-speaking African countries. The 

first was held in May at Universidade Eduardo 

Mondlane, in Maputo. The workshop entitled 

Importance of Mozambique Participation in 

the Global Biodiversity Information FRacility 

(GBIF) enabled the evaluation of development 

already observed in the field of biodiversity 

information, and the discussion on the way of 

organising the creation of a national node .

In Bissau, in July, the Instituto da 

Biodiversidade e das Áreas Protegidas hosted 

the second seminar, which made it possible to 

communicate the objectives, available 

resources and benefits of the participation of 

the Guinean institutions in the GBIF. In both 

countries, these seminars have made an 

important contribution to the possible future 

participation of these countries in GBIF.

The support to the Portuguese-speaking 

community was reinforced through the 

translation into Portuguese of four GBIF 

manuals on the digitization of collections, 

preparation of species checklists and on 

communication. Additionally, a technical 

document on the ALA platform was created 

and published, also in Portuguese.

The portuguese participation in GBIF 

continued to increase, with the addition of 

three new institutions as data publishers, and 

the addition of 123 thousand new records, 

making a total of 443 thousand at the end of 

the year. On the other hand, over 2.5 million 

data are available for Portugal, with the 

contribution of 2.1 million records from 

institutions from other countries.
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Nó Português do GBIF - Destaques em 2016

Data Ação

Fevereiro Atualização do dataset Flora-on, adicionando mais de 100 mil registos

Março Publicação da checklist Listagem dos Organismos Terrestres e Marinhos 
dos Açores pela Universidade dos Açores

Abril Publicação da checklist A list of the terrestrial fungi, flora and fauna of 
Madeira and Selvagens archipelagos pela Universidade dos Açores

Abril Organização do 8º Encontro de Nós Europeus do GBIF, ISA, Lisboa

Abril Organização do Workshop on Sample-based data publication, associado ao 
8º Encontro de Nós Europeus do GBIF, ISA, Lisboa 

Maio Realização do workshop Importância da Participaçâo de Moçambique no 
Sistema Global de Informaçâo Sobre Biodiversidade (GBIF), Maputo

Julho Início do projeto Agrotraining - Comprovar o uso do GBIF em 
agrobiodiversidade através da avaliação de necessidades e formação

Julho Publicação do dataset Dados de ocorrência de espécies da flora da Guiné-
Bissau, pelo novo publicador Ce3C

Julho Seminário A informação sobre a biodiversidade e o papel do Sistema 
Global de Informação sobre Biodiversidade (GBIF), IBAP, Bissau

Setembro Formação dos membros do Colégio F3, no âmbito do Agrotraining

Outubro Lançamento do Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal, 
http://dados.gbif.pt

Outubro Participação no GBIF Governing Board 23, Brasília

Novembro Publicação do dataset Specimens of Huffmanela lusitana of the Collection 
of Pathology of IPMA, pelo novo publicador IPMA

Novembro Formação e apoio técnico sobre publicação de dados da Coleção de Aves 
através do GBIF, ISCED-Huíla, Lubango
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1. INTRODUÇÃO

Em 2016 completaram-se quatro anos desde ao início de funcionamento do No Português do GBIF, e quinze

anos desde a criação do GBIF. Para além do suporte à investigação científica nas áreas da biologia, ecologia, 

conservação, biogeografia, entre outros, e do apoio a decisão na gestão de recursos naturais, o GBIF tem 

sido fundamental para o desenvolvimento da área da informática para a biodiversidade, tanto no seu 

avanço como no uso dos resultados do desenvolvimento desta disciplina, assim batizada em 1992. Em 

Portugal, estes quatro anos serviram para recuperar do atraso no envolvimento da comunidade nacional 

nesta área, tendo sido dados passos importantes para essa recuperação durante ano.

São exemplos deste avanço duas ações concretizadas em 2016, em eixo de atuação diversos. Um foi a 

realização em Lisboa da 8ª Reunião dos Nós Europeus do GBIF, corolário da forte aposta do Nó na 

cooperação e interação com outros nós GBIF, e com o Secretariado Internacional do GBIF. Outro exemplo foi

o lançamento e início de funcionamento do Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal, cujo serviço 

vem acrescentar maior facilidade no acesso e uso de informação sobre biodiversidade pelos utilizadores do 

GBIF. A implementação do portal representou um forte desafio na decisão sobre o uso de tecnologia big 

data, cuja aplicação em Portugal não tinha sido ainda concretizada no domínio da informação sobre 

biodiversidade.

Consolidado o acolhimento do Nó pelo Instituto Superior de Agronomia, que proporcionou ótimas 

condições para o seu funcionamento, manteve-se uma forte aposta na cooperação externa, quer com a 

rede GBIF, quer com os países da CPLP. Com os últimos, trabalhou-se no sentido de potenciar a participação 

futura daqueles países no GBIF, através da promoção e suporte da língua portuguesa pela produção de 

manuais e materiais em português. Foi ainda possível a promoção do GBIF em Moçambique e na Guiné-

Bissau, com a realização de workshops ou seminários, criando-se as primeiras oportunidades de 

conhecimento do GBIF pelas comunidades daqueles países. Ambas as atividades foram concretizadas pelo 

projeto de capacitação GBIF-PALOP. 

A colaboração com a rede GBIF tem servido para permitir um avanço acelerado das capacidades do Nó 

Português, sustentado por colaborações no domínio da produção de documentação, da adoção da 

plataforma Atlas of Living Australia para o suporte do portal de dados, e do alargamento da base de 

utilizadores do GBIF a domínios em que  o uso de informação sobre biodiversidade não está ainda tão bem 

estabelecido, como seja o da agrobiodiversidade. Estas colaborações tem sido sustentadas por 

financiamentos atribuídos pelo GBIF via programa de capacitação. A cooperação concretizou-se ainda na 

colaboração com o Secretariado Internacional do GBIF em vários domínios, na linha do que foi aprovado em

10

Nó Português do GBIF Relatório Anual 2016



2015 pelo Governing Board do GBIF, no sentido de tornar a participação dos Nós ativa e visível no programa 

de trabalhos da rede global.

A participação de Portugal no GBIF é maior ao fim destes quatro anos, com o aumento de 5 para 13 

instituições publicadoras de dados, que partilharam atualmente 18 conjuntos de dados de ocorrência e 4 

checklists. O número de registos publicados cresceu de 98 mil para 440 mil. Por outro lado, o total de 

registos disponíveis para Portugal, considerando os dados publicados por instituições estrangeiras, 

aumentou fortemente, subindo de 540 mil em 2013 para mais de 2,5 milhões no final de 2016.

Com o final de 2016, encerra-se um ciclo enquadrado pelo Protocolo para o acolhimento do Nó Português 

do GBIF estabelecido entre a FCT e as instituições de acolhimento, nomeadamente o IICT, e depois da 

integração deste na Universidade de Lisboa, o Instituto Superior de Agronomia. Este protocolo suportou a 

execução do Plano Estratégico e Programa de Atividades 2013-2016, que orientou a atuação do Nó, 

segundo os princípios do Nó (ver página 4), em cinco eixos de ação, concretamente: i) implementação da 

infraestrutura informática; ii) mobilização de dados e apoio a provedores; iii) documentação e formação; iv) 

cooperação; v) divulgação. 

Para o próximo ciclo de participação de Portugal no GBIF, para o período entre 2017-2021, colocam-se 

novos desafios à atividade do Nó Português do GBIF, relacionados com o aumento da capacitação dos 

stakeholders no uso da informação, o aumento da participação das instituições nacionais, o 

desenvolvimento de software a aplicações acompanhando os últimos avanços tecnológicos em informática 

para a biodiversidade, e o aumento da cooperação no âmbito da rede GBIF, dos países da CPLP e das 

infraestrutura de investigação, com especial relevo para o PORBIOTA. O início de implementação desta 

infraestrutura representa uma grande oportunidade para o aumento da participação nacional, 

proporcionando os meios de infraestrutura e recursos humanos que promoverão a disponibilização de 

dados de biodiversidade, quer com base na catalogação de coleções biológicas, quer na mobilização de 

bases de dados de ocorrência ou de inventários. A participação do Nó Português do GBIF no PORBIOTA será 

importante para se transpor para essa implementação da infraestrutura toda a experiência e capacitação 

desenvolvida no âmbito do GBIF. Será assim assegurada a adoção de tecnologias e práticas que favorecerão 

a compatibilidade e integração do PORBIOTA, e dos seus parceiros, nas redes e infraestruturas 

internacionais.

11
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2. PROJETOS
Durante 2016, o Nó Português do GBIF ganhou o projeto Agrotraining para aumento de capacidade do GBIF,

em parceria com o GBIF Espanha e com o Colégio Food, Farming and Forestry (F3) da Universidade de 

Lisboa. Para além deste, concluíram-se com sucesso os projetos GBIF PALOP e Encounter Bay, e também o 

projeto CoopBioPlat, que levou à assinatura de um memorando de entendimento internacional entre seis 

nós GBIF da Europa e da América Latina. Estes projetos foram desenvolvidos em linha com eixos de 

atividade principais do plano de trabalhos do Nó. 

Promote Agrotraining - Proofing GBIF use on agrobiodiversity through needs assessment and training

Fundo: GBIF Capacity Enhancement Support Program (CESP) 2016

Proponente: GBIF Portugal

Participantes: GBIF Espanha e Colégio F3, Universidade de Lisboa

Objetivos: 

• Identificar as principais necessidades dos stakeholders de agrobiodiversidade em ferramentas de 

bases de dados de biodiversidade, a fim de fornecer orientação no desenvolvimento de formação 

direto para a comunidade da agrobiodiversidade, através de abordagens participativas;

• Desenvolver um conjunto completo de atividades de aprendizagem e materiais de divulgação, 

projetado para atingir os objetivos do programa de formação, incluindo uma avaliação geral das 

ferramentas e funcionalidades atualmente disponíveis sobre os recursos de informação sobre 

biodiversidade e de informática para a biodiversidade;

• Organizar um curso de formação regional sobre uso de informação de agrobiodiversidade.

Financiamento total atribuído: 10000,00 €

Financiamento atribuído ao GBIF Portugal: 10000,00 €

Co-financiamento: 23500,00€

Duração: julho 2016 a junho 2017.
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Sumário dos resultados em 2016: workshop de formação da dos membros do Colégio F3 

Link: http://http://www.gbif.pt/agrotraining, http://www.gbif.org/project/2016-iberian-agrotraining

Promote GBIF in the African Portuguese speaking countries through documentation and seminars (GBIF-

PALOP)

Fundo: GBIF Capacity Enhancement Support Program (CESP) 2015

Proponente: GBIF Portugal

Participantes: MINCT e ISCED (Angola), UEM (Moçambique), IBAP (Guiné-Bissau)

Objetivos: 

• Assegurar que existe, em português, um conjunto fundamental de documentos de apoio ao 

estabelecimento de um nó do GBIF e à mobilização de dados de biodiversidade;

• Promover a divulgação do GBIF junto dos países africanos de língua portuguesa, em particular em 

Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, de modo a facilitar a adesão das comunidades destes países 

ao GBIF, e a capacitação no uso e mobilização de dados de biodiversidade.

