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O que é o GBIF1

O 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 através de protocolo entre a Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia e o Instituto de Investigação Científica Tropical, em janeiro de 
2013, sendo acolhido pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa 
desde setembro de 2015.

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

Desde setembro de 2015, o Nó Português do 
GBIF é acolhido pelo Instituto Superior de 
Agronomia. A esta transição formal, 
necessária devido à extinção do Instituto de 
Investigação Científica Tropical, seguiu-se a 
transferência operacional, em novembro do 
mesmo ano, tendo sido assegurada a 
continuidade da infraestrutura e serviços. A 
presença do Nó no ISA abre novas 
possibilidades em resultado da proximidade 
com a comunidade de professores e 
investigadores, mas também de alunos 
universitários, sem que com isso tenham sido
postos em causa os princípios 
independência, neutralidade e confiança 
pelos quais o Nó pauta a sua atividade. 
Foram asseguradas as condições conforme o 
protocolo com a FCT que rege a existência do
Nó até ao final de 2016.

Durante 2015, duplicou o volume de dados 
disponíveis para Portugal através do GBIF, se 
comparado com 2014, ultrapassando os 1,4 
milhões de registos. O valor de registos 
publicados por instituições nacionais 
também se aproximou do dobro, atingindo 
os 319 mil dados. Para este aumento 
contribuiu a adição de um novo publicador, a
Sociedade Portuguesa de Botânica, que 
publicou o conjunto de dados Flora-On.

O Nó Português do GBIF esteve envolvido em
quatro projetos de capacitação e cooperação,
parte deles centrados na colaboração e 

aumento de capacitação para a 
implementação de um portal nacional de 
dados de biodiversidade, baseado sobre a 
plataforma Atlas of Living Australia. Esta 
plataforma irá permitir a implementação de 
funcionalidades de pesquisa e visualização 
sobre o contexto nacional, incluindo 
ferramentas de análise e relatório mais 
detalhadas do que se pode encontrar no 
portal global. Os projetos CoopBioPlat e 
Encounter Bay proporcionaram a realização de
workshops técnicos sobre a plataforma, assim 
como a produção de documentação e sua 
tradução para língua portuguesa. 
Adicionalmente, foi também possível a 
preparação de um memorando de 
entendimento entre seis países participantes 
no GBIF para a colaboração em informática 
para a biodiversidade sobre a implementação 
de portais nacionais de dados.

Outra vertente continuada pelo Nó foi a de 
aumentar a disponibilidade de documentação 
em português, por tradução de três manuais 
do GBIF, atividade suportada por um projeto 
de capacitação da organização. Para além 
disso, o projeto proporcionou a possibilidade 
de fazer a divulgação do GBIF através de 
seminários nos PALOP, o que em 2015 ocorreu
em Luanda, através de um workshop sobre a 
publicação de dados científicos de 
biodiversidade, co-organizado com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia de Angola. 
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Nó Português do GBIF - Destaques em 2015

Data Ação

Fevereiro Publicação da Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e 
Madeira)

Março Participação no Training Hackathon for Checklist Cross-mapping and 
Precursor National Checklists Generation from GBIF-mediated data, Leiden

Maio Participação no workshop Atlas of Living Europe

Maio Participação na 7ªreunião de Nós Europeus do GBIF, Paris

Maio Publicação do conjunto de dados de ocorrência Flora-On: occurrence data 
of the flora of mainland Portugal

Junho Início do projeto Promote GBIF in the African Portuguese speaking 
countries through documentation and seminars (GBIF-PALOP)

Junho Workshop de preparação do Memorando de Entendimento para a 
cooperação sobre informática para a biodiversidade, Buenos Aires

Setembro Realização do Workshop sobre a Partilha de Dados Científicos sobre 
Biodiversidade de Angola, Luanda

Setembro Acolhimento do Nó Português do GBIF pelo Instituto Superior de 
Agronomia

Outubro Participação no GBIF Global Nodes Training Event, Antananarivo

Outubro Participação no 13th Global Nodes Meeting, Antananarivo

Outubro Participação no GBIF Governing Board 22, Antananarivo

Outubro Workshop técnico sobre a implementação do ALA, Madrid

Novembro Transferência de infraestrutura do Nó Português do GBIF para o ISA
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1. INTRODUÇÃO

O número de registos de biodiversidade disponíveis através do GBIF no final de 2015 atingiu os 
639 milhões, provenientes de mais de 15 mil conjuntos de dados publicados por 788 
instituições. Estes valores resultam principalmente de dados de ocorrência de espécies– que 
reportam que espécie foi observada, em que local, em que data, e em que condições – mas 
também, desde 2015, de dados de amostragens ou inventários. Este segundo tipo de dados, 
para além da informação da ocorrência, adiciona informação sobre a metodologia de 
amostragem, e a quantificação da densidade ou frequência, pelo que permite a análise 
continuada no tempo ou a monitorização da abundância relativa das espécies. 

Longamente solicitado pela comunidade de utilizadores, o suporte a dados de amostragens 
alarga a capacidade do GBIF responder às necessidades de dados dos diferentes tipos de 
utilizadores, desde os investigadores aos decisores de políticas ou responsáveis pela sua 
implementação, nas diferentes escalas: local, regional e global. Um dos principais programas 
beneficiados será o IPBES e o GEO-BON, com quem o GBIF tem mantido uma estreita 
colaboração. O GBIF mantém igualmente um forte suporte à atividade de investigação 
científica, tendo sido publicados globalmente mais de 400 artigos2 em revistas indexadas 
durante 2015 que utilizam os recursos do GBIF, muitos deles impossíveis de delinear sem a 
existência desta infraestrutura.

Para Portugal, o número de registos disponíveis através do GBIF no final do ano era de mais de 
1,4 milhões de dados, dos quais mais de 210 mil publicados por instituições portuguesas. No 
entanto, no total de registos publicados por instituições nacionais (319 mil), cerca de um terço 
(89 mil) tem origem noutros países. Em 2015, foram acrescentados pelas instituições nacionais 
mais 146 mil registos ao GBIF, o que praticamente duplica o total relativamente a 2014. O Nó 
Português tem procurado manter este crescimento através de um forte esforço de mobilização,
juntamente com os publicadores nacionais, assegurando igualmente a infraestrutura e suporte 
necessário a essa publicação.

Ao Nó compete também assegurar que o acesso à informação pelos utilizadores nacionais 
pode ser feito de uma forma fácil e intuitiva. O portal global, pelo volume de dados mas 
também pelas diferenças de requisitos entre países, ainda não pode garantir uma total 
flexibilidade no acesso aos dados, dando primazia ao descarregamento da informação na sua 
forma primária. Mas, através da implementação de um portal nacional, podem ser definidos 
contextos taxonómicos, de conservação ou temáticos que permitem um acesso mais intuitivo à
informação, e inclusivamente um ambiente para a análise essencial da mesma. 

2 http://www.gbif.org/country/PT/publications
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Tendo já sido implementado um portal deste tipo pelo Nó Australiano do GBIF (Atlas of Living 
Australia), esta plataforma ALA está disponível para outros membros da rede GBIF, após ser 
adaptada aos respetivos contextos nacionais. Alguns Nós da rede GBIF fizeram já esta 
adaptação com sucesso (e.g. GBIF Espanha, GBIF França), pelo que em Portugal se considerou 
ser esta uma boa opção para a implementação de um portal nacional de dados de 
biodiversidade. O Nó Português integrou várias iniciativas de colaboração dentro da rede GBIF 
que conduzirão à documentação, tradução e estabelecimento de plataformas de colaboração, 
através de um memorando de entendimento para a colaboração entre seis países, que, em 
última análise, viabilizarão a publicação do portal a nível nacional. Este portal constituirá um 
contributo para a futura implementação da infraestrutura de investigação PORBIOTA, e 
beneficia da cooperação entre esta infraestrutura e a infraestrutura digital INCD, ambas 
incluídas no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação 2014-2020.

Enquanto membro de uma rede internacional, o Nó Português do GBIF tem mantido uma forte 
cooperação com outros parceiros da rede, e com os organismos centrais do GBIF, com a 
finalidade principal de alargar o suporte à comunidade de língua portuguesa, não só dos países
já participantes – Brasil, Portugal – mas também dos potenciais novos membros, em particular 
os países africanos de língua oficial portuguesa. Dando continuidade ao trabalho já realizado 
em 2014, o Nó acrescentou vários documentos ao conjunto de manuais e materiais 
promocionais já traduzidos para português, em colaboração com o Nó brasileiro do GBIF, SiBBr.
Também foi feita uma estreita cooperação com o Secretariado do GBIF, não só na tradução de 
componentes do portal internacional, como na preparação de versões portuguesas das 
divulgação e convite a propostas no âmbito do programa Biodiversity Information for 
Development (BID), que em 2015 foi aplicado à região de África subsariana.

