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O Sistema Global de Informação

sobre a Biodiversidade (GBIF) é uma

organização intergovernamental

criada em 2001 para facilitar a 

partilha e acesso, de forma livre e 

gratuita, de dados de 

biodiversidade.

Global Biodiversity Information Facility
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Dados de biodiversidade

Dados de biodiversidade são complexos

• Múltiplas utilizações

• Grande variedade de fontes

• Complexidade inerente

• Apenas são publicados os resultados



Publicar garantindo o uso:

• Publicar em formato acessível (padrões de dados)

• Suficientemente documentados (metadados)

• Descritos

• Condições de uso

• Padronizados

• Em formato utilizável (e.g, <>pdf)

• Facilidade de descoberta

• Garantir o reconhecimento

Publicação de dados



Acesso aberto



“A piece of data or content is open if 

anyone is free to use, reuse, and 

redistribute it — subject only, at most, 

to the requirement to attribute and/or 

share-alike.”

Open Definition

Licenças

http://opendefinition.org/okd/portugues/



Licenças

Disponibilidade e acesso: os dados devem estar 

disponíveis como um todo e em não mais do que a 

um custo razoável de reprodução, 

preferencialmente por download através da 

internet. Os dados também deve estar disponíveis 

em uma forma conveniente e modificável.

Acesso aberto - requisitos

http://okfn.org/opendata/



Licenças

Participação Universal: qualquer um deve ser 

poder usar, reutilizar e redistribuir - não deve haver 

discriminação contra áreas de atuação ou contra 

pessoas ou grupos. Por exemplo, não são 

permitidas restrições "não-comerciais" que 

impediriam o uso "comercial", ou restrições de 

utilização para determinados fins (por exemplo, só 

na educação).

Acesso aberto - requisitos

http://okfn.org/opendata/



Licenças

Reutilização e redistribuição: os dados devem ser 

fornecidos em termos que permitam a reutilização 

e redistribuição incluindo a mistura com outros 

conjuntos de dados. Os dados devem ser legíveis 

por computadores.

Acesso aberto - requisitos

http://okfn.org/opendata/



CC Zero  (CC0) –

Somente atribuição (BY) –

Atribuição + Uso não comercial (BY-NC) –

Atribuição + Não a obras derivadas (BY-ND) –

Atribuição + Compartilhamento pela mesma licença (BY-SA) –

Atribuição + Uso não comercial + Não a obras derivadas (BY-NC-ND) –

Atribuição + Uso não comercial + Compartilhamento pela mesma licença (BY-NC-SA) –

Creative Commons (CC)

Licenças

Open Data Commons (ODC)

Public Domain Dedicai-o and License (PDDL) — “Public Domain for data/databases” 

Attribution License (ODC-By) — “Attribution for data/databases” 

Open Database License (ODC-ODbL) — “Attribution Share-Alike for data/databases”



Licenças

You are free:

To Share: To copy, distribute and use the database.

To Create: To produce works from the database.

To Adapt: To modify, transform and build upon the database.

As long as you:

Blank: This section is intentionally left blank. The PDDL imposes 

no restrictions on your use of the PDDL licensed database.

See more at: http://opendatacommons.org/licenses/pddl/summary

ODC Public Domain Dedication and License 1.0



Licenças

You are free:

To Share: To copy, distribute and use the database.

To Create: To produce works from the database.

To Adapt: To modify, transform and build upon the database.

As long as you:

Attribute: You must attribute any public use of the database, or 

works produced from the database, in the manner specified in the 

license. For any use or redistribution of the database, or works 

produced from it, you must make clear to others the license of the 

database and keep intact any notices on the original database. - See 

more at: http://opendatacommons.org/licenses/by/summary/

ODC Attribution License (ODC-By) v1.0 



Licenças

You are free:

To Share: To copy, distribute and use the database.

To Create: To produce works from the database.

To Adapt: To modify, transform and build upon the database.

