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O QUE É O GBIF?
Ume rede
intergovernamental e
infraestructura de
investigacao
Dar a qualquer pessoa,
em qualquer lugar,
acesso aberto a dados
sobre toda a vida na
Terra
Colaboração através um
Memorando de
Entendimento voluntario,
Nós participantes

UM RECURSO MULTILÍNGUE

UMA JANELA DE EVIDÊNCIA SOBRE ONDE ESPÉCIES VIVERAM, E QUANDO
Dados provenientes de:
-

Colecões de historia natural
Investigacoes cientiﬁcas
Programas de moniteramento
Ciencia cidadã
Literatura
Amostragem de ADN
Outros ...

Partilhados usando estándares de dados comuns
para permitir uma interoperabilidade completa e a
sua recuperação instantânea

https://www.gbif.org/occurrence/search

APLICAÇÕES DOS DADOS MEDIADOS PELO GBIF PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Conservacao

Seguranca Alimentar

Mudanca climática

Saude Humana

-

Areas Protegidas

-

-

-

Espécies Ameaçadas

-

Risco de Especies
Invasoras

Parentes silvestres
das espécies de
plantas cultivadas

-

Conservação In situ,
ex situ da diversidade
genética

Modelagem dos
impactos nas
distribuições das
espécies

-

Estrategias
adaptativas

- Risco de doença
baseado por registos
de ocorrência de
vetores, hospedeiros e
reservatórios

https://www.gbif.org/science-review

Planeamento das
pescarias

-

Benefícios e riscos de
mitigação

- Plantas medicinais
- Perigos p.ex. picadas
de cobra

PUBLICACÕES REVISTAS POR PARES USANDO DADOS MEDIADOS PELO
GBIF 30 de Abril de 2020

https://www.gbif.org/resource/search?contentType=literature&literatureType=journal&relevance=GBIF_USED&peerReview=true

USO DE DADOS NA ÁFRICA

https://doi.org/10.19182/bft2017.332.a31332 ;
https://www.gbif.org/resource/search?contentType=dataUse&countriesOfCoverage=ZA&countriesOfCoverage=BJ

GBIF NA ÁFRICA

https://www.gbif.org/the-gbif-network/africa

CAPACITACAO NO GBIF
• Convite anual ﬁnanciado pelo orcamento
principal do GBIF
• Exclusivamente para os Nós participantes do
GBIF
• Pretende atender os requisitos identiﬁcados
pelos participantes do GBIF, facilitar a
transferência de conhecimentos e colaboração
ao nível regional e global
• Promove a mentoria, eventos regionais,
sensibilização, documentação e promoção do
uso de dados
• 12 projetos com Nós da África desde 2014,
€147k subvencoes com €150k
co-ﬁnancamiento
https://www.gbif.org/programme/82219/capacity-enhancement-support-programme

PROGRAMA DE INFORMAÇÃO SOBRE A BIODIVERSIDADE PARA O
DESENVOLVIMENTO (BID)
Objetivo Principal: Melhor gestão do capital natural para o bem-estar dos humanos, através de um
aumento na aplicação da informação sobre a biodiversidade como evidência na tomada de decisões
• Uma subvenção inicial de €3,9 milhões sob o programa EuropeAid Biodiversity for Life (B4Life), €1 milhão contribuição em
espécie pelo GBIF
• Primeira fase 2015-2019: 63 projetos financiados em países da África Subsaariano, o Caribe e o Pacifico (ACP)
• Equipes dos projetos receberam formações na mobilização e uso de dados através de workshops regionais
• Prorrogação aprovado até 2023, um complemento adicional de €1.6 milhões

https://www.gbif.org/programme/82243/bid-biodiversity-information-for-development

BID NA ÁFRICA SUBSAARIANA: RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE

https://www.gbif.org/programme/82243/bid-biodiversity-information-for-development

• 50 projetos ﬁnanciados que cobrem 27 paises
Africanos
• 354 conjuntos de dadoes publicados por GBIF.org, 67
novo publicadores de dados
• 10 novo paises participantes do GBIF na Africa
• Uma comunidade de prática crescente na informatica
para a biodiversidade
• Mentoria e formacao envolvendo a comunidad global
do GBIF

BID NA ÁFRICA SUBSAARIANA: RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE

• 321% aumento de registros de ocurrencia de especies dos paises alvo
• Mais de 80,000 espécies diferentes, 27% foram registados pela primeira vez no país
• Mais de 2,000 nomes distintos de espécies reportado pela primeira vez no GBIF
• Dados sobre 1,100 espécies ameaçadas, dos quais 22 foram registrados pela primeira vez

https://www.gbif.org/programme/82243/bid-biodiversity-information-for-development

BID NA ÁFRICA SUBSAARIANA: PLANOS PARA A SEGUNDA FASE

• Convite à apresentação de
propostas 10 de Junho de
2020
• Toda África Subsaariana sera
eligible menos a Africa do Sul
• Aproximadamente €600,000
sera disponível como
subvencões
• Implementacao Abril
2021-Marzo 2023

https://www.gbif.org/article/6YMaBaQKPDDfBSGTO6jvg5/bid-call-for-proposals-sub-saharan-africa-2020

BID NA ÁFRICA SUBSAARIANA: COLABORAÇÃO E CO-FINANCIAMENTO
• Workshops de capacitacao para todos os projectos
ﬁnanciados
• Currículos desenvolvidas para a mobilização e uso de dados
para a tomada de decisoes
• Mentores voluntários da comunidade global
• Participantes dos primeiros projectos da África tornaram-se
mentores para projects subsequentes
• Workshops foram realizados com projectos complementares
na África p.ex. o Africa Biodiversity Challenge (SANBI7JRS), e o
CONNECT (UNEP-WCMC) que permite eﬁciências de
ﬁnancamiento

https://www.gbif.org/programme/82243/bid-biodiversity-information-for-development

BID NA ÁFRICA SUBSAARIANA: PLANOS PARA A SEGUNDA FASE
Quatro tipos de subvencão
•

•

•

•

Subvenções Regionais para mobilização de dados de biodiversidade propostas que estabelecem
e/ou fortalecem colaborações internacionais para aumentar a mobilização de dados em
biodiversidade, atendendo às necessidades regionais de desenvolvimento sustentável
(ﬁnanciamento máximo: 60.000 € para projetos envolvendo dois países; 120.000 € para projetos
envolvendo três ou mais países)
Subvenções Nacionais para mobilização de dados de biodiversidade propostas que estabelecem
e/ou fortalecem portais nacionais de informação em biodiversidade bem como estimulam o
manejo de dados em biodiversidade para atender às prioridades e metas nacionais
(ﬁnanciamento máximo: € 40.000)
Subvenções ao nível institucional para mobilização de dados de biodiversidade propostas que
mobilizam dados relevantes para o desenvolvimento sustentável (ﬁnanciamento máximo: €
20.000)
Subvenções para uso de dados propostas elaboradas a partir das relações existentes entre
instituições detentoras de dados em biodiversidade e tomadores de decisão, fornecendo
soluções a partir da análise e interpretação de dados atendendo a necessidades políticas
especíﬁcas (ﬁnanciamento máximo: € 60.000)

https://www.gbif.org/article/6YMaBaQKPDDfBSGTO6jvg5/bid-call-for-proposals-sub-saharan-africa-2020

BID NA ÁFRICA SUBSAARIANA: PLANOS PARA A SEGUNDA FASE

Calendário:
• 10 de Junho de 2020: Convite à apresentação de propostas BID
• 27 August 2020: Prazo ﬁnal para a submissão de notas de conceito
• Último-trimestre 2020: Convite à submissão de propostas completas
• Abril 2021 – Marzo 2023: Implementação de projetos
• Segundo-trimestre 2021: Workshop de capacitacão para Africa

https://www.gbif.org/article/6YMaBaQKPDDfBSGTO6jvg5/bid-call-for-proposals-sub-saharan-africa-2020

THANK YOU
Tim Hirsch
thirsch@gbif.org

www.gbif.org

Seminario BID: Participação GBIF na Região da África

Dr. GANGLO C. Jean
Professor de Ciências Florestais
Coordenador do Nó do GBIF Benim
Representante Regional de GBIF-Africa
Reunião Virtual 10-12 Junho 2020

Conteudo

A história e funcionamento do GBIF África
Os benefícios de trabalhar ao nível regional
Os pontos principais da declaração regional de BID
A iniciativa do mestrado em Informática para a biodiversidade no Benim
Um convite para um maior envolvimento com BID e o GBIF para fortalecer participação na região