A promoção da expansão do GBIF no âmbito da CPLP passou também pela realização de um 
workshop em Luanda, associado à Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, sobre a 
publicação de dados científicos de biodiversidade, organizado em colaboração com o MINCT 
Angola. Este workshop, tendo sido importante para a identificação do estado da arte em 
Angola no domínio das coleções biológicas e informática para a biodiversidade, proporcionou 
também um momento de reflexão sobre as vantagens de participação de Angola no GBIF.

Em 2015, o acolhimento do Nó Português do GBIF transitou do Instituto de Investigação 
Científica Tropical para o Instituto Superior de Agronomia, como resultado da extinção do 
primeiro, por fusão na Universidade de Lisboa3. Esta transição, realizada com o acordo da FCT, e
tendo por base o protocolo4 inicialmente estabelecido entre a FCT e o IICT, garantiu a 
continuidade da atividade do Nó Português, no cumprimento do Plano Estratégico e Programa 
de Trabalhos. O ISA assegura as boas condições para o acolhimento do Nó, considerando as 
valências científicas e experiência existente na instituição, as condições físicas favoráveis à 
realização de atividades de formação, o contexto favorável à cooperação com os países da CPLP
e a colaboração anterior da instituição com o Nó e com o GBIF. Este acolhimento foi 
concretizado a partir de setembro de 2015, ficando ainda asseguradas as condições de 
independência, neutralidade e confiança, orientadoras da atividade do Nó Português do GBIF.

3 http://www2.iict.pt/archive/doc/DecLei-141-2015Lei.pdf

4 http://www.gbif.pt/node/255
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2. PROJETOS
Em 2015, o Nó Português do GBIF esteve envolvido em três projetos de aumento de 
capacidade GBIF, e num projeto de rede científica ERANET-LAC. Um dos projetos foi proposto 
pelo Nó Português ao programa de capacitação GBIF, tendo sido selecionado para 
financiamento. Estes projetos enquadraram atividades que desenvolvem as várias vertentes do
programa de trabalhos do Nó, referidas nas respetivas secções deste relatório. 

Training Hackathon for Checklist Cross-mapping and Precursor National Checklists 
Generation from GBIF-mediated data (Hackathon)

Fundo: GBIF Capacity Enhancement Support Program (CESP) 2014

Proponente: Species 2000

Participantes: Nós GBIF de ES, FR, NO, DE, FI, DK, NL, SE, PT, UK, SK, Naturalis

Objetivos: 

• Promover o aumento de capacidade entre os Nós GBIF e curadores de listas nacionais
de espécies na Europa;

• Explorar métodos de suporte ao desenvolvimento de ferramentas e fluxos de trabalho
para a criação de proto-checklists nacionais ou a melhoria de checklists nacionais 
utilizando fontes e serviços externos da rede GBIF, do Catalogue of Life, e outras 
fontes.

Financiamento total atribuído: 6000,00 €

Financiamento atribuído ao GBIF Portugal: 500,00 €

Co-financiamento do GBIF-Portugal: 300,00 €

Duração: agosto 2014 a agosto 2015.

Sumário dos resultados: as metodologias desenvolvidas e apreendidas permitem melhorar o 
fluxo e qualidade de trabalho na preparação de conjuntos de dados a publicar através do 
GBIF, nomeadamente na preparação ou verificação da taxonomia; as ferramentas preparadas 
durante o hackathon permitem completar a informação taxonómica, ou verificá-la contra 
listas de referência, com produção de indicadores de qualidade.

Link: http://www.gbif.org/project/2014-checklist-hackathon
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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 2015: realização em setembro de 2015 do Workshop sobre a 
Partilha de Dados Científicos sobre Biodiversidade, co-organização entre o Ministério de 
Ciência e Tecnologia de Angola e o Nó Português do GBIF, como um evento paralelo da 4ª 
Conferência Nacional sobre Ciência e Tecnologia; tradução de três manuais e de materiais 
promocionais do GBIF (5 posters, 1 template) para português 

Link: http://www.gbif.pt/node/274, http://www.gbif.org/project/2015-lusophone-africa

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;
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• 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: tradução dos três módulos da plataforma informática para 
português. Definição da estrutura do manual técnico, e do manual de tradução da plataforma.

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: 

• 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: draft do Memorando de Entendimento completo e 
submetido aos gabinetes jurídicos das instituições parceiras para emendas finais. Realização 
de workshop técnico em Madrid (outubro 2015) para avanços técnicos sobre a instalação da 
plataforma, criação de uma comunidade de interesse e organização de metodologias de 
cooperação técnica.

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

3.1. Publicação de dados por instituições nacionais

Em 2015 houve uma importante adição ao conjunto de dados publicados por instituições 
nacionais, com o registo de um novo publicador de dados, a Sociedade Portuguesa de 
Botânica. Esta organização publicou o conjunto de dados Flora-On, que com 140 687 registos 
de observação de plantas publicados, constitui um recurso único e estruturante para o 
conhecimento da flora portuguesa. Para além desta publicação, for também adicionado um 
novo conjunto de dados pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade 
de Lisboa, correspondendo aos espécimes da coleção de Angola do herbário LISU, num total de
6 065 registos. 

O total de novos registos publicados por instituições nacionais através do GBIF em 2015 traduz-
se em 146 752 registos, dos quais 138 245 (94%) são georreferenciados. Deste modo, o total de
registos publicados por instituições nacionais no final de 2015 ascendeu a 319 686, dos quais 
193 511 (60%) são georreferenciados (Figura 1). O aumento foi, deste modo, de 85%, 
relativamente ao total de registos publicados por Portugal no final de 2014. 
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Figura 1. Evolução do número de registos publicados durante 2015 pelas instituições nacionais. 
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Em relação à base do registo, houve uma alteração importante para Portugal, passando cerca 
de metade dos registos a ter como base a observação humana. Esta alteração não aconteceu, 
no entanto para os restantes países para os quais as instituições nacionais publicam dados. Do 
total de registos publicados por Portugal, 89 939 são registos de biodiversidade de outros 
países, sendo a grande maioria correspondentes aos países africanos de língua portuguesa. 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.

3.2. Dados disponíveis para o território nacional

No final de 2015, o total de registos para o território nacional tinha ultrapassado largamente o 
milhão de registos, tendo-se fixado nos 1 422 273 registos, sendo 1 216 161 provenientes de 
instituições de outros países, e 206 082 de instituições nacionais (Figura 2). Para estes, 
contribuem largamente os registos de observações, particularmente de aves, nomeadamente 
do conjunto de dados eBird, com cerca de 576 mil registos, e do conjunto de dados nacional 
Flora-On, com cerca de 140 mil registos (Tabela 1). O número de registos para o território 
nacional duplicou, relativamente aos 715 271 existentes no final de 2014.

Outros países
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Figura 2. Principais países publicadores de dados para o território nacional (incluindo área 
marítima)

15

Nó Português do GBIF Relatório Anual 2015



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

Conjunto de dados Nº de ocorrências

EOD - eBird Observation Dataset  576 392  

Flora-On: occurrence data of the flora of mainland Portugal  140 687  

Bird tracking - GPS tracking of Lesser Black-backed Gulls and Herring 
Gulls breeding at the southern North Sea coast

 55,659   

Continuous Plankton Recorder Dataset (SAHFOS)  52 748  

Fundación Biodiversidad, Real Jardín Botánico (CSIC): Anthos – Sistema 
de Información de las plantas de España

 47 349  

EBCC Atlas of European Breeding Birds  28 051  

É importante notar, contudo, que existe um número relevante de registos, que apesar de ter 
origem nacional, são publicados através do GBIF por instituições estrangeiras. São o caso de 
registos fornecidos por organizações internacionais nas quais participam instituições 
portuguesas. Um dos exemplos concretos é o conjunto de dados eBird, da Cornell University, 
dos Estados Unidos. Esta plataforma fornece um excelente serviço no registo de observações 
de aves por naturalistas amadores e por profissionais, pelo que tem tido um grande sucesso na 
adesão, quer de observadores de aves a título individual de todo o mundo, quer de sociedades 
ou associações de estudos das aves. A Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves (SPEA) fez 
uma parceria com a instituição responsável por esta plataforma, promovendo o portal regional 
PortugalAves, onde são registados as observações de aves dos colaboradores da SPEA. Em 
2015, foram transferidos pela SPEA para este portal mais de 300 mil registos de observações de
aves de Portugal, os quais estão incluídos nos 576 mil publicados pelo eBird para Portugal. Não 
é possível saber quantos registos com origem portuguesa (ao nível individual ou institucional) 
são publicados por outros países por mecanismos análogos (por exemplo, em portais de 
ciência cidadã), mas é importante notar que através do GBIF se consegue facilitar assim a 
acessibilidade a estes dados pela comunidade nacional.