Financiamento total atribuído: 8000,00 €

Financiamento atribuído ao GBIF Portugal: 8000,00 €

Co-financiamento GBIF-Portugal: 10750,00 €

Duração: maio 2015 a junho 2016.

Sumário dos resultados em 2016: realização do “Workshop sobre a Partilha de Dados Científicos sobre 

Biodiversidade”, co-organizado com a Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, em maio de 2016 , e do 

seminário “A informação sobre a biodiversidade e o papel do Sistema Global de Informação sobre 

Biodiversidade (GBIF)”, co-organizado com o IBAP, Bissau, em julho de 2016 . Tradução de quatro 

manuais/documentos para português. 

Relatório final: http://www.gbif.org/resource/82844

Link: http://www.gbif.pt/node/274, http://www.gbif.org/project/2015-lusophone-africa
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Encounter Bay (ALA Node Portal Internationalization)

Fundo: GBIF Capacity Enhancement Support Program (CESP) 2015

Proponente: Belgium Biodiversity Platform (Nó belga do GBIF)

Participantes: Nós GBIF de ES, FR, PT

Objetivos: 

• Internacionalização da plataforma Atlas of Living Australia para as línguas francesa, espanhola e 

portuguesa;

• Produção de documentação de base, a disponibilizar em inglês, francês, espanhol e português, 

para facilitar adoção por outros membros da rede GBIF, incluindo um manual de instalação e 

operação, e um guia para a tradução do sistema noutras línguas.

Financiamento total atribuído: 4000,00 €

Financiamento atribuído ao GBIF Portugal: 1000,00 €

Co-financiamento GBIF-Portugal: 2000,00 €

Duração: abril 2015 a junho 2016.

Sumário dos resultados em 2015: Produção do manual técnico e de tradução da plataforma, incluindo a 

tradução para português. Implementação do Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal, incluindo a 

visita de Santiago Martinez de la Riva, programador do GBIF Espanha, a Lisboa, para apoiar a 

implementação do sistema.

Relatório final: http://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_project/files/Encounter_Bay.pdf

Link: http://www.gbif.org/project/2015-ala-internationalization

CoopBioPlat -- A cooperative framework for building a common platform to serve biodiversity 

information at national level

Fundo: ERANET-LAC/Comissão Europeia

Proponente: GBIF Espanha

Parceiros: SNSB (Argentina), SiBBr (Brasil), CRBio (Costa Rica), GBIF França, GBIF Portugal.

Objetivos: 
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• Estabelecer um acordo institucional para a cooperação sobre portais de dados de biodiversidade 

(nacionais, baseados em ALA);

• Demonstrar a cooperação técnica e desenvolvimentos nesta área.

Financiamento total atribuído: 15000,00 €

Financiamento atribuído ao GBIF Portugal: 2500,00 €

Co-financiamento GBIF-Portugal: 1000,00 €

Duração: março 2015 a março 2016.

Sumário dos resultados em 2015: Assinatura do Memorando de Entendimento pelos seis nós do GBIF 

parceiros: Argentina, Brasil, Costa Rica, Espanha, França Portugal.

Link: http://www.gbif.es/CoopBioPlat_in.php
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3. MOBILIZAÇÃO DE DADOS

3.1. Publicação de dados por instituições nacionais

Até ao final de 2016 foram publicados um total de 443 023 registos por instituições portuguesas, o que 

representa um aumento de 123 337 mil (39%) relativamente ao final de 2015 (Figura 1). Praticamente todos

os novos registos são georreferenciados (98.8%), sendo que, no total, 319 040 mil (72%) dos registos têm 

coordenadas geográficas. Do total de registos, 113 122 (23%) são referentes a dados 96 países, com 

particular destaque para os países africanos de língua portuguesa (Figura 2).

Figura 1. Evolução do número de registos publicados durante 2016 pelas instituições nacionais.
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Figura 2. Principais países para os quais os publicadores portuguesas publicam dados. A intensidade de 

vermelhos das células indica maior densidade de registos.

O número de instituições publicadoras portuguesas aumentou de 10 para 13, tendo também crescido o 

número de conjuntos de dados de 17 para 22. As principais publicações em 2016 foram realizadas pela 

atualização de dados do conjunto de dados Flora-On, pela Sociedade Portuguesa de Botânica, com a adição 

de 112 mil novos registos.

Para além deste conjunto de dados verificou-se a publicação de um recurso de dados de flora para a Guiné-

Bissau, por uma nova instituição registada, o Ce3C - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, 

com cerca de 4 mil registos, e a adição de cerca de 5 mil novos registos de observação de plantas invasoras 

em Portugal pelo Centro de Ecologia Funcional. A lista global de publicadores portugueses com o número 

de registos publicados é apresentada no Anexo I

Em relação aos projetos financiados pela FCT em 2006 (ver relatório do Nó Português do GBIF 2013), não se

verificou qualquer alteração em relação à publicação através do GBIF dos registos catalogados no âmbito 

dos projetos PTDC/BIA-QOR/66755/2006, PTDC/BIA-QOR/68211/2006 e PTDC/BIA-QOR/71492/2006. Os 

restantes projetos completaram já a publicação dos registos catalogados durante a execução do projeto.
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Em 2016, quatro entidades nacionais registaram-se enquanto novos publicadores de dados através do GBIF. 

Foram estas o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (Ce3C), o instituto Português do Mar e 

da Atmosfera (IPMA), o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO/InBIO) e o 

Instituto Superior de Agronomia (ISA). As duas primeiras publicaram os seus primeiros conjuntos de dados, 

enquanto que o ISA iniciou o processo de publicação, com recurso à sua própria infraestrutura, do conjunto 

de dados do Herbário João de Carvalho e Vasconcellos, até agora alojado pelo GBIF Espanha. Para além de 

apoiar nestes processos, o Nó Português manteve contactos com várias instituições nacionais, de modo a 

apoiar a preparação de conjuntos de dados para a sua publicação através do GBIF, nomeadamente

• Aquário Vasco da Gama;

• Associação Biodiversity4All, responsável pelo portal www.biodiversity4all.org;

• Associação Leonel Trindade – Sociedade de História Natural

• Associação Prodata, responsável pelo portal n  aturdata.  com;

• Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza da Região Autónoma da Madeira

• Energias de Portugal (EDP);

• Grupo de Biodiversidade dos Açores (Ce3C), Universidade dos Açores, responsável pelo Portal da 

Biodiversidade dos Açores2;
• Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária;

• Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Entre estas entidades, merece natural destaque os contactos realizados com a EDP, por se tratar de uma 

empresa privada, que manifestou interesse em publicar dados através do GBIF. Não sendo caso único no 

GBIF, na verdade são muito poucos os exemplos de entidades do sector privado que são publicadores, pelo 

que este caso assume especial relevância. A publicação de dados pelo sector privado é um dos tópicos que 

foi discutido na 13th GBIF Global Nodes Meeting, fazendo parte do programa de trabalhos para o biénio 

2015-20173.

Ainda no início de 2016 foi concluída a definição, pelos publicadores nacionais, das licenças padrão Creative 

Commons a atribuir a cada conjunto de dados já publicados através do GBIF. Este processo, iniciado em 

2015, passou pelo envio de informação aos publicadores sobre os tipos de licença disponíveis para seleção 

– CC0, CC-BY e CC-BY-NC - , conforme decisão do GBIF Governing Board 21. O Nó Português, depois de 

recolher dos publicadores nacionais as licenças atribuídas a cada conjunto de dados, comunicou-as ao 

Secretariado Internacional do GBIF. O processo ficou finalmente concluído em Outubro de 2016, com a 

implementação no portal internacional das alterações necessárias para a classificação dos conjuntos de 

dados relativamente às licenças atribuídas. Deste modo, passou a ser possível a pesquisa de dados com o 

uso de critérios relativamente à licença, o que representa um importante avanço no sentido dos utilizadores

poderem cumprir de forma fácil os requisitos de licença definidos pelos publicadores.

2 http://azoresbioportal.uac.pt/

3 http://community.gbif.org/pg/pages/view/49661/results-of-the-nodes-wp-group-on-open-data-and-the-private-sector
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3.2. Dados disponíveis para o território nacional

Durante 2016 foram publicados para Portugal 1 145 656 novos registos, tendo sido atingido um total de 2 

567 929 dados de ocorrência de espécies, o que representa um aumento de 80% relativamente ao número 

de registos disponíveis no final de 2015. Destes novos registos, 119 115 foram publicados por instituições 

portuguesas, e os restantes 1 026 541 por instituições de outros países. Os principais países cujas  

instituições publicaram dados de Portugal foram os Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Reino Unido e 

Bélgica (Figura 3). No entanto, como se verá adiante, uma parte importante dos registos publicados por 

instituições dos Estados Unidos tem origem em instituições portuguesas. Relativamente à origem dos 

registos, cerca de 84% são baseados em observações humanas, e 11% são baseados em espécimes 

preservados em coleções biológicas (Figura 3). Finalmente, no que se refere à representatividade dos 

grupos biológicos, quase ¾ dos registos são de animais (72%), e dentro destes, particularmente de aves, 

enquanto que 20% do total dos registos são de ocorrência de plantas (Figura 4).

Figura 3. Principais países publicadores de dados para o território nacional (incluindo área marítima). Para 

informação detalhada, consulte http://dados.gbif.pt.
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Figura 4. Principais grupos biológicos representados pelos dados disponíveis para Portugal. Para algumas 

categorias, são indicados os números de registos. Para informação mais detalhada, consulte 

http://dados.gbif.pt.

Entre os principais conjuntos de dados com registos para Portugal, destaca-se o conjunto de dados eBird 

(Tabela 1), que publica dados de aves feitas por observadores de aves do mundo inteiro, quer de 

profissionais, quer de amadores. Este conjunto de dados, em 2016, aumentou em 168% o total de registos 

para Portugal, o que foi destacado em notícias do portais internacional e nacional do GBIF4. Do mesmo 

modo, outro conjunto de dados de grande relevância para Portugal é o Flora-on, neste caso de observações 

de plantas, que em 2016 praticamente duplicou o número de registos publicados par Portugal. 

Outros conjuntos de dados de maior dimensão para Portugal são os dados de aves determinados por 

registadores GPS colocados em gaivotas, num programa realizado pela organização belga INBO, assim como 

os inventários de plâncton realizados no Norte do Oceano Atlântico pela organização do Reino Unido 

SAHFOS. São também de interesse os dados de plantas disponibilizados pelos herbários espanhóis através 

da iniciativa Anthos, assim como dados de plantas silvestres associados a espécies cultivadas 

disponibilizados pela organização internacional CIAT. 