As long as you:

Attribute

Share-Alike 

Keep open

- See more at: http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/

ODC Open Database License (ODbL) v1.0



Infraestrutura

Indexar

Integrar

Obter
Analisar

Publicar

Descobrir

Harvesting Index Toolkit (HIT)

IPT, TAPIR, BIOCASE, DIGIR

Data.gbif.org

Web services
Utilização final



Dados de biodiversidade mediados através do GBIF:

●Dados de ocorrência originados por:

●Informação associada a espécimes mantidos em

colecções biológicas

●Registos de observação de espécies na natureza

●Nomes dos organismos e metadados associados

Tipo de dados



Publicação de dados

1.Tornar-se uma organização registada

a) Contactar o Nó Nacional para ser endossada

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

2.Rever os manuais de publicação de dados e 
seleccionar ferramentas

a) Metadados, dados de ocorrência e checklists taxonómicas

3.Preparar os dados, publicar e registar no GBIF

a) Organizar dados segundo o padrão e publicar com IPT ou
com GBIF Spreadsheet Processor

http://www.gbif.org/informatics/publish-your-data/



Metadados

Os seguintes metadados são capturados e disponibilizados
pelo serviço

1. Data provider details (Name, Website, GBIF participant, 
Description, Country, Added to portal, Information updated)

2. Provider (DiGIR, BioCASe, TAPIR) binding

3. Name (of dataset)

4. Website

5. Description

6. Citation

7. How to cite this dataset

8. Basis of record

9. Access point URL

10. Added to portal

11. Information updated

12. Contacts (Name, Role, Address, Email, Telephone)

13. Data networks.



Metadados

Através da indexação, são obtidos e 
disponibilizados a seguinte informação:

1. Occurrences records indexed

2. Number of records shared by provider

3. Occurrences with coordinates

4. Occurrences with no geospatial issues

5. Number of species

6. Number of taxa.

Integrating Publishing Toolkit



1. Title: Título

2. Creator: Criador

3. Subject: Assunto

4. Description: Descrição

5. Publisher: Editor

6. Contributor: Contribuidor

7. Date: Data

8. Type: Tipo

9. Format: Formato

10. Identifier: Identificador

11. Source: Origem

12. Language: Idioma

13. Relation: Relação

14. Coverage: Abrangência

15. Rights: Direitos

Metadados

Dublin Core
15 elementos básicos para descrever qualquer tipo de 

recurso

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/



GMP (GBIF Metadata profile): 

EML (Ecological Metadata Language) 

• Dataset (Resource) 

• Project 

• People and Organisations

• Keyword Set (General Keywords) 

• Coverage

o Taxonomic Coverage

o Geographic Coverage

o Temporal Coverage

• Methods

• Intellectual Property Rights

• Additional Metadata + NCD (Natural Collections Descriptions Data) 

Related

Metadados



Metadados



Metadados

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



Passos para a publicação

Dados Padronização Descrição

Publicação 

dados

Publicação 

medadados

V
a

lid
a

çã
o



DarwinCore Archive

Darwin Core GMP (EML)

Dados primários de 

biodiversidade
Dados taxonómicos Metadados

• TDWG, 2009

• Descrição de 

conjuntos de dados

• Perfil GBIF

• v 1.2, v 1.4

• 1988-2001-2005

• 172 campos

• Arquivos de texto CSV

• Extensivel



DarwinCore Archive



http://tools.gbif.org/dwca-assistant/

Permite criar ficheiros xml descriptores

dos dados

Ferramentas



Ferramentas

http://tools.gbif.org/spreadsheet-processor/



Ferramentas

http://tools.gbif.org/dwca-validator/

Permite validação automática de um 

ficheiro em formato DwC-A



Integrated Publishing Toolkit

Demonstração de IPT



Integrated Publishing Toolkit

http://pandorabox.iict.pt/ipt/

Username: email do participante

Password: cursoipt

Prática

1. Fazer login

2. Criar recurso

3. Importar dados

4. Mapear a Darwin Core

5. Preencher metadados

1. Dar nome próprio ao nome da colecção

6. Publicar dados

7. Tornar dados visíveis

8. Verificar eml.xml, DwC-A e Data Paper na homepage
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