3.3. Interação com os publicadores nacionais
De modo a pôr em prática a resolução da decisão do GBIF Governing Board 21 da 
obrigatoriedade de atribuição de licenças padrão Creative Commons a todos os conjuntos de 
dados publicados através do GBIF, o Secretariado Internacional do GBIF iniciou estes contactos 
com os publicadores no final de 2015. A atribuição destas licenças é muito importante para 
garantir o bom e fácil cumprimento das mesmas pelos utilizadores do GBIF, que até agora 
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estavam obrigados a verificar, uma por uma, a licença atribuída a cada conjunto de dados, 
muitas vezes em temos não padronizados ou de difícil interpretação. Passa também a ser 
possível a aplicação de filtros para obter conjuntos de dados que estejam conforme um tipo de 
licença escolhido pelo utilizador, e ainda a utilização de sistemas automáticos máquina a 
máquina que acedam aos dados respeitando as licenças. O Nó Português do GBIF 
disponibilizou-se para fazer esse contacto com todos os publicadores nacionais, tendo 
realizado o mesmo no final de 2015. Desde modo, foi solicitado aos publicadores a indicação 
de uma das três licenças – CC0, CC-BY, CC-BY-NC – a qual deve ser comunicada pelos 
publicadores até ao final de janeiro de 2016.

Outra vertente desenvolvida na mobilização de dados consistiu na interação com as instituições
nacionais, em ações sensibilização para a importância da partilha de dados de biodiversidade, e
no apoio técnico e de infraestrutura para essa publicação. Segundo o inquérito realizado em, 
2013 às instituições com coleções biológicas e bases de dados de biodiversidade5, o total de 
registos potencialmente mobilizável a nível nacional é de 6,4 milhões de registos. Neste 
âmbito, o Nó tem mantido contactos com as seguintes instituições:

• 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
• Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
• Instituto Português do Mar e da Atmosfera;
• Grupo de Biodiversidade dos Açores (cE3c), Universidade dos Açores, responsável pelo 

Portal da Biodiversidade dos Açores;
• Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves (SPEA).

5 Disponível em permanência em http://www.gbif.pt/node/115
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4. IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

4.1. Infraestrutura de hardware e software

Em 2015 foram dados passos importantes para a preparação e lançamento de um portal 
nacional de dados de biodiversidade pelo Nó Português do GBIF. Ainda em 2014, o Nó 
Português decidiu adotar a plataforma Atlas of Living Australia para a publicação dos dados 
para Portugal e das instituições nacionais. Esta irá aumentar as possibilidades de acesso e 
análise da informação sobre biodiversidade, e providenciar serviços para diferentes iniciativas, 
como a criação de sub-portais institucionais, dedicados a espécies sensíveis, a espécies 
invasoras, etc. Várias iniciativas foram realizadas no sentido de tornar o portal nacional de 
dados sobre esta plataforma uma realidade, conforme se indica abaixo.

Em relação à infraestrutura existente, em resultado da integração do IICT na Universidade de 
Lisboa, foi necessário transferir os sistemas existentes para a nova instituição de acolhimento 
do Nó, o ISA. A transferência dos sistemas existentes, em concreto do Portal do Nó Português 
do GBIF e o serviço de registo de dados no GBIF Integrated Publishing Toolkit, aconteceu de 
forma transparente para os utilizadores, sem qualquer rutura ou interrupção de serviço. Neste 
processo, realizado em novembro e dezembro de 2015, foi essencial o apoio dos serviços 
informáticos do Centro de Informática do ISA e da Reitoria da Universidade de Lisboa.

- Atlas of Living Australia

O avanço na implementação da plataforma ALA beneficiou grandemente do envolvimento com 
os restantes nós GBIF que decidiram também pela sua adoção, os quais acordaram através de 
um Memorando de Entendimento, promover a colaboração neste domínio, nomeadamente os 
nós de Argentina, Brasil, Costa Rica, Espanha, Franca e Portugal (ver mais detalhes em 
Cooperação). Neste âmbito realizou-se em Madrid, em outubro de 2015, um workshop técnico 
sobre a implementação do ALA, que permitiu ao Nó Português adquirir valências sobre a 
instalação e configuração da plataforma num ambiente cloud. Neste workshop foi possível, 
ainda adquirir conhecimentos sobre a adaptação de um layout para uma página nacional, o 
que foi realizado para o portal nacional. 
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Sendo um sistema que utiliza tecnologia bigdata, o ALA tem requisitos exigentes em termos da 
infraestrutura de suporte, que está além da capacidade dos servidores disponíveis na 
infraestrutura do Nó. No entanto, beneficiando da cooperação entre as infraestruturas de 
investigação PORBIOTA e INCD6, estabelecidas no âmbito do Roteiro Nacional das 
Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico (RNIE)7, tem sido possível utilizar a 
plataforma piloto de cloud computing do INCD sobre Openstack. Esta tem servido para testar a 
melhor arquitetura do sistema sobre máquinas virtuais, e dos recursos a alocar a cada uma 
destas.

Em paralelo, o Nó Português esteve envolvido no projeto de capacitação GBIF CESP 2015 
Encounter Bay (ALA Node Portal Internationalisation), que tem coordenação do Nó Belga do 
GBIF, e participação dos Nós Espanhol e Francês. Os objetivos do projeto são:

• a tradução das interfaces da plataforma ALA para espanhol, francês e português;

• a formação das equipas dos nós participantes sobre as tecnologias ALA e;

• a preparação de um documento técnico em inglês e sua tradução para as restantes 
línguas, sobre a instalação e configuração do ALA, incluindo a tradução da interface.

Em resumo, os principais avanços em 2015 sobre a plataforma ALA para a implementação de 
um portal nacional de dados de biodiversidade foram:

• configuração e layout em português da interface da plataforma ALA, nomeadamente 
dos módulos Ocorrências, Coleções e página de entrada;

6 http://www.incd.pt/

7 https://www.fct.pt/apoios/equipamento/roteiro/index.phtml.pt
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• acesso, configuração e teste de infraestrutura cloud em Openstack para 
implementação de plataforma ALA;

• colaboração com outros nós GBIF, preparação de um memorando de entendimento e 
criação de mecanismos de comunidade para partilha de recursos e apoio informático;

- Les Herbonautes

A plataforma Les Herbonautes8 foi já traduzida para português, podendo ser implementada 
para promover iniciativas crowd-source de transcrição para bases de dados de etiquetas de 
imagens de espécimes de herbário. No entanto, não foi possível durante o ano de 2015 
promover um projeto concreto de catalogação deste tipo. O passo inicial para tal projeto passa 
por produzir imagens digitais de um conjunto relevante de espécimes de herbário, o que se 
espera possa acontecer no âmbito da infraestrutura PORBIOTA, por parte dos seus parceiros, 
assim que esta passar à fase de implementação. Note-se que em Portugal, apenas 18% dos 
herbários nacionais se encontram catalogados (dados do final de 2014), estando por digitalizar 
e catalogar mais de 1,2 milhões de espécimes. Plataformas como o Les Herbonautes podem 
servir para acelerar o processo de catalogação destas coleções, utilizando para isso a 
contribuição voluntária de utilizadores da plataforma. De outro modo, decorrerá demasiado 
tempo até que os dados primários de biodiversidade existentes nas etiquetas dos exemplares 
se encontrem num formato digital passível de ser analisado por métodos de informática para a 
biodiversidade.

- GlobalNames Crossmap

Na sequência da participação no hackathon9 sobre a criação, gestão e manutenção de listas 
nacionais de espécies, foi possível implementar o uso da ferramenta GnCrossmap10 para a 
comparação de listas de espécies de utilizadores a listas de referência (e.g. Catalogue of Life, 
GBIF Taxonomic Backbone). Esta ferramenta permite o cruzamento automático de duas listas, 
identificando as coincidências completas, ou níveis de confiança quando a coincidência não 
ocorra. A Checklist da Flora de Portugal (Continente, Madeira e Açores), já publicada através do
GBIF, está disponível no repositório do Global Names11, sendo possível, por isso, com o uso do 
GnCrossmap cruzá-la contra os conjuntos de dados que são submetidos a controlo de 
qualidade antes da sua publicação através do GBIF.

8 http://lesherbonautes.mnhn.fr/

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon

10 https://github.com/GlobalNamesArchitecture/gn_crossmap

11 http://resolver.globalnames.org/data_sources
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4.2. Outros serviços e contributos para a infraestrutura
A nível da rede internacional do GBIF, com implementação pelo Secretariado Internacional, há 
duas adições tecnológicas em 2015 que constituem um avanço significativo no suporte à 
publicação e uso de dados de biodiversidade.