O contributo do conjunto de dados eBird é muito importante para o total de dados disponível para Portugal,

como referido, mas é de notar que, apesar de estes dados serem publicados por uma instituição dos 

Estados Unidos da América, este constitui um agregador de contributos nacionais, quer em termos 

individuais pelos observadores de aves portugueses que nessa plataforma publicam e gerem os dados das 

suas observações, quer em termos institucionais. Sobre a plataforma do eBird, a Sociedade Portuguesa de 

Estudo das Aves (SPEA), uma das organizações nacionais de observadores de aves mais dinâmicas, 

estabeleceu o portal PortugalAves, enquanto um portal regional do eBird. Neste portal são atualmente 

geridos muitos projetos da SPEA, que em 2016 terminou a transferência de todos os registos que constavam

4 http://www.gbif.org/newsroom/news/2015-ebird-update-adds-63-million-occurrences, http://www.gbif.pt/node/367 
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na plataforma anterior do PortugalAves, assim como iniciou os trabalhos do III Atlas das Aves Nidificantes de

Portugal, e deu continuidade aos programas de monitorização – Atlas, Censo de Aves Comuns, Rede de 

observação de Aves e Mamíferos Marinhos. Deste modo, uma parte muito grande dos mais de 1 milhão de 

registos que em 2016 o eBird acrescentou para Portugal provém deste contributo por parte da SPEA.

Infelizmente, ainda não é possível identificar nos registos publicados pelo eBird qual a instituição ou projeto

que os originou, pelo que não se podem individualizar os dados fornecidos pela SPEA. A correta atribuição 

da origem dos dados é muito relevante no caso dos registos do eBird. 

Uma das razões principais para a correta atribuição dos registos prende-se com o facto dos dados 

publicados por um país através do GBIF ser um dos indicadores considerados para a avaliação do 

desempenho desse país para os objetivos Aichi, nomeadamente o Objetivo 195, no âmbito da década da 

Biodiversidade 2010-2020 da Convenção da Diversidade Biológica. Esta questão da correta atribuição foi já 

levantada pelo Nó Português do GBIF, e por outros, junto do Secretariado do GBIF, para que, em conjunto 

com o eBird, seja possível implementar um mecanismo de atribuição, estando atualmente em curso as 

conversações em curso para identificar uma solução.

Tabela 1. Conjuntos de dados com maior quantidade de registos publicados para Portugal.

Conjunto de dados Instituição País Nº ocorrências

EOD - eBird Observation Dataset Cornell Lab of

Ornithology

EUA  1 545 291  

Flora-On: occurrence data of the flora of mainland 

Portugal

SPB Portugal  253 507  

Bird tracking - GPS tracking of Lesser Black-backed 

Gulls and Herring Gulls breeding at the southern 

North Sea coast

INBO Bélgica  55 661   

Continuous Plankton Recorder Dataset (SAHFOS) SAHFOS Reino Unido  52 748  

Fundación Biodiversidad, Real Jardín Botánico (CSIC): 

Anthos – Sistema de Información de las plantas de 

España

Anthos Espanha  47 349  

A global database for the distributions of crop wild 

relatives.

CIAT Colômbia  30 067  

5 https://www.bipindicators.net/indicators/growth-in-species-occurrence-records-accessible-through-gbif
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4. IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

4.1. Infraestrutura de hardware e software
Em Outubro de 2016 foi lançado o Portal de Dados de Biodiversidade Portugal, baseado na tecnologia da 

plataforma Atlas of Living Australia. Este é um marco importante na implementação da infraestrutura do Nó

Português, que passou assim a contar com um serviço de dados num contexto nacional. Este portal 

permite, desde já, aceder aos dados publicados pelas instituições nacionais, e dados publicados por 

instituições estrangeiras, para o território nacional, incluindo área marítima. No final de 2016 foi atingidfo 

um total de 2,6 milhões de registos. Os dados podem ser facilmente pesquisados e acedidos, incluindo o 

detalhe da informação de cada registo, o seu mapeamento, que inclui a visualização imediata da informação

de cada registo, e ainda imagens associados aos registos. Para além dos dados de ocorrência, o portal inclui 

também um diretório das instituições publicadoras e respetivos conjuntos de dados, acessíveis também a 

partir de um mapa, que inclui a descrição da instituição e metadados dos conjuntos de dados. Na secção 

seguinte irá ser detalhadas as características do sistema e processo que levou à sua implementação.

Para além do portal de dados, foi mantida a infraestrutura que suporta o portal do Nó Português, disponível

em http://www.gbif.pt, e a ferramenta de publicação de conjuntos de dados Integrated Publishing Toolkit 

(IPT, http://ipt.gbif.pt), ambos os sistemas já totalmente suportados pela infraestrutura do Instituto 

Superior de Agronomia desde a transição do IICT ainda em 2015. O IPT foi alvo de uma atualização para a 

versão 2.3.3, que consolidou e resolveu questões de segurança presentes na versão anterior. A transferência

dos 8 conjuntos de dados alojados no serviço até ao final de 2016 para a nova versão foi concluída com 

sucesso. O serviço IPT do Nó Português do é um dos Centro de Alojamento de Dados acreditado pelo GBIF6.

Para além desta infraestrutura de base, o Nó Português mantém uma utilização constante de muitos outros 

recursos em informática para a biodiversidade, com particular destaque para as ferramentas de pesquisa de

dados automática do GBIF através de webservices API (http://www.gbif.org/developer/summary), ou das 

ferramentas de correspondência de nomes de taxa (GlobalNames Crossmap7), utilizadas bastantes vezes em

tarefas de preparação de dados no formato padrão utilizado pelo GBIF, Darwin Core.

6 https://github.com/gbif/ipt/wiki/dataHostingCentres

7 https://github.com/GlobalNamesArchitecture/gn_crossmap
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4.2. Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal
O Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal (Figura 5) foi lançado a 19-10-2016. Este foi o culminar de 

um processo iniciado em 2014, com a decisão de adotar a plataforma Atlas of Living Australia (ALA)8, 

desenvolvida pelo Nó GBIF daquele país, como base tecnológica para a implementação de um portal de 

dados nacional. Através do portal é possível aceder aos dados de ocorrência de biodiversidade, para todos 

os grupos biológicos, publicados por instituições portuguesas através do GBIF, e aos dados publicados por 

instituições estrangeiras para o território nacional. Os dados presentes no portal nacional, são, na medida 

do possível, um espelho dos dados que são publicados inicialmente através do GBIF.

A principal razão para a implementação do portal tem que ver com a necessidade de analisar um grande 

volume de dados através de uma aplicação web, o que coloca grandes desafios em termos da infraestrutura

de suporte, de modo a garantir a fiabilidade e rapidez no acesso e visualização da informação. Por outro 

lado, as necessidades de visualização e análise a informação variam conforme o contexto geográfico, 

administrativo, biogeográfico e ecológico de cada região. Por essas razões, é difícil implementar, de uma 

forma satisfatória, as necessidades dos utilizadores no portal global do GBIF.org, onde os mais de 700 

milhões de registos e o seu carácter global coloca limitações à implementação de ferramentas finas para a 

pesquisa e análise de informação. 

Figura 5. Página inicial Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal, publicado em Outubro de 2016.

8 http://www.ala.org.au/
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A nível nacional essa implementação é possível, permitindo aos utilizadores analisar a importância da 

informação para as suas necessidades específicas diretamente no portal, sem terem de descarregar os 

dados e analisá-los localmente, o que representa uma grande vantagem relativamente ao portal global. A 

implementação do portal português seguiu-se à implementação da mesma plataforma pelos Nós de 

Espanha9 e França10, tendo beneficiado grandemente da experiência e apoio das equipas de informática 

daqueles Nós GBIF. Beneficiou-se também do apoio técnico do nó australiano do GBIF (CSIRO - Atlas of 

Living Australia), proporcionado pelo membro da sua equipa de programadores e arquiteto responsável de 

sistemas, David Martin.

- Componentes e Arquitetura do Portal

O Atlas of Living Australia é uma plataforma de software opensource, disponível através do repositório 

GitHub11 para o acesso e análise de dados de biodiversidade disponíveis através do GBIF, no contexto 

nacional. O software foi desenvolvido no âmbito do projeto com o mesmo nome12, tendo despertado o 

interesse de outros nós GBIF, que o adotaram como base para a implementação de portais nacionais de 

dados. O portal nacional disponibiliza nesta fase dados de ocorrência de espécies, imagens dos registos, 

quando disponível, e informação sobre instituições, coleções e bases de dados de biodiversidade, e 

conjuntos de dados (Figura 6). O portal é bilingue (português / inglês), beneficiando da tradução da 

plataforma realizadas no âmbito do projeto Encounter Bay.

Esta informação é disponibilizada por três módulos que foram atualmente implementados no portal 

português, cujo código fonte está disponível no repositório GitHub do ALA: 

https://github.com/AtlasOfLivingAustralia. As adaptações realizadas para o portal nacional estão disponíveis

no repositório GitHub do GBIF Portugal em https://github.com/GBIFPortugal. O portal está implementado 

sobre o serviço cloud computing disponibilizado pela INCD - Infraestrutura Nacional de Computação 

Distribuída13, no âmbito da cooperação entre esta infraestrutura de investigação nacional e o PORBIOTA - E-

Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em Biodiversidade. Do ponto de vista técnico, a 

arquitetura do sistema foi desenhada de forma a que os módulos implementem serviços web, que são 

depois utilizados pelas interfaces web (páginas acedidas pelos utilizadores através do browser), mas que 

podem ser também acedidos diretamente por outras aplicações informáticas (máquina a máquina). 

9 http://datos.gbif.es

10 http://portail.gbif.fr

11 https://github.com/AtlasOfLivingAustralia

12 A plataforma Atlas of Living Australia (ALA) foi desenvolvida e implementada pela infraestrutura de investigação com o mesmo 

nome, que é também o Nó Australiano do GBIF. Esta infraestrutura de investigação é um consórcio constituído no âmbito do 

apoio do governo australiano a infraestruturas de investigação estratégicas, que agrega as instituições australianas com 

principais responsabilidades na gestão de dados biológicos, incluindo museus, coleções biológicas, sociedades científicas, 

organizações de investigação científica, a administração pública e gestores de recursos naturais.

13 http://www.incd.pt
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Figura 6. Ecrãs do Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal, mostrando (da esquerda para a direita,e 

de cima para baixo) a visualização de dados de ocorrência, a pesquisa por locais, a vista de imagens dos 

registos e a página de coleções.