GBIF-África, a história e o funcionamento

EM 2009 (GB 16), em Copenhagen, Dinamarca, a Assembleia Geral aprovou a
recomendação de ter uma série de reuniões regionais a fim de melhorar a coordenação das
actividades entre os Nós nacionais e o Secretariado e também para apoiar colaboração
entre Nós.
Em junho 2010, o primeiro plano de acção foi elaborado numa reunião de planeamento que
se realizou em Nairobi, Quênia. Progressivamente o plano evoluiu-se durante os anos
seguintes até 2018, quando o plano actual de 2018-2020 foi elaborado.

GBIF-África, a história e o funcionamento
Em total, houve 7 reuniões regionais na África das quais 4
(57%) foram organizadas na África do Sul.
MCA reunião na
África do Sul

Outubro 2009

GB 16

Junho 2010
Reunião de planeamento na
Quênia (Identificação de um
Plano de Acção)

3. a reunião regional
Rwanda ARCOS

Julho 2012

4. a reunião regional
na África do Sul

Abril 2013

Julho 2010

Março 2011

a

1. reunião regional na
Uganda

5. areunião regional
no Benim

Julho 2014

A colaboração e capacitação tem
aumentado de maneira contínua
entre os coordenadores dos Nós de
21 países e 4 organizações
participantes

Setembro 2011
2.a reunião regional
na África do Sul

Africa Rising
na África do Sul

6. a reunião regional
na África do Sul

Maio 2015

Julho 2016

Agosto 2018
7. a reunião regional
Dar Es Salaam, Tanzania

GBIF-África, a história e o funcionamento

Reconheço o papel principal e útil do SANBI-GBIF, África do Sul na organização de várias reuniões e eventos de capacitação
A iniciativa continua do Mecanismo de Coordenação da África (ACM) que surgiu da nossa primeira reunião em Entebbe (2010)
O ACM e necessario e indispensavel para:
promover e coordenar actividades de informática para a biodiversidade na África, sobretudo a capacitação e a infraestrutura
melhorar acções colaborativas para a mobilização, publicação e uso de dados
complementar as actividades do Comité dos Nós do GBIF

Desejamos que o ACM se torne funcional para poder ter o papel esperado na coordenação com o Secretariado do GBIF

GBIF-África, a história e
o funcionamento
O plano de acção foi iniciado em 2014 no Benim e tem sido atualizado várias vezes.
A última versão mais recente cobre o período entre 2018 e 2020. GBIF-Africa
O novo plano de acção cobrirá o período entre 2020 e 2024 com uma revisão
intermédia em 2022.
Globalmente, em cada país, os Nós realizam as suas actividades para atingir as 4
metas globais do plano de acção do GBIF-África que põem um ênfase na
capacitação para mobilizar, gerir e usar dados e para o fortalecimento de
envolvimento regional

Trabalhar ao nível nacional promove a colaboração,a partilha de experiências, e avanços globais mais eficientes
Trabalhar como uma região ajudou os coordenadores dos nós para responder para responder a convites de apresentação de projetos como equipes de consórcios nos quais coordenadores com mais experiência ensinam os com menos
experiência p.ex. :
No programa de Capacity Enhancement Support (CESP) do Secretariado do GBIF, de Agosto 2015 até Maio 2020, 8 projetos foram selecionados e iniciados;
Na primeira fase dos projetos BID coordenado pelo GBIF, entre 2015 e 2017 o GBIF lançou quatro convites à apresentação de propostas que resultou em 50 projetos que foram financiados;
Nos projetos colaborativos e oportunidades de formação que o GBIF fornece cada dois anos. Os coordenadores de Nós recebem uma formação nas técnicas básicas para a mobilização, a limpeza, a publicação e o uso de dados

Tenho que reconhecer o papel principal e útil do Secretariado do GBIF no seu apoio cotidiano para o GBIF-Africa