A primeira está relacionada com a atribuição automática de identificadores globais a cada 
descarregamento de dados através do portal. A partir da data de implementação, cada a cada 
descarregamento é atribuído um Document Object Identifier (DOI), análogo ao que acontece, 
por exemplo, aos artigos científicos. Este DOI é atribuído de modo persistente e único, o que 
significa que, em qualquer momento, pesquisando através de um serviço de resolução de DOIs,
é possível aceder ao descarregamento de dados efetuado. Esta solução apresenta duas 
vantagens imediatas:

– é possível para cada utilizar de dados citar de forma fácil o conjunto de dados obtidos 
através do GBIF;

– é possível rastrear, para cada conjunto de dados publicados através do GBIF, quais os 
downloads em que registos desse conjunto foi incluído.

Deste modo, torna-se mais simples fornecer informação aos publicadores GBIF sobre o uso dos
dados por estes publicados, o que é uma medida muito relevante no que se refere ao 
reconhecimento desse uso.

Ainda no âmbito do uso de DOIs, o GBIF passou também a atribuir um DOI a cada conjunto de 
dados publicado através do GBIF, incluindo a novas versões significativas desses conjuntos de 
dados, acrescentando assim mais uma possibilidade de citação e de rastreio do do uso dos 
dados.

Outra alteração importante, que se prevê venha a concretizar-se completamente no futuro 
próximo, é a possibilidade de publicação, através do GBIF, de dados de amostragens e de 
inventários, para além dos dados de ocorrências e as checklists, que são já suportadas 
atualmente. Este tem sido um pedido insistente por parte dos utilizadores e de algumas 
organizações, nomeadamente do IPBES, uma vez que irá permitir a utilização dos dados 
disponibilizados através do GBIF para a realização de estudos de monitorização da ocorrência 
de espécies, incluindo informação sobre a ausência. Relembre-se que os dados de ocorrência 
de espécies apenas indicam a presença da espécie, não permitindo interpretações sobre as 
dinâmicas ao logo do tempo.

O primeiro passo para esse fim foi já implementado através do suporte de dados de 
amostragens (sample-based data) pela ferramenta tecnológica IPT, a partir da versão 2.2. Deste
modo, é já possível às instituições publicar dados de modo aberto, e inclusivamente registá-los 
no GBIF, mas estes ficam visíveis no portal internacional apenas na forma de ocorrências.
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5. USO DE DADOS

5.1. Uso do portal de dados e publicações científicas

Com base nos registos de Google Analytics, em 2015 foram registadas 13 005 sessões (> 5% 
que em 2014) de acesso ao portal internacional do GBIF (www.gbif.org) com acesso a partir de 
Portugal, num total de 7647 utilizadores (> 16%). Estes acessos conduziram à concretização de 
672 descarregamentos de dados (> 14%). 

Em 2015, foram publicados 21 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 mais três artigos do que os publicados em 2014. 

5.2. Downloads de dados dos provedores nacionais 

Existiu um considerável aumento do serviço de dados para a comunidade internacional a partir 
dos conjuntos de dados de instituições nacionais, em 2015. No total, representou mais de 16 
mil downloads, que representa o dobro do observado em 2014 (Anexo I). O total de registos 
individuais descarregados ultrapassa os 111 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. Estes valores podem ser 
observados em permanência, para cada conjunto de dados, a partir do portal do GBIF.
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6. DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO

6.1. Disponibilização de documentação em Português

O Nó Português continua a fazer uma forte aposta da língua portuguesa, como um eixo de 
ligação, não só à comunidade nacional, mas às comunidades dos restantes países da CPLP. 
Enquadrado nas vertentes de produção de documentação em Português, e de cooperação (ver 
capítulo 2), o Nó Português do GBIF submeteu ao programa de capacitação do GBIF CESP 2015 
o projeto Promote GBIF in the African Portuguese speaking countries through documentation 
and seminars12. 

Este contém duas vertentes, sendo uma delas a constituição de um conjunto essencial de 
documentação em Português para apoiar a implementação de uma infraestrutura nacional de 
biodiversidade. O projeto, com a duração de um ano (2015-2016), permitiu já ampliar bastante 
a quantidade de documentos traduzidos para português, atividade que tem sido desenvolvida 
em colaboração com o Sistema de Informação Brasileira sobre Biodiversidade (SiBBr), que é o 
nó brasileiro do GBIF.

No âmbito do projeto GBIF CESP 2015 Encounter Bay, em que colabora o Nó Português, foi 
concluída a tradução da interface da plataforma Atlas of Living Australia (ALA). Neste projeto 
está planeada a criação de um manual técnico sobre o software, em inglês, francês, espanhol e 
português. 

Na página da comunidade GBIF foi criado o grupo Rede de Línguas – PORTUGUÊS13, onde é 
mantida a discussão dentro da comunidade sobre as atividades de tradução planeadas e em 
curso. A página serve também como repositório dos documentos traduzidos, enquanto estes 
aguardam produção e publicação final pelo Secretariado do GBIF. 

Adicionalmente, o nó nacional colaborou também com o Secretariado Internacional do GBIF na
tradução de outra informação para português nomeadamente no inquérito de preparação do 
programa Biodiversity Information for Development (BID), que em 2015 teve um convite para  
projetos para a região África, mas também noutros componentes do portal internacional. 
Deste modo, a língua portuguesa, a par do francês e espanhol, chinês e japonês, está cada vez 
mais presente na informação disponível no portal do GBIF e é suportada pelas atividades 
realizadas pela organização. Adicionalmente, o portal nacional continua a dar total suporte à 
edição bilingue (PT, EN) de todas as notícias e informação publicada.

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

13 http://community.gbif.org/pg/groups/40644/rede-de-lnguas-portugus/
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Em 2015, a documentação traduzida para português em 2015 está listada na Tabela 2. No 
Anexo III identifica-se todos os documentos já disponíveis no portal do GBIF em Português.

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

Documento Tipo link estado
Chapman, A. D. (2015). Princípios de 
Qualidade de Dados. Versão 1.0 pt em 
Português, abril 2015 e 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/reso
urce/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/reso
urce/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/reso
urce/82231

publicado

Tradução para português de Portuguese 
translation of Principles and Methods of 
Data Cleaning – Primary Species and 
Species-Occurrence Data

manual http://community.gbif.or
g/pg/file/read/49994/ve
rso-final-da-traduo-
quotdata-cleaningquot

em 
produção

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/pro
ject/ala-i18n/pt-P  T

concluído

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

concluído

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

declaração http://www.gbif.org/syst
em/files_force/gbif_even
t/files/AfricaRising-
Declaration-PT.pdf?
download=1

concluído

24

Nó Português do GBIF Relatório Anual 2015

http://www.gbif.org/system/files_force/gbif_event/files/AfricaRising-Declaration-PT.pdf?download=1
http://www.gbif.org/system/files_force/gbif_event/files/AfricaRising-Declaration-PT.pdf?download=1
http://www.gbif.org/system/files_force/gbif_event/files/AfricaRising-Declaration-PT.pdf?download=1
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
https://crowdin.com/project/ala-i18n/pt-PT
http://goo.gl/ph6R9J
http://goo.gl/ph6R9J
http://goo.gl/ph6R9J
http://goo.gl/ph6R9J
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
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/


O Nó Português mantém também o suporte ao projeto de software para gestão de coleções 
biológicas Specify 6, da Universidade do Kansas, na componente de manutenção da versão 
portuguesa do programa, não tendo sido necessário, no entanto, a realização de tarefas de 
tradução em 2015 para este fim.

6.2. Formação

Em 2015 não foram realizadas ações de formação. Estas atividades decorreram, sempre que 
solicitada, em ações específicas realizadas diretamente com utilizadores ou publicadores, no 
âmbito do apoio à utilização dos recursos do GBIF, ou de iniciativas de publicação de dados de 
biodiversidade através do GBIF. Neste âmbito, destaque-se a colaboração com a Associação 
Leonel Trindade – Sociedade de História Natural, para a implementação do software Specify 6.0
para gestão da coleção de paleontologia detida por aquela organização. 

Outro destaque, de âmbito internacional com Angola, refere-se ao planeamento da integração 
da informação sobre a coleção de Aves do Museu ISCED-Huíla, Lubango, Angola, em base de 
dados e posterior publicação através do GBIF. Este apoio decorreu em paralelo com a 
participação do Nó Português da 4ª Conferência Nacional sobre Ciência e Tecnologia de Angola,
em setembro de 2015.