A plataforma (Figura 7) utiliza vários sistemas preparados para lidar com grandes volumes de dados, como 

sejam a base de dados NoSQL Cassandra, e o sistema de indexação Apache SOLR. 

Estas tecnologias big data são adequadas para permitir a pesquisa e criação de filtros sobre um grande 

número de parâmetros, que são parte da estrutura dos dados publicados através do GBIF. É dado, assim, 

uma grande capacidade de análise, em tempo real, aos utilizadores do portal, para poderem filtrar e aceder 

aos dados de uma forma mais eficiente, se comparado com o acesso ao portal de dados internacional.

A implementação do sistema sobre uma cloud Openstack assegura, por outro lado, um elevado 

desempenho, por permitir isolar os fluxos computacionais mais exigentes dos serviços acedidos 

diretamente pelos utilizadores. Adicionalmente, o sistema permite a alocação demais recursos de memória,

processamento ou armazenamento, à medida que se tornam necessários, sem que isso implique quebras 

de serviço.

25

Nó Português do GBIF Relatório Anual 2016



Figura 7. Infraestrutura informática implementada para suporte ao portal. O sistema é suportado por uma 

cloud Openstack disponibilizada e mantida pela infraestrutura INCD, e inclui seis máquinas virtuais e quatro 

volumes de armazenamento.

- Comunidade de suporte do Atlas of Living Austrália

O  ALA gerou o interesse de outros participantes do GBIF, relativamente à sua reutilização para portais de 

dados nacionais, o que levou à criação de uma comunidade de informáticos desses nós14. Atualmente, estão

já em funcionamento 8 portais15, lançados entre 2014 e 2016, tendo sido manifestado interesse por mais 

cinco países participantes. Desde 2013, este interesse tem sido organizado com base em workshops 

técnicos, nos quais o GBIF Portugal participou já por três vezes, em 2015 e 2016. Adicionalmente, foi 

também financiado um projeto de capacitação do GBIF para produção de documentação e para a tradução 

da plataforma, assim como assegurado o apoio ao ALA por parte do Secretariado Internacional do GBIF, 

através da sua inclusão no plano de implementação do GBIF para os próximos cinco anos. 

14 http://www.gbif.fr/sites/default/files/documents/the_community_around_ala_platform.pdf

15 Austrália, Argentina, Brasil (Min. Ambiente), Costa Rica, Escócia, Espanha, França, Portugal.
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Este interesse e a criação de uma comunidade é muito importante para garantir a sustentabilidade da 

plataforma e o seu avanço tecnológico. Portugal participa ativamente nesta comunidade, interagindo com 

os outros parceiro e contribuindo para o seu desenvolvimento e divulgação com a produção dos seguintes 

resultados:

– tradução dos módulos de ocorrências e de coleções para português;

– preparação e publicação do documento técnico Atlas of Living Australia - Documento Técnico 

Chave16 (em quatro línguas incluindo o português), produzido no âmbito do projecto Encounter 

Bay17.

– poster Lecoq. M-E. et al, 2016. The community around Atlas of Living Australia's platorm18, TDWG 

2016, Costa Rica.

Finalmente, foi assinado pelo Instituto Superior de Agronomia o Memorando de Entendimento entre os Nós

GBIF de seis países – Argentina, Brasil, Costa Rica, Espanha, França, Portugal – que estabelece a cooperação 

em informática para a biodiversidade, com destaque para a plataforma ALA.

- Desenvolvimentos futuros do Portal nacional

Outros módulos da plataforma ALA despertam grande interesse para a sua implementação no portal 

nacional. São estes:

– módulo de espécies, que agrega informação ao nível da espécie, incluindo  informação taxonómica, 

galeria de imagens, sequências genéticas provenientes do Genebank ou BOLD, dados de ocorrência 

e bibliografia;

– módulo de listas de espécies, que  permite a gestão de listas de espécies com diferentes finalidades 

(por exemplo, lista de espécies endémicas, com estatuto de conservação, invasoras). Este módulo 

interage com o módulo de espécies e com o módulo de ocorrências, suportando vistas 

personalizadas do portal;

– módulo regiões, que permite a gestão de cartografia de base (por exemplo, de áreas protegidas) e 

sua utilização para a produção de relatórios e outras análises;

– módulo espacial, que implementa um websig completo, que expande a capacidade de visualização 

e análise espacial, incluindo a produção de modelos de distribuição. Este módulo está atualmente a 

ser re-implementado numa linguagem de programação moderna que irá aumentar a sua 

performance .

16 http://www.gbif.org/resource/82850

17 http://www.gbif.org/project/2015-ala-internationalization

18 http://www.gbif.fr/sites/default/files/documents/the_community_around_ala_platform.pdf
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5. USO DE DADOS

5.1. Uso do portal de dados e publicações científicas
Os acessos ao portal internacional do GBIF, www.gbif.org, por utilizadores baseados em Portugal originaram

14 110 sessões (>15% que em 2015), com base nos registos de Google Analytics, num total de 9515 

utilizadores (> 18%). Isto corresponde a cerca de 270 sessões por semana. Estes acessos conduziram à 

concretização de 589 descarregamentos de dados (<12% relativamente a 2015). 

Em 2016, foram publicados 11 artigos científicos por autores filiados em instituições nacionais com uso ou 

referência ao GBIF (Anexo II) em que é citado o uso de dados publicados através do GBIF, onde pelo menos 

um dos autores tem afiliação numa instituição portuguesa. Este valor representa menos dez artigos do que 

os publicados em 2015. 

5.2. Downloads de dados dos provedores nacionais 
O uso de dados publicados pelas instituições nacionais continuou a aumentar em 2016, se comparado com 

2015. Foram realizados 19 750 mil downloads que  incluíram registos de conjuntos de dados de instituições 

portuguesas, o que representa um aumento 17% em relação a 2015 (Anexo I). O total de registos individuais

descarregados ultrapassa os 189 milhões. A informação do número de downloads é relevante para as 

instituições publicadoras, que têm assim um indicador do interesse e do uso da informação associada às 

suas coleções ou bases de dados. O portal internacional do GBIF mantém um registo dos downloads 

realizados para cada conjunto de dados, que pode ser consultado diretamente e a cada momento pelas 

instituições19.

Para facilitar a citação do uso pelos utilizadores, e o acompanhamento do uso por parte dos publicadores, o 

GBIF tem totalmente consolidado o mecanismos de atribuição de identificadores únicos do tipo Document 

Object Identifier (DOI) a cada download realizado através do portal internacional.

19 Por exemplo, para o Flora-on, ver http://www.gbif.org/dataset/7fe3eb5c-42bd-49d7-a30b-82c353ef6575/activity
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6. DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO

6.1. Disponibilização de documentação em Português

No âmbito do projeto GBIF PALOP - Promote GBIF in the African Portuguese speaking countries through 

documentation and seminars20, o Nó Português manteve a sua atividade de produção de documentação em 

português, como objetivo de constituir um corpo de documentos essenciais para a apoiar a implementação 

de uma infraestrutura nacional de dados de biodiversidade. Foi concluída, no âmbito deste projeto, a 

tradução de dois manuais e dois documentos (Tabela 2), que se encontram agora em produção pelo 

Secretariado GBIF para publicação final da versão portuguesa.  

No âmbito do projeto GBIF CESP 2015 Encounter Bay, o Nó Português contribuiu para a elaboração do 

documento Atlas of Living Australia - Key Technical Documentation21, incluindo a sua tradução para 

Português.

Tabela 2. Materiais e documentos traduzidos para Português em 2015.

Documento Projecto Tipo Estado

Best practice guide for compiling, maintaining, 
disseminating national species checklists

GBIF PALOP documento em produção

Initiating a Collection Digitisation Project GBIF PALOP documento em curso

GBIF Communications Strategy GBIF PALOP documento em produção

GBIF Capacity Enhancement Framework and GBIF 
Communications Strategy – Draft

GBIF PALOP documento em produção

Atlas of Living Australia - Key Technical 
Documentation

Encounter Bay documento concluído

A lista total de documentos atualmente disponíveis em português é apresentada no Anexo III.

20 http://www.gbif.pt/node/274

21 Disponível em inglês, francês, espanhol e português em http://www.gbif.org/project/2015-ala-internationalization
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Em colaboração com o Secretariado Internacional, o Nó colaborou no arranque do suporte do portal 

internacional à língua portuguesa, tendo traduzido as secções Publishing Data22, What is Darwin Core, and 

why does it matter, e Extended Darwin Core for sampling-event datasets.

6.2. Formação
Em 2016, o Nó Português do GBIF concretizou duas ações de formação.

Formação no âmbito do projeto Agrotraining

Treze membros do Colégio F3 participaram num curso de formação sobre o GBIF, no âmbito do projeto de 

capacitação Agrotraining, que decorreu nos dias 15 e 16 de Setembro de 2016, no ISA. O curso permitiu aos 

participantes a familiarização com os recursos e ferramentas do GBIF. Foi feita uma introdução ao GBIF 

incluindo a demonstração detalhada do portal e do acesso aos dados, o fluxo de informação desde a 

mobilização dos dados e sua organização segundo o padrão Darwin Core, e o enquadramento do GBIF no 

panorama geral das iniciativas globais de informação sobre biodiversidade, incluindo a troca de informação 

via web semântica.

O curso proporcionou ainda o desenvolvimento de vários casos de uso, através de trabalhos em grupo, 

onde que se exploraram exemplos de aplicação em agrobiodiversidade:

• Relações entre espécies: o caso dos polinizadores do género Bombus e Apis na Bacia do 

Mediterrâneo

• BiRDS – BioIndicator de Resiliência e Diversidade para Stakeholders

• Cashew (Anacardium occidentale L.): a major tropical cash crop

• Validação de uma listagem de culturas classificadas como de subsistência, de rendimento e 

emergentes em 3 regiões da Guiné-Bissau

Capacitação sobre publicação de dados através do GBIF

Dando sequência à capacitação que o Nó tem desenvolvido junto de instituições angolanas, foi realizada 

uma formação em ambiente de trabalho no Herbário e Museu Zoológico, no ISCED-Huíla, Lubango, Angola. 

Esta formação decorreu entre os dias 23 de Novembro e 3 de Dezembro, e teve como objetivo preparar o 

conjunto de dados da coleção de aves para publicação através do GBIF. A atividade teve as seguintes 

componentes:

• Importação de dados para a base de dados Specify;

22 http://www.gbif.org/publishing-data/summary
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• Verificação de qualidade de dados com OpenRefine;

• Introdução ao formato de dados padrão Darwin Core;

• Exportação de dados da base de dados Specify 6.0 em formato Darwin Core;

• Introdução à publicação de dados no GBIF utilizando a plataforma IPT.

Em paralelo, o ISCED-Huíla procedeu pedido de registo da instituição enquanto entidade publicadora de 

dados através do GBIF, o que é possível apesar de Angola não ser ainda um pais participante.