Os pontos principais da declaração regional de BID

Os participantes da reunião regional Africana de BID que se realizou em Yaoundé, Camarões de 3 a 6 de Setembro, concordaram que o programa de BID tem tido
impactos significativos na região:
Tornar 354 conjuntos de datos valioso sobre a biodiversidade acessíveis contendo 960,00 registros de ocorrência constituídos de aproximadamente 29000 táxons dos quais 40 por
cento foram registrados pela primeira vez em, pelo menos, um país africano.
Mobilizar uma comunidade nova e diversa de 67 publicadores de dados sobre a biodiversidade
Fortalecer uma comunidade de práticas na informática para a biodiversidade pela criação de uma rede regional de mentores que tem apoiado a formacao de mais de 1300
expertos através de workshops financiados por BID
Aumentar a participação formal de GBIF com a associação de 9 países participantes novos na África

Porém, ainda existe uma necessidade urgente de:
Acelerar a mobilizacao de dados provenientes da Africa para superar a representacao inferior importante de dados acessiveris do continente
Alavancar capacidade na região desenvolvido na primeira fase de BID para segurar a transferência de conhecimentos
Expandir a base de utilizadores na comunidade de investigadores pela integração da informática para a biodiversidade nas formacöes e treinamentos a tudo nivel baseada por
exemplos bem-sucedidos na região
Transmitir informações relevantes baseadas na evidência aos tomadores de decisão e políticos a todos os níveis

MESTRADO EM INFORMÁTICA PARA A BIODIVERSIDADE COMO UMA
CONTRIBUIÇÃO À CAPACITAÇÃO PROFUNDA PARA ÁFRICA

Entre os desafios que a África encara, a sua biodiversidade não é bem conhecida na documentação, nas publicações científicas e na acessibilidade dos dados para
o uso na tomada de decisão
Os dados digitalizados e publicados em repositórios livres são poucos para África, p.ex. entre mais de 1 400 milhões de dados primários sobre a biodiversidade no site
do GBIF, só 2 % foram publicados pela África
Capacidades limitadas para produzir estudos sólidos, investigações, dados e publicações científicas a fim de avançar o conhecimento sobre a biodiversidade e
ecossistemas do continente e um dos desafios prioritários para superar para conservar e usar a biodiversidade da África
Para superarmos destes desafios e realizar uma aprofundamento de capacitação na informática para a biodiversidade recibimos o apoio da JRS Biodiversity
Foundation e do seu Diretor Executivo o Dr. Don Doering e do Professor Peterson Town da Universidade de Kansas e elaboramos um currículo de um mestrado na
informática para a biodiversidade. Este programa acadêmico foi validado pela Universidade de Abomey-Calvi e o mestrado foi iniciado em Junho 2017
Atualmente, no programa, nos temos 3 grupos de estudantes internacionais provenientes de quatro países ( RD Congo, Costa do Marfim, Togo e Benim)
No programa, realizam-se estudos em pelo menos tres areas tematicas para a tomada de decisao:
Saude publica
Especies ameacadas
Especies exoticas invasoras
Etc.

Os estudantes do primeiro grupo defenderão suas teses de mestrado este Junho

MESTRADO EM INFORMÁTICA PARA A BIODIVERSIDADE COMO UMA
CONTRIBUIÇÃO À CAPACITAÇÃO PROFUNDA PARA ÁFRICA

O programa recibirá os seus primeiros doutorados no próximo ano acadêmico (2020-2021) e vai-se tornar
programa de mestrado e doutorado.
Encorajamos aos Coordenadores dos Nós e outras partes interessadas de enviar colaboradores ao programa
para receber uma formação para superar a falta de capacidade em informática para a biodiversidade no
continente, um desafio crítico
Reconhecemos o apoio memorável a amável do Diretor Executivo da JRS Biodiversity Foundation, Dr. Don
Doering os membros do JRS Foundation Board
Reconhecemos também o apoio amável e parceria do assessor do programa, Professor Peterson Town da
Universidade de Kansas (EUA)
Obrigado

CONVITE PARA MAIS ENVOLVIMENTO COM BID E O GBIF

Para mais envolvimento com o GBIF
Pressionar e promover ao nível nacional, regional e internacional para seus países se tornarem participantes do GBIF e membros votantes com o
pagamento da contribuição financeira anual

Para mais envolvimento com BID
Colaborar com parceiros nacionais e regionais para elaborar e submeter propostas para apoiar a capacitação, mobilização de dados e uso de
dados para a tomada de decisão na África