Permanece a possibilidade de implementar cursos online na plataforma ATutor, utilizando a 
infraestrutura do Nó Espanhol do GBIF. No entanto, não se concretizaram as condições 
necessárias à realização do curso online sobre Qualidade de Dados, já traduzido para 
português, por falta de recursos humanos associados ao Nó português para implementação e 
acompanhamento do curso. Manteve-se, no entanto, a possibilidade de inclusão de 
participantes nacionais nas ações do formação desenvolvidas pelo GBIF Espanha, a exemplo 
dos anos anteriores, tendo havido a participação de um candidato.

Em termos de formação recebida, o Nó Português beneficiou de diversos cursos de formação, 
que se têm traduzido numa melhoria dos serviços prestados à comunidade nacional:

• participação no Training Hackathon for Checklist Cross-mapping and Precursor 
National Checklists Generation from GBIF-mediated data, Naturalis em Leiden, NL, de 
2-5 de março de 2015

– valências adquiridas: identificação das fontes de referência e ferramentas para a 
utilização e verificação de listas de espécies; desenvolvimento, teste e uso de 
ferramenta de cruzamento de listas de espécies GnCrossmap;

• participação no workshop Atlas of Living Europe, MNHN, Paris, 4-5 de maio de 
2015;

– Valências adquiridas: aprendizagem sobre a plataforma ALA, framework e 
módulos. Instalação e configuração da plataforma num ambiente cloud;
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• participação no GBIF Global Nodes Training Event, Antananarivo, 4-5 de outubro 2015

– Valências adquiridas: Formação sobre a publicação de dados de biodiversidade 
online, com especial enfoque na publicação de dados de amostragens, cujo tipo de
dados passou a ser recentemente suportado pelo GBIF;

• participação no workshop técnico CoopBioPlat sobre ALA, GBIF Espanha, Madrid, 20-
23 de outubro de 2015;

– Valências adquiridas: Aquisição de conhecimentos sobre a adaptação de um layout 
para uma página nacional;
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7. COOPERAÇÃO

No âmbito dos projetos em que o Nó Português participou (capítulo 2), foi mantida uma forte 
cooperação com outros participantes do GBIF, e também com instituições dos países da CPLP. O
Nó mantém igualmente uma relação próxima com a infraestrutura PORBIOTA, do roteiro 
nacional de infraestruturas de investigação publicado em 2014, tendo inclusivamente sido 
proposto e aprovado pela FCT a integração das duas iniciativas, no futuro. Finalmente, o Nó 
assegura uma posição cooperante com o Secretariado Internacional do GBIF, servindo de 
interlocutor das iniciativas do GBIF junto da comunidade nacional, e apoiado o GBIF na sua 
internacionalização e crescente suporte da língua portuguesa.

7.1 Projetos de capacitação GBIF e ERANET-LAC

- GBIF PALOP 

No âmbito do projeto GBIF-PALOP, apresentado ao GBIF pelo Nó Português e financiado pelo 
programa de capacitação do GBIF, permitiu em 2015 a co-organização, em conjunto com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia de Angola (MINCT), do Workshop sobre a Partilha de Dados
Científicos sobre Biodiversidade de Angola14, como um evento paralelo à 4ª Conferência 
Nacional de Ciência de Tecnologia. Este workshop realizou-se no dia 10 de setembro de 2015, 
no Centro de Convenções do Talatona, Luanda, e contou com a presença de 30 participantes 
representando 7 instituições. O encontro contou com a presença do Diretor Nacional para a 
Investigação Científica, Domingos Neto, do Diretor Nacional para a Biodiversidade, Joaquim 
Manuel e ainda com Diretor Adjunto do GBIF, Tim Hirsch. 

No workshop foram realizadas várias apresentações sobre o GBIF, sobre os modelos de 
constituição de um nó nacional e sobre a informação sobre biodiversidade disponível para 
Angola. O estado da arte das coleções de história natural e investigação sobre biodiversidade 
foi apresentado por representantes de museus, universidades e institutos de investigação. 
Estes institutos detêm mais de 100 mil espécimes em coleções biológicas, cuja informação 
pode potencialmente ser mobilizada em programas de digitalização. O workshop proporcionou
ainda uma oportunidade para a discussão pela comunidade angolana de investigadores sobre 
os benefícios da participação de Angola no GBIF, e sobre os próximos passos para a sua 
participação nesta rede.

14 Agenda disponível em 
http://www.gbif.pt/sites/default/files/background/Programa_GBIF_workshop_Luanda_FINAL.pdf
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Participantes no workshop sobre partilha de dados científicos sobre 
biodiversidade, em Luanda

Ainda no âmbito do workshop, foi possível realizar uma audiência com a Sra. Ministra da 
Ciência e Tecnologia de Angola, que acontecei no mesmo dia do workshop, com a presença dos
Reitores da Universidade Agostinho Neto, da Universidade Mandume, o Diretor Adjunto do 
GBIF e o coordenador do Nó Português. Esta reunião serviu para apresentar o GBIF e as 
vantagens da participação do país na organização, assim como os resultados do workshop 
realizado no mesmo dia. 

No âmbito do projeto GBIF-PALOP, foram ainda realizadas a tradução de três manuais do GBIF e
seus materiais promocionais, os quais ficarão disponíveis no portal internacional do GBIF.

O projeto prevê a realização em 2016 de workshops ou seminários em Maputo e em Bissau, e a
conclusão da tradução de mais três manuais.

- CoopBioPlat e Encounter-Bay

Ambos os projetos estão baseados na cooperação entre nós GBIF sobre a plataforma Atlas of 
Living Australia, o que representou sinergias evidentes entre ambos os projetos.

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
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Momentos de cooperação, à esquerda durante o workshop para a preparação de um 
MoU, em Buenos Aires, e à direita, no final do workshop técnico sobre o ALA, em 
Madrid

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. Em 2015 foram realizados dois workshops, o primeiro no Ministério de Ciência, 
Tecnología e Inovação Productiva, em Buenos Aires, de 9 a 11 de junho de 2015, destinado à 
preparação do rascunho do Memorando de Entendimento para a cooperação sobre 
informática para a biodiversidade. O segundo, de carácter técnico, realizou-se no GBIF 
Espanha, em Madrid, de 20 a 23 de outubro de 2015, dedicado ao avanço sobre a instalação e 
configuração da plataforma ALA.

O projeto Encounter-Bay (ALA Internationalization) promoveu a cooperação com os nós belga, 
espanhol e francês sobre o desenvolvimento e implementação à escala nacional de um portal 
de dados de biodiversidade baseado nesta plataforma ALA. O Nó Australiano do GBIF (ALA), 
apesar de não fazer parte desta parceria, endossou o trabalho realizado por este projeto, que 
tem por objetivo realizar a internacionalização da plataforma, com a sua tradução para 
espanhol, francês e português, e criar os manuais técnicos de apoio, à instalação e 
configuração da plataforma, assim como de tradução da plataforma para outras línguas. Estes 
manuais serão produzidos em inglês e traduzidos para cada uma das línguas acima referidas. 

- Hackathon

Em 2015 o Nó Português participou também no projeto de capacitação GBIF Training 
Hackathon for Checklist Cross-mapping and Precursor National Checklists Generation from 
GBIF-mediated data, que teve o seu momento principal no workshop em modo hackathon15, 
realizado na Naturalis em Leiden, NL, de 2-5 de março, 2015, com o objetivo de criar 
ferramentas informáticas capazes de gerar, manter e tornar interoperaveis proto-listas 
nacionais de espécies a partir de listas globais de espécies (e.g. Catalogue of Life). Neste 
workshop identificaram-se três tópicos, trabalhados um dos grupos formados:

15 https://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon
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– Grupo 1 – Cross-mapping, que se refere à comparação automática de uma lista de 
espécies com uma lista de referência, de modo a determinar as coincidências e as 
diferences entre as listas;

– Grupo 2 – Annotations, que se refere ao desenvolvimento de um sistema que permita 
às anotações de listas de espécies pelos utilizadores, de modo a identificar ocorrências 
suspeitas ou erradas de espécies;

– Grupo 3 – Distributions, que se refere à procura de soluções para recolha de 
informação da ocorrência de espécies num determinado país, em suporte Às 
anotações sobre a distribuição das mesmas.

O workshop serviu também para obter uma visão geral sobre os recursos informáticos 
existentes para a gestão de listas de espécies, incluindo ferramentas que permitem acelerar o 
fluxo de trabalho em processos de verificação de qualidade de dados. Estas ferramentas são já 
aplicadas pelo Nó Português, por exemplo, no processo de verificação de qualidade de um 
conjunto de dados para publicação através do GBIF por uma instituição nacional. 