Formação recebida

O Nó Português beneficiou de duas formações realizadas em 2016, dedicadas à adaptação e implementação

da plataforma Atlas of Living Australia. Estas foram:

•  implementação da plataforma ALA na infraestrutura nacional com a visita de Santiago Martinez de 

la Riva, colaborador do GBIF Espanha, ao Nó Português, entre os dias 25 e 27 de Julho.

– Valências adquiridas: configuração de plataforma de desenvolvimento e teste de módulos de 

ALA; instalação sobre máquinas virtuais implementadas em OpenStack.

• participação no workshop técnico CoopBioPlat sobre ALA, GBIF Espanha, Madrid, 5-7 de outubro de

2016;

– Valências adquiridas: adaptação de módulos generic-hub, sobre biocache-hub, e de generic-

collectory, sobre collectory, resolução de problemas;
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7. COOPERAÇÃO

Em 2016, a cooperação do Nó Português concretizou-se e foi reforçada em dois eixos principais, o primeiro 

na relação com outros membros da rede GBIF, e o segundo na colaboração com os países africanos de 

língua portuguesa. Esta cooperação foi sustentada pela participação nos projetos de capacitação do GBIF 

em que o Nó esteve envolvido desde 2015, incluindo um novo projeto iniciado em 2016 (capítulo 2).

Contudo, em 2016, a principal atividade de cooperação do Nó foi a organização do 8ª Reunião dos Nós 

Europeus do GBIF, e do evento associado , Workshop sobre a publicação de dados de amostragens. Estes 

eventos foram organizados em colaboração com o Secretariado Internacional do GBIF e com a coordenação 

dos Nós Europeus. 

O Nó manteve ainda a colaboração com o Secretariado do GBIF, nomeadamente na tradução de textos para 

português, de modo a aumentar o suporte multi-língua pela organização. em termos globais.

7.1 Organização da “8ª Reunião dos Nós Europeus do GBIF” e do workshop 
“Publicação de Dados de Amostragens”

Introdução

A 8ª Reunião dos Nós Europeus do GBIF realizou-se  no Instituto Superior de Agronomia, e Lisboa, nos dias 

19 a 21 de Abril de 2016. O evento foi organizado pelo Nó Português do GBIF, com a colaboração da 

coordenação dos Nós Europeus do GBIF e do Secretariado Internacional do GBIF. Para financiamento da 

organização, foi disponibilizado um financiamento de 4000,00 € por parte do GBIF.

Os eventos organizados foram:

– 8ª Reunião dos Nós Europeus do GBIF23, 19-21 de Abril;

– Workshop sobre publicação de dados de amostragens, 18-19 Abril;

– Excursão ao Parque Natural da Arrábida, 22 de Abril.

Foram ainda organizados os seguintes eventos sociais:

– Ice-breaker, Chafariz do Vinho, 18 de Abril;

23 Página do evento disponível em http://www.gbif.pt/EuropeanNodesMeeting
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– Visita guiada ao Jardim Botânico da Ajuda, 20 de Abril;

– Jantar oficial, Restaurante Estufa Real, 20 de Abril.

O programa completo estendeu-se dos dias 18 a 22 de Abril, conforme o seguinte calendário:

Seg, 18 Apr Ter, 19 Apr Qua, 20 Apr Qui, 21 Apr Sex, 22 Apr

09:00h  - 13:00h Workshop Workshop Reunião de Nós Reunião de Nós Excursão

14:00h - 18:00h Workshop Reunião de Nós Reunião de Nós Reunião de Nós Excursão

19:00h Ice Breaker Jantar oficial

A reunião de nós contou com a presença de 24 participantes24 representando 14 dos 20 países e 12 

organizações sediadas na Europa, e representantes de 5 instituições europeias, incluindo duas da Rússia. O 

workshop teve a participação de 23 participantes25, representando 9 nós europeus e 7 instituições, num 

total de 11 países.

Participantes na 8ª Reunião dos Nós Europeus do GBIF (esquerda ) e Workshop sobre Publicação de

dados de amostragens (direita).

24 http://www.gbif.pt/EuropeanNodesMeeting/participants

25 http://www.gbif.pt/EuropeanNodesMeeting/workshop#participants
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Resumo dos trabalhos realizados

O principal objetivo da reunião  dos nós foi definir os objetivos, prioridades e ações para o Programa de 

Trabalhos Europeu 2016-2017, baseado nos pontos definidos para 2015-2016 e de acordo com o Programa 

de Trabalhos do GBIF e Plano Estratégico 2017-2021. 

A reunião serviu, deste modo, para identificar tópicos à volta dos quais se reúne maior interesse comum ao 

nível dos nós europeus. Foi efetuado um inquérito prévio aos nós europeus, para levantamento da 

atividade, dos tópicos de interesse e das colaborações de cada membro. Estes tópicos puderam ser 

explorados durante a reunião, em sessões de trabalho de grupo, após os quais os respetivos resultados 

foram apresentados ao plenário. Estas áreas temáticas foram:

– Portal de dados dos nós e outras ferramentas (ALA);

– Dados de amostragens;

– Uso de dados na interface ciência/política;

– qualidade de dados, validação e ajuste para o uso;

A criação de um programa de trabalhos para os nós europeus fez-se através da definição de atividades a 

realizar, enquadradas pelas prioridades estratégicas identificadas no Plano Estratégico do GBIF 2017-202126. 

A estas atividades foram alocados colaboradores dos Nós, que executarão estas tarefas até à próxima 

reunião de Nós, em 2018. A agenda do workshop e apresentações realizadas estão disponíveis para 

download27.

Em relação ao workshop dedicado à publicação de dados de biodiversidade baseados em amostragens, 

resultou do interesse generalizado entre os nós em explorar formas de preparação e publicação deste tipo 

de dados, que apenas em 2015 passaram a ser suportados pelo GBIF. 

Os objetivo do workshop não foram centrados em formação, mas sim em:

– discutir os aspetos específicos e problemas na publicação de dados baseados em amostragens, 

dados de eventos;

– identificar problemas e sugerir possíveis melhorias para este novo tipo de dados;

– explorar problemas e soluções no uso do IPT ou outras abordagens.

A primeira parte do workshop foi dedicada à discussão de diferentes tópicos, que permitiram uma 

concretização sobre o conceito de dados baseados em amostragens, o seu reconhecimento,  organização 

em formatos padrão, representação no portal do GBIF, reutilização dos dados e desenvolvimento de 

serviços web. 

26 http://www.gbif.org/sites/default/files/documents/Approved_Strategic_Plan_2017-2021.pdf

27 http://www.gbif.pt/EuropeanNodesMeeting/programme
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Os participantes foram convidados a trazer conjuntos de dados de exemplo, para teste sobre componentes 

de organização dos dados, sua documentação (metadados), publicação, documentação de apoio ao 

processo de organização e publicação dos dados. O workshop organizou-se em grupos que, sobre o 

processamento destes conjuntos de dados, produziram relatórios documentando o trabalho realizado e as 

dificuldades encontradas. 

As conclusões do workshop produziram uma série de recomendações ao GBIF destacando a falta de 

propriedades/funcionalidades/ferramentas sobre a publicação de dados de amostragens que  necessitam 

de maior desenvolvimento. Estes desenvolvimentos estão relacionados com as áreas da documentação, 

padrões de dados, visualização de dados e mobilização de dados.

Outros eventos

A organização incluiu outros eventos associados à reunião, incluindo uma excursão ao Parque Natural da 

Arrábida, e uma visita guiada ao Jardim Botânico da Ajuda. A excursão à Arrábida, guiada pelos professores 

do ISA José Carlos Costa e Pedro Arsénio, contou com a  participação de 20 pessoas, e envolveu a visita ao 

Cabo Espichel, Praia do Meco e Mata do Solitário, no Parque Natural da Arrábida. Foi possível observar 

vários tipos de vegetação, com referência às adaptações e ecológicas por esta evidenciada. A visita ao 

Jardim Botânico da Ajuda foi guiada pela sua diretora, Dalila Espírito Santo, tendo sido destacado aspetos 

históricos do Jardim e a coleção de plantas que o compõe.

Aspetos da excursão ao Parque Natural da Arrábida, realizada no âmbito da 8ª Reunião dos Nós 

Europeus do GBIF.
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Visita guiada ao Jardim Botânico da Ajuda, oferecida aos participantes da 8ª Reunião dos Nós 

Europeus do GBIF.

Outras atividades da organização

A organização dos eventos implicou ainda a realização de outras atividades relacionadas com a 

comunicação e divulgação da reunião, e com a avaliação pelos participantes sobre os aspetos 

organizacionais e temáticos da reunião e do workshop.

Em termos de comunicação e divulgação, o evento contou com o apoio de uma página web (Figura 8), no 

endereço http://www.gbif.pt/EuropeanNodesMeeting, que serviu como meio de divulgação de informação 

relevante sobre o eventos, incluindo aspetos logísticos, para os participantes e toda a comunidade europeia 

do GBIF. A página  incluiu secções dedicadas à Agenda, Registo, Informação sobre o local da reunião, 

Informações logísticas, Workshop e Excursão. Esta página mantém-se ativa, servindo de referência futura e 

de repositório para os documentos e apresentações partilhados durante a reunião.

Na componente de divulgação e comunicação, foram feitos dois comunicados à imprensa durante o evento, 

e divulgação através da conta Twitter do Nó Português do GBIF, https://twitter.com/gbifportugal. O evento 

foi também divulgado por email para 68 instituições nacionais representando os principais stakehoders do 

GBIF em Portugal. O evento foi ainda divulgado na página web do Instituto Superior de Agronomia e no 

calendário de eventos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Finalmente, foi produzido pelo Instituto 

Superior de Agronomia, um vídeo28 sobre o Nó Português do GBIF que documenta a realização da reunião.

28 https://www.youtube.com/watch?v=wPjkIC0VoRU

36

Nó Português do GBIF Relatório Anual 2016

https://twitter.com/gbifportugal
https://www.youtube.com/watch?v=wPjkIC0VoRU
http://www.gbif.pt/EuropeanNodesMeeting


 
Figura 8 . Página inicial do sítio web criado para a 8ª Reunião dos Nós Europeus do GBIF.

7.2 Projetos de capacitação GBIF e ERANET-LAC
Em 2016, continuaram a desenvolver-se ações de cooperação com os países africanos de língua Portuguesa,

nomeadamente as previstas no âmbito do projeto de capacitação do GBIF, GBIF PALOP, que previa para 

este ano, a realização de seminários sobre o GBIF em Moçambique e na Guiné-Bissau. 