OBRIGADO

Experiências do GBIF Zimbábue:
desde juntar-se à familia GBIF ao
projeto CESP com o GBIF Espanha
Luke Jimu

Zimbábue junta-se à familia
GBIF
●

●
●

●

Eu gostaria chamar esta experiência, ‘
‘Além do projeto BID, o nascimento do
GBIF Zimbábue’ .
Quando vemos o convite a propostas
em 2017, tentamos uma candidatura
O GBIF concedeu-nos a subvenção para
mobilizar dados sobre plantas
selvagens de uma importância
medicinal e alimentar
Durante um dos workshops BID, a ideia
de associar-nos a GBIF foi discutido e o
Zimbábue tornou-se membro em Maio

O GBIF Zimbábue foi
concedido uma subvenção
CESP
●

●

●

O GBIF Zimbábue e o GBIF Espanha
começaram a trabalhar juntos
através do programa de Mentoria de
Nós.
Isso foi seguido pela uma
candidatura mutual a um
ﬁnanciamento CESP, concedido em
2019.
Título do projeto : Strengthening
Zimbabwe’s GBIF node through
collaboration with GBIF Spain.

Actividades e produtos do
projeto
1. Actividades on-line
●
●
●
●

IPT para o GBIF Zimbábue
Site para o GBIF Zimbábue
Conta Twitter
Plano estrategico para o GBIF Zimbábue

2. Workshops de formacao:
●
●
●

Formação de dois pessoas do equipe do
GBIF Zimbábue em Madrid
Formação de 29 participantes na
mobilização de dados
Formação de 46 investigadores e
estudantes no acesso e uso de dados

Planos de sustentabilidade

●

●

GBIF Zimbábue vai seguir trabalhando
com o GBIF Espanha nas areas
criticas p.ex. ciência cidadão, Living
Atlases e software para o uso de
dados p.ex. modelagem de nichos
ecológicos e R. e.g. ecological niche
modelling and R.
Novas candidaturas para melhorar a
mobilização e uso em ambos nós de
GBIF.

Planos para os proximos 5
anos

●

●

●

Aumentar o numero de publicadores
de dados (pelo menos 20) e
utilizadores ( pelo menos 100
articulos).
Aumentar a mobilização de dados
para atingir pelo menos 1 000 000
registros de ocorrência nos
próximos 5 anos.
Diversiﬁcar as fontes dos dados
para incluir p.ex. relatorios de AIE,
projetos de estudantes e a ciência
cidadão.

Obrigado

O Atlas de Insectos Africanos
Madagascar , Quênia, Moçambique, Botsuana ,
Zimbábue e África do Sul
Lucilia Chuquela, Museu de Historia Natural-Moç

This programme is funded
by the European Union

Objectivos do Projecto

O Atlas de Insectos Africanos : Liberando o potencial de insectos
para a conservação e sustentabilidade na Àfrica

Accões realizadas

Workshop regional, protocolo
estandardizado, formações
diferentes da mobilização e
digitalização de dados, sistemas de
gestão de base de dados
MS excel ou Specify
70.346 registos em Setembro 2016,
Agora 93.119 registos

Impactos do projeto

Os dados sobre os insectos são
mais acessíveis
Capacitação nas instituições
fornecedores de dados

Boas práticas e lições
aprendidas
Falta de comptências informaticas;
Espécìmes não tem coordinadas;
A maioria de espécimes nos museus
säo frágeis e precisam de uma
manipulação delicada;
Publicar datos no IPT foi um desaﬁo
para a maioria do consórcio,
workshop regional e alojar datos
para outros.

ANGOLA - REFORÇANDO A
REDE DE PARTILHA DE DADOS
David Elizalde | (ex) SASSCAL

This programme is funded
by the European Union

Objectivos do projecto

UM PRIMEIRO CONTACTO COM O
GBIF
●

Engajar/Registar instituições

●

Desenvolvimento de capacidades

●

Digitalizar colecções de HN

●

Publicar primeiros datasets
nacionais

Principais Actividades e
Resultados

●

●
●
●

6 Instituições abrangidas em 7
treinos/workshops em: digitalização de
colecções de HN, manuseio de
colecções de herbário e entomologia,
curadoria de dados, georeferenciação,
mobilização de dados
5 instituições registadas e 2 a publicar
dados
4 datasets e 48,373 registos
publicados
1 Workshop Nacional