No âmbito da cooperação gerada pelo workshop, foi possível integrar a checklists nacionais de 
plantas vasculares, já publicada através do GBIF, num repositório do Global Names16 para ser 
utilizada como lista de referência, utilizando a ferramenta GnCrossmap17.

7.2 Cooperação com o Secretariado Internacional e Comités GBIF
O Nó Português do GBIF manteve uma forte colaboração com as estruturas centrais do GBIF, 
quer ao nível do Secretariado Internacional, quer com os restantes comités da organização, em 
particular com a Comissão de Nós. O Nó esteve presente nas seguintes reuniões do GBIF:

• GBIF Governing Board 22, Antananarivo, 8-10 de outubro de 2015;

Na reunião, foram apresentados os relatórios do Chair do Governing Board, Secretário 
Executivo, e dos vários Comités, que foram todos aprovados.

Foi também apresentado o modelo de financiamento do GBIF para o período entre 
2017-2021, o qual foi aprovado. Este modelo, cuja discussão foi iniciada ainda no 
GB21, e que teve vários momentos de consulta com as delegações nacionais. define 
vários princípios para o cálculo do valor das quotas dos países.

Foi também realizada a apresentação e discussão do Plano Estratégico 2017-2021. A 
delegação da Holanda apresentou uma proposta no sentido de ser reforçado o papel 
dos Nós nacionais do GBIF na implementação e operacionalização do plano 
estratégico. O GBIF, sendo uma infraestrutura distribuída, deve, fazer uso da 
capacidade dos Nós. A inclusão explicita da participação dos Nós no plano estratégico e
da realização por estes de atividades para a rede global resultará em em benefícios ao 
nível do envolvimento ao nível nacional e organizacional, e no aumento da 
performance e eficiência de custos no domínio da informática para a biodiversidade.

16 http://resolver.globalnames.org/data_sources/176

17 https://github.com/GlobalNamesArchitecture/gn_crossmap
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• 13th Global Nodes Meeting, Antananarivo, 6-7 de Outurbo de 2015

Reunião geral dos Nós GBIF dedicada à discussão do programa de trabalhos dos Nós 
para o período 2016-2017, e à partilha de informação sobre i) os avanços realizados em
cada uma das regiões; ii) estabelecimento de mecanismos de colaboração; e iii) 
definição de prioridades do Comité de Nós para o período seguinte (2015-2016). 

Nesta reunião foi identificada a necessidade de criar um Programa de Trabalhos (PT) 
dos Nós GBIF, para o qual foram identificadas as seguintes áreas de maior interesse 
comum:

‒ Estabelecer a ligação entre os utilizadores com os dados de biodiversidade;

‒ Desenvolvimento de um curriculum em informática para a biodiversidade

‒ Abordagens comuns para a digitalização e repatriação das coleções de história 
natural

‒ Aumentar a qualidade dos dados mediados pelo GBIF

‒ Partilhar e desenvolver em conjunto portais dos Nós

‒ Promover as melhores práticas para a encontrar financiamento para as 
atividades dos Nós

‒ Promover colaborações na Interface entre Ciência e Políticas

‒ Promover os Dados Abertos no sector privado

• 7th European GBIF Nodes Meeting, MNHN, Paris, 5-7 de maio de 2015;

Reunião dos Nós Europeus, para uma partilha sobre os avanços realizados em cada um 
dos países, incluindo as áreas principais dos respetivos programas de trabalho. 
Identificação das principais áreas comuns para potencial colaboração entre Nós. Neste 
âmbito, o Nó Português está particularmente interessado no desenvolvimento de 
portais nacionais de dados. Discussão sobre a interação do GBIF e dos Nó Europeus 
com outras iniciativas ou projetos europeus, nomeadamente EUBON, LifeWatch, 
Global Genome Biodiversity Network initiative, OpenUP, Directiva sobre Espécies 
Invasoras. Preparação de um Programa de Trabalhos dos Nós Europeus, e identificação 
das principais atividades a desenvolver.

Com o Secretariado Internacional do GBIF, o Nó Português tem mantido uma atitude bastante 
cooperante, veiculando junto da comunidade nacional, quando se justifica, as diferentes 
iniciativas desenvolvidas promovidas pelo Secretariado:

• Prémios GBIF Ebbe Nielsen 2015 e Jovens Investigadores GBIF 2015;

• Preparação do layout Country Report, disponível na página dedicada ao país no portal 
do GBIF (e.g. http://www.gbfi.pt/country/PT);
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• atribuição de licenças de dados padrão (Creative Commons) aos conjuntos de dados 
dos publicadores nacionais;

• co-organização do simpósio Biodiversity Informatics and Fungal Data, no âmbito do 
XVII Congress of European Mycologists;

• inquérito GBIF Data Fitness For Use in Modelling Ecological Niches and Geographic 
Distributions;

• Comentários ao draft do GBIF Strategic Plan 2017-2021, preparados em coordenação 
com o Chefe de Delegação nacional e com a FCT.

Finalmente, o Nó esteve bastante envolvido da divulgação e promoção do programa 
Biodiversity Information for Development (BID)18, implementado pelo GBIF no âmbito de um 
projeto da Comissão Europeia, área EuropeAID. Este programa irá permitir a aplicação de 3,9 
milhões de euros na mobilização de dados de biodiversidade e capacitação em informática 
para a biodiversidade nas regiões África, Caraíbas e Pacífico. O Nó Português, no âmbito do 
convite à apresentação de propostas para África, interveio no processo das seguintes formas:

• tradução para português da documentação essencial para o processo, nomeadamente 
a Declaração sobre a informação sobre biodiversidade para o desenvolvimento 
sustentável em África19, edital de convite à apresentação de propostas, inquérito aos 
detentores de dados e aos decisores de políticas, comunicações e divulgação;

• promoção e divulgação do programa por email junto dos contactos do Nó Português 
do GBIF junto dos PALOP;

• promoção do programa BID durante o workshop realizado em Luanda, no âmbito do 
projeto GBIF-PALOP.

Ainda no contexto deste programa, houve oportunidade, durante o GBIF Governing Board 22, 
de se realizar uma sessão de esclarecimento aos participantes Africanos do GBIF. Nesta sessão 
de esclarecimento, houve a oportunidade das delegações dos países africanos, incluindo os 
observadores, como foi o caso de Angola, de rever qual o modelo de concurso para 
financiamento, e as questões operacionais relacionadas com a preparação e submissão de 
propostas, na chamada a projetos que se realizou em novembro de 2015. O Nó Português 
esteve presente nessa sessão, de modo a poder aproveitar os esclarecimentos prestados para o
apoio a instituições dos PALOP que viessem a preparar propostas. É de notar que, na data de 
redação deste relatório, é possível informar que foram aprovadas duas propostas com 
participação de países PALOP, nomeadamente uma proposta de âmbito nacional de Angola, e 
uma participação em rede regional por parte de Moçambique.

Uma nota final nesta secção para informar que o Nó Português do GBIF, em coordenação com 
o Grupo de Nós Europeus e com o Secretariado Internacional do GBIF, aceitou o convite para 
organizar o 8th European GBIF Nodes Meeting, que se realizará em Lisboa, na Primavera de 
2016.

18 http://bid.gbif.org/pt/

19 http://biodiversityadvisor.sanbi.org/wp-content/uploads/2014/11/AfricaRising-Declaration-PT.pdf
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7.3 Participação no consórcio PORBIOTA
O PORBIOTA - e-Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em Biodiversidade é 
uma das 40 infraestruturas de investigação que foram integradas no Roteiro Português de 
Infraestruturas de Investigação, para o período 2014-2020. O seu objetivo principal é o de 
compilar informação sobre biodiversidade nacional, ao nível dos genes, das espécies e dos 
ecossistemas, e providenciar a infraestrutura que potencie a sua análise. O PORBIOTA está 
associado ao projeto ESFRI LIFEWATCH, que se constituirá brevemente como ERIC. 

Esta infraestrutura constitui-se como um consórcio com grande representatividade da 
comunidade nacional, pois agrega universidades, museus, unidades de investigação, 
administração central e regional. Em concreto, mais de 50% dos investigadores que integram 
unidades de investigação com valências científicas afins da biodiversidade estão representados 
no consórcio. No que se refere à administração central, o ICNF, stakeholder fundamental neste 
domínio, também integra este consórcio. Nesta medida, pode-se considerar que a comunidade
de stakeholders do Nó Português do GBIF também se encontra fortemente representada no 
PORBIOTA. 