Ainda no âmbito da cooperação, mas neste caso com Angola, foi realizada uma formação in loco sobre a 

publicação de dados de uma coleção biológica através do GBIF, que foi realizada no  Museu ISCED-Huíla, 

Lubango, Angola, entre os dias 23 de Novembro e 3 de Dezembro. Adicionalmente, foi solicitado apoio ao 

GBIF Portugal irá apoiar as instituições angolanas ao nível da infraestrutura, para alojamento da publicação 

de dados através do serviço IPT do nó português, http://ipt.gbif.pt. Este apoio ser

A participação noutros projetos, nomeadamente no projeto de capacitação do GBIF Encounter Bay e no 

projeto do programa ERANet-LAC CoopBioPlat proporcionou a colaboração com outros participantes do 

GBIF, concretamente no domínio da informática para a biodiversidade, em particular sobre a plataforma 

ALA.

- Workshop em Maputo: Importância da Participação de Moçambique no Sistema Global de 
Informação sobre Biodiversidade (GBIF)

Em 2016, continuaram a desenvolver-se ações de cooperação com os países africanos de língua Portuguesa,

nomeadamente as previstas no âmbito do projeto GBIF PALOP, que previa para este ano, a realização de 

seminários sobre o GBIF em Moçambique e na Guiné-Bissau.
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Em Moçambique, foi co-organizado com a Universidade Eduardo Mondlane o workshop Importância da 

Participação de Moçambique no Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade (GBIF), com o apoio 

do GBIF, através do projeto, e do CiBIO/InBIO. Este workshop decorreu no dia 26 de Maio, e contou com a 

presença de 42 participantes de 18 instituições29. A agenda foi organizada em três partes, a primeira 

dedicada a Informação sobre o GBIF, a segunda sobre o panorama dos dados de biodiversidade de 

Moçambique e a terceira para a discussão sobre a construção da participação de Moçambique no GBIF. 

Foram realizadas 9 comunicações no total, incluindo quatro apresentações por instituições moçambicanas. 

Na abertura do workshop, Guilhermina Amurane, em representação do Ministério da Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural (MITADER), fez referência à importância da existência de plataformas para a partilha

de informação e apoio à gestão da biodiversidade. Tim Hirsch, diretor adjunto do GBIF, salientou o modo 

como o GBIF agiliza e facilita a mobilização e partilha de dados de biodiversidade. Salientou ainda a 

importância, não só da obtenção de novos registos de biodiversidade no terreno, como a de 

disponibilização de dados já existentes. Emílio Mosse, Diretor da Faculdade de Ciências da UEM referiu a 

capacidade e massa crítica existente na UEM, que é a universidade mais antiga do país.

Participantes do workshop Importância da Participação de Moçambique no Sistema 

Global de Informação sobre Biodiversidade (GBIF), em Maputo.

29 Notícia em http://www.gbif.pt/node/338
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Na sequência do workshop, realizou-se uma reunião no MITADER no dia 27 de Maio, em que Tim Hirsch 

(GBIF), Salomão Bandeira (UEM) e Rui Figueira (GBIF Portugal) foram recebidos pela Diretora Nacional de 

Ambiente, Ivete Joaquim Maibaze. A reunião teve como propósito fornecer informações sobre o processo 

de adesão do país ao GBIF, incluindo as vantagens de participação nacional. Por parte do MITADER houve 

uma boa abertura à eventual participação futura de Moçambique no GBIF, tendo sido solicitadas mais 

informações sobre a organização e modos de participação.

- Seminário em Bissau: O Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade (GBIF) e a 
disponibilização de dados de Biodiversidade da Guiné-Bissau

O Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas (IBAP) co-organizou e acolheu o terceiro dos workshops 

realizados no âmbito do projeto GBIF PALOP, que se realizou na Guiné-Bissau, em Bissau, no dia 14 de julho 

de 201630. Neste seminário intitulado O Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade (GBIF) e a 

disponibilização de dados de Biodiversidade da Guiné-Bissau, foram também apresentadas as atividades 

do IBAP dedicadas à gestão de informação sobre biodiversidade das áreas protegidas em bases de dados e 

em sistemas de informação geográfica. O seminário contou com a presença de 30 participantes 

representando 16 instituições ou organizações da administração pública, institutos e ONG.

Nas palavras de acolhimento do seminário, o Diretor Geral do IBAP, Alfredo da Silva, referiu a importância 

da existência de informação disponível sobre biodiversidade para uma melhor resposta das instituições e 

dos países às suas obrigações, na gestão dos recursos naturais.

Para além da apresentação dos objetivos do GBIF, a sua organização e modo de participação dos países e 

organizações, o seminário serviu para demonstrar o acesso ao portal de dados, com particular atenção aos 

dados do país, a pesquisa de informação e sua utilização, e outros recursos disponíveis como manuais ou 

ferramentas, algumas delas já disponíveis em Português. Nas apresentações sobre os sistemas de 

informação do IBAP, Eliseu Benante apresentou primeiro o Sistema de Informação Geográfica 

implementado, que dá apoio à gestão das áreas protegidas da Guiné-Bissau. De seguida, Aissa Regalla 

apresentou a Criação do Sistema de Seguimento do Sistema Nacional das Áreas Protegidas, que apresenta 

os fluxos de informação entre as diversas componentes para a gestão da informação, desde a sua recolha 

até ao armazenamento de utilização. Espera-se que este sistema possa ser implementado em breve pelo 

IBAP.

O seminário proporcionou a primeira oportunidade para o conhecimento do GBIF pela comunidade 

guineense, sendo uma primeira oportunidade para analisar as vantagens de uma  possível participação 

futura da Guiné-Bissau no GBIF. Este assunto foi reforçado numa reunião realizada no dia seguinte ao 

seminário, com o Diretor do IBAP, Alfredo Simão da Silva, e com o encarregado do Programa, Justino Biai, 

para detalhar as formas de participação de um país no GBIF.

30 http://www.gbif.pt/node/342
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Decorrer dos trabalhos do workshop “O Sistema Global de Informação sobre 

Biodiversidade (GBIF) e a disponibilização de dados de Biodiversidade da Guiné-Bissau”,

em Bissau.

- Cooperação no âmbito dos projetos CoopBioPlat e Encounter-Bay

Para além dos pontos de cooperação já referidos com os outros nós europeus, no âmbito da região 

europeia do GBIF, o Nó Português manteve uma cooperação intensa sobre a plataforma ALA, no âmbito dos

projetos CoopBioPlat e Encounter Bay.

Recordando, o projeto CoopBioPlat estabelece uma base de colaboração entre os Nós GBIF da Argentina, 

Brasil, Costa Rica, Espanha, França e Portugal, com o objetivo de promover o desenvolvimento de um portal 

nacional de biodiversidade com base em ferramentas de informática para a biodiversidade, nomeadamente

da plataforma Atlas of Living Australia (ALA). Esta iniciativa ERANET-LAC Pilot Coordination Action procura 

criar as condições formais para a cooperação entre as partes, através de um Memorando de Entendimento, 

e simultaneamente demonstrar a os avanços técnicos que podem ser conseguidos através da cooperação 

sobre esta plataforma. 
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Em 2016, o Instituto Superior de Agronomia  assinou o Memorando de Entendimento que estabelece a 

cooperação sobre informática para a biodiversidade pelos nós dos seis países participantes no projeto. Para 

se tornar efetivo, este documento aguarda ainda a assinatura de um dos membros. 

Foi entretanto realizada uma reunião de cariz técnico pelos membros deste projeto em Madrid, a 6-7 de 

Outubro de 2016, para avaliar o progresso na adaptação da plataforma ALA aos contextos nacionais, em 

particular pela experiência de Espanha, França e Portugal. A reunião proporcionou ainda a oportunidade 

para preparar uma proposta que foi apresentada ao Secretariado GBIF para ser incluída no Plano Estratégico

do GBIF 2017-2021, sugerindo a inclusão de tarefas de apoio ao desenvolvimento e implementação da 

plataforma ALA pelos nós, e a organização de workshops técnicos regulares sobre o ALA. Esta proposta foi 

apoiada pelos nós de dezasseis participantes do GBIF.

No âmbito do projeto Encounter-Bay (ALA Internationalization), que inclui os nós belga, espanhol, francês e 

português, foram desenvolvidas as seguintes atividades que implicaram forte cooperação entre os nós 

participantes:

– tradução das interfaces de utilizador dos módulos Collectory, Biocache.-Service e Biocache-Hubs 

para Francês, Espanhol e Português (a tradução para português foi concluída ainda em 2015);

– escrita e publicação do documento ALA – Key Technical Documentation em inglês, e com 

traduções nas três línguas referidas. O documento faz uma introdução à plataforma, incluindo a sua

instalação e configuração, e ainda um capítulo sobre como fazer a tradução das interfaces do 

utilizador. O desenrolar desta atividade envolveu e beneficiou do uso intenso das ferramentas 

colaborativas Skype e Google Docs, especialmente úteis para a realização de atividades por equipas 

distribuídas;

– formação um-para-um sobre a implementação da plataforma ALA em Portugal, proporcionando 

formação e capacitação na implementação da plataforma e configuração da infraestrutura no 

contexto nacional. Esta formação realizou-se com a visita de Santiago Martinez de la Riva, 

colaborador do GBIF Espanha, ao Nó Português, entre os dias 25 e 27 de Julho.

7.3 Cooperação com o Secretariado Internacional do GBIF
A exemplo dos anos anteriores, o Nó Português do GBIF mantém ativa a colaboração com o Secretariado do

GBIF nas várias solicitações que recebe, assim como nas atividades em que está envolvido, e que são de 

âmbito internacional.

Para além dos pontos já referidos de 8ª Reunião dos Nós Europeus do GBIF, e de promoção da participação 

dos países africanos de língua portuguesa, através das atividades do projeto GBIF PALOP, o Nó Português 

colaborou na internacionalização do portal internacional do GBIF, com contributos na tradução de 

41

Nó Português do GBIF Relatório Anual 2016



documentos ou secções do portal para português. Neste âmbito, foram já traduzidas as secções Publishing 

Data31, What is Darwin Core, and why does it matter, e Extended Darwin Core for sampling-event datasets. 

Em 2016, foi concluído o processo lançado pelo GBIF em 2015, de atribuição de licenças padrão Creative 

Commons CC0, CC-BY e CC-BY-NC  aos conjuntos de dados pelos publicadores do GBIF. O Nó Português 

colaborou neste processo, tendo interagido com os publicadores nacionais, e enviado ao GBIF no início de 

2016, a lista de atribuições decidida pelos publicadores nacionais. 

Para além deste tópicos, o Nó Português mantém interações com o Secretariado relativamente a outros 

assuntos, como sejam a correta atribuição dos registos do eBird às organizações de origem (ver Capítulo 3), 

contributos para o novo portal internacional (atualmente em testes em http://demo.gbif.org), e divulgação 

e apoio às iniciativas do GBIF, nomeadamente o Challenge Ebbe Nielsen 2016 e o Prémio Jovens 

Investigadores 2016. Para este último prémio, foi feita uma nomeação por Portugal em 2016.

