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Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

O GBIF é uma organização intergovernamental criada em 2001 para facilitar a partilha e 
acesso, de forma livre e gratuita, a dados de biodiversidade.

www.gbif.org



Portal Global: www.gbif.org



Dados de biodiversidade - Portugal

Dados para Portugal Dados publicados por Portugal



Participação de Portugal no GBIF
O Nó Português do GBIF tem por finalidade promover e facilitar a participação nacional do 
GBIF, tanto através da publicação, como do uso dos dados.

Portal nacional (www.gbif.pt) Portal de dados (dados.gbif.pt)



Fontes dos dados
Tipo de instituição Fonte de dados

Ciênca
cidadã



Registos disponíveis através do GBIF para as espécies de peixes
do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 2005

Espécie Nome comum Portugal Espanha Espécie Nome comum Portugal Espanha
Anguilla anguilla enguia-europeia 205 5896 Anaecypris hispanica saramugo 3 528
Squalius pyrenaicus escalo-do-sul 118 8089 Gasterosteus gymnurus esgana-gata 3 63
Lampetra planeri lampreia-de-riacho 45 36 Barbus sclateri barbo-do-sul 1 1120
Squalius alburnoides bordalo 38 2939 Chondrostoma arcasii panjorca 1 2418
Squalius torgalensis escalo-do-mira 29 0 Chondrostoma lemmingii boga-de-boca-arqueada 1 1005
Salmo trutta truta-marisca 26 22777 Salmo salar salmão-do-atlântico 1 356
Cobitis calderoni verdemã-do-norte 17 2799 Barbus microcephalus barbo-de-cabeça-pequena 0 299
Squalius aradensis escalo-do-arade 9 0 Barbus steindachneri barbo-de-steindachner 0 0
Barbus comizo cumba 8 591 Chondrostoma almacai boga-do-sudoeste 0 0
Atherina boyeri peixe-rei 7 907 Chondrostoma lusitanicum boga-portuguesa 0 0
Platichthys flesus solha-das-pedras 7 176 Chondrostoma willkommii boga-do-guadiana 0 835
Petromyzon marinus lampreia-marinha 6 374 Lampetra fluviatilis lampreia-de-rio 0 1
Alosa alosa sável 5 184 Salaria fluviatilis caboz-de-água-doce 0 2548
Alosa fallax savelha 5 132 TOTAIS: 535 54073

http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/lvv/lista-peixes



Um exemplo: enguia europeia
Portugal Para cada um dos 205 registos (72 

repatriados) para esta espécie registos é 
possível consultar informação detalhada 
sobre:
- Dados de ocorrência: espécie, data, 

local, observador /colector, imagem 
(se disponível);

- Proveniência: conjunto de dados, 
instituição; 

- Controlo de qualidade de dados: mais 
100 de testes de controlo



Um exemplo: enguia europeia
Espanha Idem para os 5896 registos disponíveis 

para Espanha:
- Dados de ocorrência: espécie, data, 

local, observador /coletor, imagem (se 
disponível);

- Proveniência: conjunto de dados, 
instituição; 

- Controlo de qualidade de dados: mais 
100 de testes de controlo



Enquadramento Global
O GBIF promove, com outras organizações 
um enquadramento global baseado na

- Cultura de gestão da informação: 
- acesso aberto, padrões de 

dados, arquivos persistentes, 
incentivos por políticas, rede

- Dados: 
- coleções, campanhas, 

sequências genéticas, 
publicações,  registos 
automáticos



Enquadramento Global
O GBIF promove, com outras organizações 
um enquadramento global baseado na

- Evidência: 
- ajuste para o uso, taxonomia, 

integração de dados, traits

- Compreensão: 
- modelos, tendências, 

visualização, priorização de 
mobilização de dados



Padrão de dados e metadados
O GBIF adotou e promove o uso de padrões para os dados e metadados, que 
são mantidos pela comunidade global (e.g. TDWG)

Darwin Core (start schema) - diferentes núcleos

Ocorrências

Dados de presença

Eventos de amostragem

Presença/ausência/abundância/frequência
Protocolo de amostragem (monitorização)

Checklists

Listas de espécies

https://dwc.tdwg.org/terms/



Padrão de dados e metadados
O GBIF adotou e promove o uso de padrões para os dados e metadados, que 
são mantidos pela comunidade global (TDWG ou outros)

GMP (GBIF Metadata profile):

EML (Ecological Metadata Language)
- Dataset (Resource)
- Project
- People and Organisations
- Coverage

- Taxonomic Coverage
- Geographic Coverage
- Temporal Coverage

- Keyword Set (General Keywords)
- Methods
- Intellectual Property Rights
- Additional Metadata



Benefícios da publicação através do GBIF

 Plataforma global: padronização → indexação → pesquisa

 Repositório FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)

 Fácil citação do uso através de DOI

 Preservação dos dados

 Rastreamento e informação sobre o uso dos dados

 Dados mantém a propriedade original

 Adopção de uma licença padrão: CC0, CC-BY, CC-BY-NC

 Mais citações → Maior impacto



Benefícios – exemplo: preservação dos dados

1.
Vines, T. H. et al. The Availability of Research Data Declines 
Rapidly with Article Age. Current Biology 24, 94–97 (2014).



Uso do GBIF nas avaliações do Livro Vermelho
Dados de ocorrência –> presenças: podem ser utilizados para determinar a área de ocupação 
(AOO) e a extensão de ocorrência (EOO).

Múltiplas ferramentas disponíveis, e.g.:

GEOCAT - importa dados diretamente do GBIF

http://geocat.kew.org/



Uso do GBIF nas avaliações do Livro Vermelho
Para além da  consulta manual ao GBIF, é possível usar web-services API para consultas 
automáticas máquina a máquina. Permite o desenvolvimento de aplicações locais e web.



Uso do GBIF nas avaliações do Livro Vermelho
Pode também ser usada a biblioteca rgbif, para R



Uso do GBIF nas avaliações do Livro Vermelho
Para a avaliação de populações podem ser usados dados de eventos de amostragem –> 
abundâncias -> monitorização. Inclui a descrição do método de amostragem, e possibilidade 
de caracterização física do local de amostragem.

No entanto, o portal www.gbif.org
ainda não oferece o mesmo nível 
de suporte para dados de eventos 
de amostragem -> futuro próximo.

Os dados podem, contudo, ser já  
publicados através do GBIF 
Integrated Publishing Toolkit (IPT), 
usando o padrão Darwin Core. 
Exemplo: OBIS



Capacitação GBIF: documentação e formação
Guide to Best Practices 
for Generalising
Sensitive Species 
Occurrence Data

https://www.gbif.org/
document/80512

Princípios de qualidade
de dados

https://doi.org/10.15468/
doc.jrgg-a190

Principles and Methods of 
Data Cleaning

http://www.gbif.org/document/
80528



Notas finais:
• A publicação de dados em acesso aberto assegura a partilha de informação, contribuído 

simultaneamente para a sua preservação;

• A rede GBIF é uma infraestrutura global que permite a publicação e uso dos dados, 
segundo princípios de acesso aberto, e sobre bases robustas de padrões de dados;

• A publicação de dados num formato padrão, com documentação através de metadados, 
permite o seu uso de forma adequado

• Através do GBIF, é possível usar ferramentas para controlo de qualidade, acesso e análise 
dos dados, incluindo o suporte de serviços web para acesso por máquina;

• Para além de permitir o uso para múltiplas finalidades (investigação, conservação, apoio a 
políticas), a publicação é um meio de tornar os dados acessíveis ao público, aumentando a 
consciencialização da sociedade para a conservação das espécies.
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