A integração do No Português do GBIF no PORBIOTA permitiria, assim, assegurar que os 
requisitos de independência, neutralidade e confiança do Nó serão assegurados por via da 
participação dos stakeholders no consórcio PORBIOTA. Este principio fundamental seria 
reforçado, na prática, pela forte contributo que cada uma das iniciativas pode dar à outra, 
nomeadamente no acesso a capacitação e desenvolvimento disponível através da rede GBIF, e 
de sustentabilidade e manutenção de uma infraestrutura de dados essencial para a 
mobilização e publicação de informação sobre biodiversidade. Por exemplo, os dados de 
coleções biológicas serão mobilizados no âmbito do PORBIOTA e posteriormente publicados 
através do GBIF. Por outro lado, esses mesmos dados devem ser disponibilizados em acesso 
aberto, podendo o GBIF ser o repositório usado para essa finalidade. Outro exemplo é 
constituído pela plataforma Atlas of Living Australia, para a visualização e análise de dados 
numa plataforma web, que é desenvolvida no âmbito da rede GBIF, e cuja implementação 
nacional poderá servir de portal de dados para a comunidade PORBIOTA. 

Pelas razões expostas, a possibilidade de integração futura do Nó Português do GBIF no 
PORBIOTA foi proposta à Direção da FCT, tendo sido aceite para ser efetivada quando a 
infraestrutura for implementada. O Nó Português do GBIF tem colaborado ativamente na 
preparação da implementação do PORBIOTA, quer no contexto nacional – por exemplo, na 
Análise de Maturidade do PORBIOTA realizada na primavera de 2015 – quer na ligação à 
infraestrutura europeia LifeWatch, da qual o PORBIOTA constitui a contribuição in-kind 
nacional. 
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8. PUBLICITAÇÃO

A comunicação sobre o GBIF e suas atividades, ferramentas, funcionalidades e potencialidades 
à comunidade científica é uma das formas mais eficazes de garantir que os principais 
publicadores e utilizadores têm informação relevante sobre o GBIF. Nesta perspetiva, o Nó 
Português do GBIF participou em duas conferências científica internacionais realizadas em 
2015.

A primeira comunicação realizou-se no âmbito de um convite para uma sessão extraordinária 
da conferência XX Simpósio de Botânica Criptogâmica, no Porto, 22-25 julho 2015, sobre 
Política de Acesso Aberto: Publicação de dados em GBIF20. 

O Nó Português participou ainda no XVII Congress of European Mycologists, no Funchal, 21-25 
setembro 2015, enquanto co-organisador do simpósio Biodiversity informatics and fungal data,
em colaboração com o Secretariado Internacional do GBIF. Neste painel foi feita a 
apresentação da comunicação Principles and tools on data quality and fitness for use of 
biodiversity occurrence data21.

20 Apresentação disponível em http://www.gbif.pt/node/267

21 Apresentação disponível em http://www.gbif.pt/node/343
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A publicitação da atividades do GBIF através da internet realizou-se de várias formas, 
nomeadamente:

• portal do Nó Português do GBIF (www.gbif.pt), incluindo 34 novas notícias ou 
atualização de conteúdos, em Português e Inglês;

• publicação da folha informativa (2 edições, até maio de 2015), distribuída através de 
email e disponível no site do gbif.pt;

• canais de redes sociais (Facebook, Twitter);

• comunicação de notícias e publicação de novos conjuntos de dados através do boletim 
internacional do GBIF, Gbits (edições de abril, julho e dezembro de 2015).

O portal www.gbif.pt obteve durante 2015 um total de 6210 utilizadores e 7562 sessões, que 
corresponde a aumentos de 159% e 73% relativamente a 2014, correspondendo globalmente a
um aumento dos acessos ao portal.

35

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

50

100

150

200

250

300

350

400

0

100

200

300

400

500

600

700

800

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

Número de acessos e visualizações semanais registada no portal www.gbif.pt 
durante 2015.

Nó Português do GBIF Relatório Anual 2015

http://www.gbif.pt/
http://www.gbif.pt/
https://twitter.com/gbifportugal
https://www.facebook.com/pages/N%C3%B3-Portugu%C3%AAs-do-GBIF/294265787393100
http://www.gbif.pt/taxonomy/term/43
http://www.gbif.pt/


9. PRÉMIO EBBE NIELSEN 2015

Em 2015, Portugal teve pela segunda vez um investigador nacional premiado no Prémio Ebbe 
Nielsen. O investigador português Miguel Porto, com a proposta ecoSpace22, foi um dos seis 
finalistas selecionados no desafio GBIF Ebbe Nielsen 2015, entre as 23 propostas submetidas 
ao desafio, tendo ganho um prémio de 1 000 €. Os resultados finais foram apresentados na 22ª
Assembleia Geral do GBIF, em outubro de 2015, em Madagáscar, tendo sido atribuído o prémio
principal, no valor de 20 000 € à proposta GBIF dataset metrics, por Peter Desmet, Bart 
Aelterman e Nicolas Noé (Bélgica).

O projeto ecoSpace, apresentado por Miguel Porto, desenvolve uma nova forma de 
visualização de dados de ocorrência de espécies. Esta aplicação web permite, de modo 
dinâmico, navegar pelas conexões entre espécies, numa rede estabelecida com base nas 
afinidades ecológicas e biogeográficas entre espécies determinadas a partir de variáveis 
bioclimáticas. Os nós da rede, representando espécies, podem sucessivamente ser 
selecionados, individualizando assim as afinidades com outras espécies, ou então pode-se 
acrescentar novas espécies enquanto nós da rede, e verificar quais as relações estabelecidas 
com as já estão presentes no gráfico. A seleção de cada nó é sempre acompanhada pela 
representação do mapa de densidade de ocorrências da respetiva espécie. A aplicação pode 
ser utilizada com dados em formato Darwin Core descarregados a partir do portal de dados 
GBIF, ou com os dados da Flora-on, disponibilizados através do GBIF pela Sociedade Portuguesa
de Botânica.

Sistema EcoSpace (http://www.flora-on.pt/ecospace/) com o qual Miguel 
Porto foi selecionado como finalista do prémio Ebbe Nielsen 2015

22 http://www.flora-on.pt/ecospace/
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O Desafio GBIF Ebbe Nielsen substituiu o habitual prémio Ebbe Nielsen, atribuído até 2014, do 
qual foi já vencedor em 2013 outro investigador português, Miguel Bastos Araújo. Este desafio 
tem por objetivo inspirar os cientistas, informáticos, modeladores de dados, cartógrafos e 
outros especialistas a inovar e criar novas aplicações na área dos dados de biodiversidade de 
livre acesso. Os finalistas serão agora convidados a melhorar as suas submissões que serão 
avaliados numa segunda fase para a atribuição final do primeiro e segundo prémios.

10. EQUIPA

Nome  Cargo

Rui Paulo Nóbrega Figueira Coordenador

Yuri Bivev (até 31 de julho de 2015) Gestão de infraestrutura informática e 
desenvolvimento de software

Inês Paulino (até 31 janeiro de 2015) Gestora de projetos
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ACRÓNIMOS

ACOI - Coleção de Algas de Coimbra, Universidade de Coimbra
ALA – Atlas of Living Australia
ALFA – Associação Lusitânica de Fitossociologia
CBD – Convention on Biological Diversity
CFE – Centro de Ecologia Funcional
CNIC – Centro Nacional de Investigação Científica
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia
GBIF – Global Biodiversity Information Facility
GBO4 - Global Biodiversity Outlook 4
GEO–BON - Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network
ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical
INPA – Instituto Nacional de Pesquisa da Amazónia
IPBES - Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
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
PORBIOTA - E-Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em Biodiversidade
SiBBr – Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira
SPB – Sociedade Portuguesa de Botânica

CRÉDITOS

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

I. Provedores portugueses

Dados de Ocorrência

Instituição Coleção Data Registo
Nº de

registos
Georrefe-
renciados

Número de
Downloads

Nº de registos
descarregados

(x1000)

ACOI Coleção de Algas de Coimbra 24-10-2012 3362 0 442 1048

CFE
Mapa de Avistamentos de Plantas 
Invasoras de Portugal 17-12-2014 4024 4004 16 2190

IICT IICT Herbário LISC 16-07-2013 68304 22569 3675 27420

IICT IICT Coleção Zoológica 15-07-2013 9143 2181 1457 2932

IICT
Registos bibliográficos dos 
mamíferos de Angola 19-11-2014 9879 9855 823 4206

ISA-ULisboa
Herbário João de Carvalho e 
Vasconcellos(1) 03-04-2007 11209 0 1448 3966

MACOI Macroalgas Portuguesas 04-05-2010 4351 554 576 1360

MHN-UP
Moluscos Marinhos de Augusto 
Nobre 17-12-2013 881 632 893 1332

MHN-UP
Coleção de Briófitos do Herbário 
do Porto (PO) 25-07-2014 7621 7513 531 3527

MNHNC-
ULisboa Coleção de Líquenes 27-04-2007 1997 0 267 495

MNHNC-
ULisboa Coleção de Briófitos 27-04-2007 21380 0 374 7336

MNHNC-
ULisboa Coleção de Insetos do MNHNC 30-09-2014 30535 7922 1369 9674

MNHNC-
ULisboa LISU Herbário de Angola 13-02-2015 6065 58 1111 1862

MUM
Micoteca da Universidade do 
Minho 22-05-2008 251 0 398 61

SPB
Flora-On: occurrence data of the 
flora of mainland Portugal 04-05-2015 140687 138187 2568 44130

TOTAL 319689 193475 16838 111539
(1) Serviço de dados através do GBIF.ES.
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Checklists

Instituição Coleção Data Registo Nº de espécies Nº de Taxa

GBIF Portugal (em 
nome da ALFA)

Checklist da Flora de Portugal (Continental, 
Açores e Madeira) 19-02-2015 2998 5333

MNHNC-ULisboa Checklist of Bryophytes of Portugal 17-11-2014 664 1055
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II. Uso do GBIF em investigação científica

Publicações de artigos científicos em 2015 por autores com afiliação em instituições 
portuguesas com citação de uso de dados através do GBIF ou discussão sobre GBIF.