A colaboração com o GBIF irá ser reforçada nos próximos anos. No GBIF Governing Board 22, em 2015, foi 

aprovada uma recomendação no sentido de um maior peso da participação dos Nós GBIF no programa de 

trabalhos global do GBIF. Nesse sentido, em 2016, os Nós foram convidados a identificar as áreas do Plano 

de Implementação do GBIF e do Programa de Trabalhos 201732 em que podem dar o seu contributo. O Nó 

Português identificou várias áreas para contributos, entre as quais:

– Fazer a avaliação da capacidade do Nó nacional;

– Promover o ALA em países associados;

– Gerir e manter a plataforma IPT, incluindo atualizações;

– Suportar a tradução para Português e suporte da língua nas interfaces com os utilizadores

– Dar apoio ao helpdesk do GBIF no suporte aos publicadores de dados através do GBIF;

– Promover a adesão de novos países ao GBIF;

– Promover e dar suporte de infraestrutura a projetos de ciência cidadã;

– Promover a relação a nível nacional com agências nacionais e setor privado;

– Relatar o uso  do GBIF a nível nacional;

– Promover a publicação de metadados como primeiro passo de mobilização de dados de coleções de

história natural.

7.4 Participação na Infraestrutura de Investigação PORBIOTA
Em 2016 foi lançado o concurso para atribuição de financiamento às infraestruturas de investigação do 

Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação. O Nó Português,, enquanto membro da infraestrutura 

31 http://www.gbif.org/publishing-data/summary

32 http://www.gbif.org/resource/83029
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PORBIOTA - e-Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em Biodiversidade, esteve envolvido 

na preparação da candidatura a financiamento, submetida em Julho de 2016, em diferentes vetores:

– apoio à participação do ISA, enquanto instituição de acolhimento do Nó, na proposta;

– colaboração na preparação da candidatura;

– interação com os herbários membros do consórcio para a coordenação de uma estratégia comum 

de digitalização em massa dos exemplares, de modo a maximizar o número de exemplares 

catalogados durante a atividade do PORBIOTA. Esta otimização da digitalização passa pela 

implementação de uma plataforma colaborativa para a catalogação dos exemplares a partir de 

imagens. Neste âmbito, o Nó Português colaborou já com o Nó Francês do GBIF e com o MNHN, em

Paris, tendo traduzido já para português a plataforma Les Herbonautes, e tendo prevista a sua 

implementação para serviço às instituições portuguesas, assim que exista essa necessidade.

Finalmente, a implementação do Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal é já um dos primeiros 

outputs visíveis dos serviços que o PORBIOTA poderá vir a prestar no futuro à comunidade científica 

nacional.
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8. PUBLICITAÇÃO

- Ações de divulgação e comunicação

As atividades do Nó Português do GBIF marcaram presença nos meios de comunicação em 2016, aquando e

a propósito da realização do workshop sobre o GBIF em Maputo, no âmbito do projeto GBIF PALOP. Antes 

da realização do workshop, foi transmitida pela RDP África, no programa Cientifica-mente, na edição de 21 

de Maio de 201633, numa entrevista sobre a colaboração com os países africanos de língua portuguesa. A 

entrevista aborda não só esta colaboração e a realização do workshop, mas também a missão e atividade do

GBIF global e GBIF Portugal. A realização do workshop foi também noticiada no jornal diário moçambicano 

Notícias, na sua edição de 6 de maio de 2016, com o título Biodiversidade junta especialistas na UEM.

A 8ª reunião dos Nós Europeus do GBIF foi alvo de uma atenção especial de divulgação, que se concretizou 

pela publicação de duas comunicações de imprensa, também divulgadas junto das entidades que 

representam os stakeholders do GBIF em Portugal. A evolução dos trabalhos foi igualmente divulgada, 

tendo sido utilizado para o efeito o Twitter. A propósito da reunião, os serviços de comunicação do Instituto 

Superior de Agronomia publicaram no seu canal Youtube um vídeo34 sobre o GBIF, com referência à reunião,

e ao Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal.

Outro tópico alvo de divulgação específica foi a comunicação das chamadas a candidaturas a concurso aos 

prémios do GBIF, Challenge Ebbe Nielsen 2016 e Prémio Jovens Investigadores 2016. Esta divulgação foi 

realizada não só através de notícia no portal, como por circular divulgada por email para a lista de contactos

do GBIF Portugal. Contudo, em particular para os Prémios Jovens Investigadores, que são dirigidos a 

investigadores que estão a desenvolver as suas atividades de mestrado ou de doutoramento, seria 

vantajoso se pudessem ser utilizados os canais de comunicação da FCT para divulgar também estes 

prémios, de modo a fazer que a informação chegasse ao público alvo de forma mais dirigida e eficiente.

- Portal do GBIF Portugal

Em relação ao portal do GBIF Portugal, houve uma redução do número de notícias publicadas em 2016 em 

relação ao ano anterior, por insuficiência de recursos humanos disponíveis para o Nó. A comunicação 

através de notícias cingiu-se a atividades em que o Nó esteve diretamente envolvido, ou notícias de âmbito 

global com especial relevância para a comunidade nacional. Deste modo, a comunicação através da internet

realizou-se das seguintes formas:

33 http://www.rtp.pt/play/p401/e236879/cientifica-mente

34 https://www.youtube.com/watch?v=wPjkIC0VoRU
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• portal do Nó Português do GBIF (www.gbif.pt), incluindo 14 novas notícias ou atualização de 

conteúdos, em Português e Inglês;

• canais de redes sociais, em particular Facebook35 e Twitter36, 

O Secretariado Internacional do GBIF interrompeu temporária em 2016  a publicação da newsletter GBits, 

devido a alterações da composição dos recursos humanos do Secretariado, pelo que não houve contributos 

do GBIF Portugal para aquela publicação. 

O portal www.gbif.pt obteve durante 2016 um total de 3742 utilizadores e 6248 sessões, que corresponde a

uma redução de 40% e 17% relativamente a 2015, em resultado da diminuição de capacidade de manter 

um ritmo de publicação no portal que se tinha observado no ano anterior (Figura 9). Nota-se, contudo, e 

analisado a evolução do perfil ao longo do ano, dois períodos com maior intensidade de visitas, nas 

semanas 8 a 16 (Fevereiro e Abril) e semana 43 (Outubro), que correspondem, respetivamente, à realização 

da reunião dos Nós Europeus do GBIF em Lisboa, e do lançamento do Portal de Dados de Biodiversidade de 

Portugal, a 19 de Outubro. O pico observado na semana 23, no início de Junho está relacionado com o 

anúncio do concurso para o Desafio GBIF Ebbe Nielsen 2016.

35 https://www.facebook.com/pages/Nó-Português-do-GBIF/294265787393100

36 https://twitter.com/gbifportugal
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Figura 9. Número de visitas e se visualizações aos portal de informação do GBIF Portugal (www.gbif.pt) em 

2016.

46

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52
0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Visitas Visualizações

Semana do ano

n
º 

d
e

 v
is

ita
s

n
º 

d
e

 v
is

u
a

liz
a

çõ
e

s

Nó Português do GBIF Relatório Anual 2016

http://www.gbif.pt/


9. EQUIPA

Nome  Cargo

Rui Paulo Nóbrega Figueira Coordenador
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ACRÓNIMOS

ACOI - Coleção de Algas de Coimbra, Universidade de Coimbra

ALA – Atlas of Living Australia

ALFA – Associação Lusitânica de Fitossociologia

Ce3C - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais

CFE – Centro de Ecologia Funcional

CIBIO/InBio - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos

CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa

DOI – Document Object Identifier

EDP – Energias de Portugal

FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia

GBIF – Global Biodiversity Information Facility

IBAP – Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegida

IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical

INCD – Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída

IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera

ISCED-Huíla – Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla, Angola

IPT – Integrated Publishing Toolkit

ISA – Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa

MACOI - Macroalgas Portuguesas, Universidade de Coimbra

MNH-UP – Museu de História Natural, Universidade do Porto

MNHNC – Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Universidade de Lisboa

MUM - Micoteca da Universidade do Minho

PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa

PORBIOTA - E-Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em Biodiversidade

SPEA – Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves

SiBBr – Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira

SPB – Sociedade Portuguesa de Botânica

UEM – Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique

MITADER – Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Moçambique
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CRÉDITOS

Foto de capa: César Garcia, disponíveis na galeria online. 
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ANEXOS

I. Provedores portugueses

Dados de Ocorrência

ID Instituição Coleção
Data

Registo

Data

Atualização

Nº de

registos

Georrefe-

renciados

Número de

Downloads

Nº de registos

descarregados

(x1000)

1 ACOI Coleção de Algas de Coimbra 24-10-2012 3362 0 387 917

2 CFE
Mapa de Avistamentos de Plantas 

Invasoras de Portugal
17-12-2014 09-06-2016 9478 9478 948 3783

3 Ce3C
Dados de ocorrência de espécies 

da flora da Guiné-Bissau
07-07-2016 07-07-2016 4059 3993 624 972

4 IICT IICT Herbário LISC 16-07-2013 68304 22569 3771 27229

5 IICT IICT Coleção Zoológica 15-07-2013 9143 2181 1350 2964

6 IICT
Registos bibliográficos dos 

mamíferos de Angola
19-11-2014 9879 9855 824 4337

7 IPMA

Specimens of Huffmanela lusitana 

of the Collection of Pathology of 

IPMA

11-11-2016 11-11-2016 11 0 30 0.3

8 ISA-ULisboa
Herbário João de Carvalho e 

Vasconcellos(1)
03-04-2007 11209 0 1498 3675

9 MACOI Macroalgas Portuguesas 04-05-2010 4351 554 971 1180

10 MHN-UP
Moluscos Marinhos de Augusto 

Nobre
17-12-2013 881 632 503 347

11 MHN-UP
Coleção de Briófitos do Herbário 

do Porto (PO)
25-07-2014 7621 7513 605 3550

12
MNHNC-

ULisboa
Coleção de Líquenes 27-04-2007 1997 0 260 432
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13
MNHNC-

ULisboa
Coleção de Briófitos 27-04-2007 21380 0 605 3550

14
MNHNC-

ULisboa
Coleção de Insetos do MNHNC 30-09-2014 30535 7922 1289 9180

15
MNHNC-

ULisboa
LISU Herbário de Angola 13-02-2015 6065 58 1306 1997

16
MNHNC-

ULisboa

Amphibia collection of the 

MNHNC, ULisboa, Portugal
26-04-2016 26-04-2016 993 742 545 285

17 MUM
Micoteca da Universidade do 

Minho
22-05-2008 251 0 373 56

18 SPB
Flora-On: occurrence data of the 

flora of mainland Portugal
04-05-2015 19-02-2016 253507 253507 3861 125018

TOTAL 443026 319004 19750 189473

(1) Serviço de dados através do GBIF.ES.

