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Objectivos Principais do Projeto

Edição do Livro Vermelho dos Peixes Dulciaquícolas e Diádromos de Portugal Continental, 
integrando fichas individuais das espécies, com informação atualizada sobre categorias de 
ameaça, distribuição, ecologia, tendências populacionais, fatores de ameaça e medidas de 
conservação.

Criação do Sistema Nacional de Informação sobre os Peixes Dulciaquícolas e Diádromos, 
uma plataforma websig livre e interativa, que disponibilize informação histórica e 
contemporânea sobre as espécies, e inclua uma ferramenta de apoio à sua identificação.



Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal



Novas espécies foram descritas



Os ecossistemas aquáticos sofreram novas intervenções



Ações a desenvolver

• Determinação da distribuição e abundância das 
espécies.

• Clarificação da identidade taxonómica e do tipo de 
ocorrência das espécies.

• Avaliação do risco de extinção das espécies.



Determinação da distribuição e abundância



Clarificação da identidade taxonómica e 
tipo de ocorrência
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Avaliação do risco de extinção



Sistema Nacional de Informação sobre os Peixes 
Dulciaquícolas e Diádromos (SNIPAD)

Plataforma WebSIG de armazenamento e gestão de informação, que disponibilizará, de forma 
livre e interativa, dados sobre as espécies piscícolas dos nossos rios (nativas e não nativas) aos 
múltiplos potenciais utilizadores como técnicos, investigadores, pescadores e público em geral.



Desenvolvimento informático do SNIPAD

• Um sistema de acesso seguro, que permita a disponibilização diferenciada de informação em função 
da tipologia de utilizador;

• A possibilidade de consulta da informação segundo critérios geográficos, temporais, por espécie e 
por fonte/tipo de informação, através de PCs ou dispositivos móveis, e com integração automática da 
localização fornecida na consulta efetuada;

• O desenvolvimento da funcionalidade Peixe-Robot, uma aplicação para apoio à identificação de 
espécies pela generalidade dos utilizadores do sistema.



Desenvolvimento informático do SNIPAD

• A interoperabilidade com outras bases de dados e sistemas atualmente em desenvolvimento 
na área da biodiversidade.

• A instalação do sistema em servidor ICNF, sendo assegurada a colaboração e apoio técnicos 
conducentes ao pleno funcionamento do sistema e de todas as suas funcionalidades após a 
instalação.



Carregamento de dados históricos e atuais no sistema

Os dados a carregar no sistema serão previamente validados, considerando, nomeadamente:

• a alteração das designações taxonómicas ao longo do tempo;

• a deteção de imprecisões nas ocorrências de espécies;

• a eliminação de informação deficiente.



Plano de Comunicação

CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL, LINHA EDITORIAL E DO WEBSITE DO PROJETO 

CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E DO WEBSITE DA PLATAFORMA SNIPAD

PRODUÇÃO DO ACERVO FOTOGRÁFICO 

DIVULGAÇÃO NOS MEDIA E NAS REDES SOCIAIS 

PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO E DE DIVULGAÇÃO 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVULGAÇÃO



Desenvolvimento do Website



Material de divulgação
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