Aranda, S.C., Hespanhol, H., Homem, N., Borges, P.A.V., Lobo, J.M., and Gabriel, R. (2015). The 
iterative process of plant species inventorying for obtaining reliable biodiversity patterns. 
Botanical Journal of the Linnean Society 177, 491–503.

Assis, J., Zupan, M., Nicastro, K.R., Zardi, G.I., McQuaid, C.D., and Serrão, E.A. (2015). 
Oceanographic Conditions Limit the Spread of a Marine Invader along Southern African Shores.
PloS One 10, e0128124.

Barquín, J., Benda, L.E., Villa, F., Brown, L.E., Bonada, N., Vieites, D.R., Battin, T.J., Olden, J.D., 
Hughes, S.J., Gray, C., et al. (2015). Coupling virtual watersheds with ecosystem services 
assessment: a 21st century platform to support river research and management. Wiley 
Interdisciplinary Reviews: Water.

Chefaoui, R.M., Assis, J., Duarte, C.M., and Serrão, E.A. (2015). Large-Scale Prediction of 
Seagrass Distribution Integrating Landscape Metrics and Environmental Factors: The Case of 
Cymodocea nodosa (Mediterranean–Atlantic). Estuaries and Coasts.

Fattorini, S. (2015). On the concept of chorotype. Journal of Biogeography 42.

Fernández, M., Navarro, L.M., Apaza-Quevedo, A., Gallegos, S.C., Marques, A., Zambrana-
Torrelio, C., Wolf, F., Hamilton, H., Aguilar-Kirigin, A.J., Aguirre, L.F., et al. (2015). Challenges and
opportunities for the Bolivian Biodiversity Observation Network. Biodiversity 1–13.

Florencio M, Fernández-Zamudio R, B.D.& D.-P.C. (2015). The exotic weevil Stenopelmus 
rufinasus Gyllenhal, 1835 (Coleoptera: Curculionidae) across a “host-free” pond network. 
Limnetica 34, 79–84.

Hof, C., Dehling, D.M., Bonn, A., Burgess, N.D., Eigenbrod, F., Harfoot, M.B.J., Hickler, T., Jetz, 
W., Marquard, E., Pereira, H.M., et al. (2015). Macroecology meets IPBES. Frontiers of 
Biogeography 7.

Jayasiri, S.C., Hyde, K.D., Ariyawansa, H.A., Bhat, J., Buyck, B., Cai, L., Dai, Y.-C., Abd-Elsalam, 
K.A., Ertz, D., Hidayat, I., et al. (2015). The Faces of Fungi database: fungal names linked with 
morphology, phylogeny and human impacts. Fungal Diversity.

de Jong, Y., Kouwenberg, J., Boumans, L., Hussey, C., Hyam, R., Nicolson, N., Kirk, P., Paton, A., 
Michel, E., Guiry, M., et al. (2015). PESI - a taxonomic backbone for Europe. Biodiversity Data 
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Journal 3, e5848.

van Kleunen, M., Dawson, W., Essl, F., Pergl, J., Winter, M., Weber, E., Kreft, H., Weigelt, P., 
Kartesz, J., Nishino, M., et al. (2015). Global exchange and accumulation of non-native plants. 
Nature 525, 100–103.

Maxted N, Avagyan A, Frese L, Iriondo J, Kell S, Brehm JM, S.A.& D.E. (2015). Crop Wild 
Relatives and Climate Change (Wiley).

OT, A. (2015). The contribution of phenolic acids to the anti-inflammatory activity of 
mushrooms: screening in phenolic extracts, individual parent molecules and synthesized 
glucuronated and methylated derivatives. Master thesis. Polytechnic Institute o f Bragança.

Paterson, R.R.M., Kumar, L., Taylor, S., and Lima, N. (2015). Future climate effects on suitability 
for growth of oil palms in Malaysia and Indonesia. Scientific Reports 5, 14457.

Pope, L.C., Liggins, L., Keyse, J., Carvalho, S.B., and Riginos, C. (2015). Not the time or the place: 
the missing spatio-temporal link in publicly available genetic data. Molecular Ecology 24, 3802–
9.

Rocchini, D., Comber, A., Garzon-Lopez, C.X., Neteler, M., Barbosa, A.M., Marcantonio, M., 
Groom, Q., da Costa Fonte, C., and Foody, G.M. (2015). EXPLICITLY ACCOUNTING FOR 
UNCERTAINTY IN CROWDSOURCED DATA FOR SPECIES DISTRIBUTION MODELLING. ISPRS 
Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences II-3/W5, 333–
337.

Rodrigues, P., Figueira, R., Vaz Pinto, P., Araújo, M.B., and Beja, P. (2015). A biogeographical 
regionalization of Angolan mammals. Mammal Review 45, 103–116.

Schmeller, D.S., Julliard, R., Bellingham, P.J., Böhm, M., Brummitt, N., Chiarucci, A., Couvet, D., 
Elmendorf, S., Forsyth, D.M., Moreno, J.G., et al. (2015). Towards a global terrestrial species 
monitoring program. Journal for Nature Conservation 25, 51–57.

Silva-Rocha, I., Salvi, D., Sillero, N., Mateo, J.A., and Carretero, M.A. (2015). Snakes on the 
Balearic islands: an invasion tale with implications for native biodiversity conservation. PloS 
One 10, e0121026.

Strona, G., Fattorini, S., Montano, S., Seveso, D., Galli, P., and San-Miguel-Ayanz, J. (2015). ECo: 
A new measure evaluating the degree of consistency between environmental factors and 
spatial arrangement of species assemblages. Ecological Indicators 52, 66–74.

White, R.L., Sutton, A.E., Salguero-Gómez, R., Bray, T.C., Campbell, H., Cieraad, E., Geekiyanage, 
N., Gherardi, L., Hughes, A.C., Jørgensen, P.S., et al. (2015). The next generation of action 
ecology : novel approaches towards global ecological research. Ecosphere 6, art134.

42

Nó Português do GBIF Relatório Anual 2015



III. Documentação disponível em Português

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

promoção
http://www.gbif.org/reso
urce/80946

concluído

Endorsement and evaluation of datasets 
within GBIF

consulta GBIF http://www.gbif.org/new
sroom/consultations

concluído

Licensing of data within GBIF consulta GBIF http://www.gbif.org/new
sroom/consultations

concluído

Darwin Test software http://www.gbif.es/darw
in_test/Darwin_Test_in.p
hp

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/t
erms/

em 
execução

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

concluído

Curso Online de Qualidade de Dados curso online http://www.gbif.es/form
aciondetalles.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/reso
urce/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/reso
urce/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/reso
urce/82231

publicado

Tradução para português de Portuguese 
translation of Principles and Methods of 

manual http://community.gbif.or
g/pg/file/read/49994/ve

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.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


Data Cleaning – Primary Species and 
Species-Occurrence Data

rso-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/pro
ject/ala-i18n/pt-P  T

concluído

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

declaração http://www.gbif.org/syst
em/files_force/gbif_even
t/files/AfricaRising-
Declaration-PT.pdf?
download=1

concluído
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https://crowdin.com/project/ala-i18n/pt-PT
https://crowdin.com/project/ala-i18n/pt-PT
https://crowdin.com/project/ala-i18n/pt-PT
http://goo.gl/ph6R9J
http://goo.gl/ph6R9J
http://goo.gl/ph6R9J
http://goo.gl/ph6R9J
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) 213653421
Fax: (+351) 213653195
email: node@gbif.pt
http://www.gbif.pt
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