Checklists

ID Instituição Coleção Data Registo Nº de espécies Nº de Taxa

1

GBIF Portugal (em 

nome da ALFA)

Checklist da Flora de Portugal (Continental, 

Açores e Madeira) 19-02-2015 2998 5333

2 MNHNC-ULisboa Checklist of Bryophytes of Portugal 17-11-2014 664 1055

3

Universidade dos 

Açores

A list of the terrestrial and marine biota from 

the Azores 03-03-2016 8078 15257

4

Universidade dos 

Açores

A list of the terrestrial fungi, flora and fauna of 

Madeira and Selvagens archipelagos 11-03-2016 7473 12942
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II. Uso do GBIF em investigação científica

Artigos científicos com citação de uso de dados através do GBIF ou discussão sobre GBIF publicados em 

2016 por autores com afiliação em instituições portuguesas.

Araújo, R.M., Assis, J., Aguillar, R., Airoldi, L., Bárbara, I., Bartsch, I., Bekkby, T., Christie, H., Davoult, D., 

Derrien-Courtel, S., et al. (2016). Status, trends and drivers of kelp forests in Europe: an expert assessment. 

Biodiversity and Conservation 25, 1319–1348.

Boavida, J., Assis, J., Silva, I., Serrão, E.A., Martin, C.S., Bongaerts, P., Coma, R., Gili, J.-M., Zabala, M., Riera, 

T., et al. (2016). Overlooked habitat of a vulnerable gorgonian revealed in the Mediterranean and Eastern 

Atlantic by ecological niche modelling. Scientific Reports 6, 36460.

Caperta, A.D., Castro, S., Loureiro, J., Róis, A.S., Conceição, S., Costa, J., Rhazi, L., Espírito Santo, D., and 

Arsénio, P. (2016). Biogeographical, ecological and ploidy variation in related asexual and sexual Limonium 

taxa ( Plumbaginaceae ). Botanical Journal of the Linnean Society.

Gilles, D., Zaiss, R., Blach-Overgaard, A., Catarino, L., Damen, T., Deblauwe, V., Dessein, S., Dransfield, J., 

Droissart, V., Duarte, M.C., et al. (2016). RAINBIO: a mega-database of tropical African vascular plants 

distributions. PhytoKeys 74, 1–18.

Henriques Antão, L., Connolly, S.R., Magurran, A.E., Soares, A., and Dornelas, M. (2016). Prevalence of 

multimodal species abundance distributions is linked to spatial and taxonomic breadth. Global Ecology and 

Biogeography.

Jaffé, R., Pope, N., Acosta, A.L., Alves, D.A., Arias, M.C., De la Rúa, P., Francisco, F.O., Giannini, T.C., González-

Chaves, A., Imperatriz-Fonseca, V.L., et al. (2016). Beekeeping practices and geographic distance, not land 

use, drive gene flow across tropical bees. Molecular Ecology.

Leite, Y.L.R., Costa, L.P., Loss, A.C., Rocha, R.G., Batalha-Filho, H., Bastos, A.C., Quaresma, V.S., Fagundes, V., 

Paresque, R., Passamani, M., et al. (2016). Neotropical forest expansion during the last glacial period 

challenges refuge hypothesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America 1513062113–.

Lessmann, J., Guayasamin, J.M., Casner, K.L., Flecker, A.S., Funk, W.C., Ghalambor, C.K., Gill, B.A., Jácome-

Negrete, I., Kondratieff, B.C., Poff, L.N., et al. (2016). Freshwater vertebrate and invertebrate diversity 

patterns in an Andean-Amazon basin: implications for conservation efforts. Neotropical Biodiversity 2, 99–

114.
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Marques, I., Draper, D., López-Herranz, M.L., Garnatje, T., Segarra-Moragues, J.G., Catalán, P., Stebbins, R.C., 

Grant, V., Nolte, A.W., Tautz, D., et al. (2016). Past climate changes facilitated homoploid speciation in three 

mountain spiny fescues (Festuca, Poaceae). Scientific Reports 6, 36283.

Roger, N., Moerman, R., Carvalheiro, L.G., Aguirre-Guitiérrez, J., Jacquemart, A.-L., Kleijn, D., Lognay, G., 

Moquet, L., Quinet, M., Rasmont, P., et al. (2016). Impact of pollen resources drift on common bumblebees 

in NW Europe. Global Change Biology.

Soares de Oliveira, I., Rödder, D., Capinha, C., Ahmadzadeh, F., Karlokoski Cunha de Oliveira, A., and Toledo, 

L.F. (2016). Assessing future habitat availability for coastal lowland anurans in the Brazilian Atlantic 

rainforest. Studies on Neotropical Fauna and Environment 51, 45–55.
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III. Documentação disponível em Português

Documento Tipo link estado
Brochura GBIF, edição 2014 - Portuguese materiais de 

promoção
http://www.gbif.org/resourc
e/80946

concluído

Endorsement and evaluation of datasets within 

GBIF

consulta GBIF http://www.gbif.org/newsro
om/consultations

concluído

Licensing of data within GBIF consulta GBIF http://www.gbif.org/newsro
om/consultations

concluído

Darwin Test software http://www.gbif.es/darwin_
test/Darwin_Test_in.php

concluído

Chapman, A. D. 2005. Principles of Data Quality, 
version 1.0. Report for the Global Biodiversity 
Information Facility, Copenhagen. ISBN 87-
92020-03-8

manual http://www.gbif.org/orc/?
doc_id=1229

concluído

Termos Padrão Darwin Core padrão http://rs.tdwg.org/dwc/ter
ms/

em 
execução

Interface Atlas of Living Australia software https://crowdin.com/project
/ala-i18n/pt-PT

concluído

Curso Online de Qualidade de Dados curso online http://www.gbif.es/formacio
ndetalles.php?  IDForm=122

concluído

Chapman, A. D. (2015). Princípios de Qualidade 
de Dados. Versão 1.0 pt em Português, abril 
2015, traduzida para pelo Nó Português do GBIF 
(www.gbif.pt) e pelo representante brasileiro do 
GBIF, SiBBr (www.sibbr.gov.br). Versão original 
em Inglês lançada em jul 2005. Copenhagen: 
Global Biodiversity Information Facility. 81 pp. 
ISBN: 87-92020-58-5. 

manual http://www.gbif.org/resourc
e/80924.

publicado

Secretariado GBIF (2015). GBIF Atualização 
Mensal - [ano mês]. 21 slides. Copenhaga: 
Secretariado GBIF. Tradução em português 
gentilmente cedida pelo nó português do GBIF 
(GBIF.PT). Disponível online em.

apresentação http://www.gbif.org/resourc
e/82217

publicado

Secretariado GBIF 2015. Estabelecer um Nó de 
Participante do GBIF Eficaz: conceitos e 
considerações gerais. A versão portuguesa do 
manual foi traduzida por Elisabete Cunha e 
revista por Rui Figueira do GBIF Portugal.

manual http://www.gbif.org/resourc
e/82231

publicado

Tradução para português de Portuguese 
translation of Principles and Methods of Data 

manual http://community.gbif.org/p
g/file/read/49994/ve  rso-

em 
produção
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http://community.gbif.org/pg/file/read/49994/verso-final-da-traduo-quotdata-cleaningquot
http://community.gbif.org/pg/file/read/49994/verso-final-da-traduo-quotdata-cleaningquot
http://www.gbif.org/resource/82231
http://www.gbif.org/resource/82231
http://www.gbif.org/resource/82217
http://www.gbif.org/resource/82217
http://www.gbif.org/resource/80924
http://www.gbif.org/resource/80924
http://www.gbif.org/resource/80509
http://www.gbif.org/resource/80509
http://www.sibbr.gov.br/
http://www.gbif.pt/
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=122
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=122
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=122
https://crowdin.com/project/ala-i18n/pt-PT
https://crowdin.com/project/ala-i18n/pt-PT
http://rs.tdwg.org/dwc/terms/
http://rs.tdwg.org/dwc/terms/
http://www.gbif.org/orc/?doc_id=1229
http://www.gbif.org/orc/?doc_id=1229
http://www.gbif.es/darwin_test/Darwin_Test_in.php
http://www.gbif.es/darwin_test/Darwin_Test_in.php
http://www.gbif.org/newsroom/consultations
http://www.gbif.org/newsroom/consultations
http://www.gbif.org/newsroom/consultations
http://www.gbif.org/newsroom/consultations
http://www.gbif.org/resource/80946
http://www.gbif.org/resource/80946


Cleaning – Primary Species and Species-
Occurrence Data

final-da-traduo-quotdata-
cleaningquot

GBIF – informando a ação global para acabar a 
perda de biodiversidade

poster http://  goo.gl/ph6R9J publicado

GBIF- satisfazendo as necessidades nacionais de 
informação

poster http://  goo.gl/ph6R9 publicado

GBIF – Apoiando os publicadores de dados poster http://  goo.gl/ph6R9J publicado
GBIF- Permitindo o acesso sem paralelo a dados 
para investigação

poster http://  goo.gl/ph6R9J publicado

GBIF – disponibilizando dados para aplicações 
online

poster http://  goo.gl/ph6R9J publicado

Interface Atlas of Living Australia software https://crowdin.com/project
/  ala-i18n/pt-P  T

concluído

Declaração sobre a informação sobre 
biodiversidade para o desenvolvimento 
sustentável em África

declaração http://www.gbif.org/system
/files_force/gbif_event/files/
AfricaRising-Declaration-
PT.pdf?download=1

concluído

Best practice guide for compiling, maintaining, 
disseminating national species checklists

documento em 
produção

Initiating a Collection Digitisation Project documento em curso

GBIF Communications Strategy documento em 
produção

GBIF Capacity Enhancement Framework and 
GBIF Communications Strategy – Draft

documento em 
produção

Atlas of Living Australia - Key Technical 
Documentation

documento concluído
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http://goo.gl/ph6R9J
http://goo.gl/ph6R9J
http://goo.gl/ph6R9
http://goo.gl/ph6R9
http://goo.gl/ph6R9J
http://goo.gl/ph6R9J
http://community.gbif.org/pg/file/read/49994/verso-final-da-traduo-quotdata-cleaningquot
http://community.gbif.org/pg/file/read/49994/verso-final-da-traduo-quotdata-cleaningquot


O Instituto Superior de Agronomia acolhe o Nó Português do GBIF através de protocolo com a Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia.

Instituto Superior de Agronomia

Nó Português do GBIF

Herbário

Tapada da Ajuda

1349-017 Lisboa

Portugal

Tel: (+351) 213653165

Fax: (+351) 213653195

email: node@gbif.pt

http://www.gbif.pt
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