Impactos do Projecto

●

●
●
●

Identiﬁcados gaps de dados por
parte das agências governamentais
do ambiente
Listas de referência nacionais
actualizadas/criadas (i.e. Odonata)
Rede de instituições detentoras de
dados
Angola como membro associado ao
GBIF em 2019

Boas Prácticas & Lições
aprendidas

●

●

●

●
●

Quebrar o medo à partilha de
dados
Engajar instituições chave, outras
irão seguir
Contar com a experiência e apoio
de outros países (workshops BID!)
Treino, treino, treino = Motivação
Procurar os especialistas a nível
nacional

Extensão e gestão de coleções de referência
das abelhas polinizadoras na África
Ocidental (o Burkina Faso e a Costa do
Marﬁm).
DR. COULIBALY DRISSA
University, Côte d’Ivoire

This programme is funded
by the European Union

Objectivos do projecto

●
●

●

●

Facilitar a digitalização e
mobilização de dados;
Estender a coleção de referência
atual para as abelhas de África
Ocidental (a Costa do Marﬁm e o
Burkina Faso);
Usar a coleção de referência para a
formação de estudantes e a
educação;
Partilhar os resultados com os
elaboradores de políticas e os
utilizadores de dados.

Principais Actividades e
Resultados

➢
➢

➢

➢
➢

Ordenar, montar e identiﬁcar as
abelhas (mais de 100 especies) ;
Digitalização e publicação de
dados no portal do GBIF (checklist,
ocurrencias a amostragem);
Participação aos dois workshops
organizados pelo GBIF no
Cabo(mobilização e uso de
dados);
Disseminação de conhecimento;
Formação de estudantes (teses de
mestrado).

Impactos do projeto

Estudantes entusiasmaram-se ao ver a
mobilização dos dados sobre as abelhas.
Muitos estudantes já tinham usado a
coleção de referência de abelhas para as
suas teses de mestrado. Os conhecimentos
sobre as abelhas têm aumentado e um
estudo sobre os servicios ecosistémicos
(p.ex. polinização) e possível nas regiões
agrícolas. Elaboradores de políticas e
utilizadores de dados (agricultores,
estudantes, cientistas…) têm uma boa
compreensão da importância das abelhas.

Boas Prácticas & Lições
Aprendidas
- Um respeito rigoroso do calendário
das actividades planeadas tem sido um
factor importante para atingir os
objectivos do projeto achieve project
objectives;
- Un contacto frecuente con os
mentores tem ajudado capacitar-nos;
- A auto-avaliação foi uma ferramenta
essencial para gerir o nosso projecto
de forma efectiva e eﬁciente.;
- Aproveitar de ligações com outros

Como envolver-se no GBIF e BID
Mélianie Raymond Secretariado do GBIF

O QUE VEM A SEGUIR?

Convite a
apresentação de
propostas para BID
• Um convite em
Junho para África

Seminarios
comunitarios GBIF
• Novidades regulares
das actividades
GBIF dirigidas aos

• Vídeos e seminários
para apoiar o
processo de
candidatura
The BID programme is funded by the European Union and co-funded by GBIF

GBIF Capacity
Enhancement Support
Programme
• Projetos de 2020
iniciam ao princípio
de Agosto
• Próximo convite
será anunciado em
dezembro

Representação GBIF
aos events CDB
Eventos paralelos
relacionados com BID

O QUE VEM A SEGUIR?

Reuniões regionais do
GBIF 2021
● Reunião presencial
para África no
Togo ?

Workshops de
Capacitação BID 2021
•Mobilização e uso
de dados
•Mentores da
comunidade

The BID programme is funded by the European Union and co-funded by GBIF

Apoio regional para a
publicação de datos
Contato
helpdesk@gbif.org

Torna-se país ou
organização
participante do GBIF
• https://www.gbif.or
g/pt/become-memb
er
• Contato
thirsch@gbif.org

FIQUE EM
CONTATO!
• gbif.org/newsletters
• BID community
mailing list
• Twitter @GBIF
• Contacts for nodes and
Secretariat on GBIF.org

www.gbif.org/newsletters

THANK YOU
mraymond@gbif.org

www.gbif.org

