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Enquadramento
Há um crescente interesse no meio académico para fornecer dados de
biodiversidade para a comunidade científica e ao público (ver a Directiva
Europeia INSPIRE; http://inspire.jrc.ec.europa.eu/). O conhecimento disponível
sobre a biodiversidade continua a crescer e, consequentemente, novas
tecnologias de divulgação de informações são necessárias para permitir que a
comunidade científica possa gerir todos os dados disponíveis em um dado
momento.
Actualmente, o número total de taxa (espécies e subespécies) terrestres
nos Açores está estimado em cerca de 6164 (cerca de 6112 espécies). A
inclusão de uma listagem exaustiva das espécies de aves não nidificantes e de
uma listagem preliminar de espécies de aves potencialmente nidificantes
acrescenta 332 espécies e subespécies ao total das espécies Açorianas. O
número total de espécies e subespécies endémicas terrestres dos Açores é de
cerca de 452 (411 espécies). Os animais são os mais diversos em
endemismos, com 331 taxa (Arthropoda = 266; Mollusca = 49; Vertebrata = 14;
Nematoda = 2), compreendendo cerca de 73% dos endemismos terrestres dos
Açores. A percentagem de endemismo nos Mollusca (44%) é notável. As
Plantas vasculares contam com 73 endemismos, os Fungi (incluindo os
líquenes) têm 34 e, tanto as Diatomáceas dulçaquícolas como os Briófitos,
incluem sete espécies endémicas.

No que diz respeito aos organismos marinhos, são listados 1885 taxa
pertencentes a 16 filos. O número total de espécies e subespécies marinhas
endémicas dos Açores é de cerca de 39, a maior parte delas moluscos (29
espécies).

Propriedade da informação
A informação disponível na base de Dados da Biodiversidade dos
Açores é propriedade intelectual do Grupo da Biodiversidade dos Açores
(CITA-A), CIBIO-Açores e Centro do IMAR-Açores pertencentes à Universidade
dos Açores, numa parceria estabelecida com o Ministério da Agricultura,
Ganadaria, Pescas e Ambiente das Ilhas Canárias e a Direcção Regional dos
Assuntos do Mar do Governo Regional dos Açores. Esta base de dados resulta
originalmente

de um

projecto financiado pela

Comunidade

Europeia,

INTERREG –BIONATURA e mais recentemente de um financiamento da
Direcção Regional da Ciência Tecnologia e Comunicações (ATLANTISMAR:
M2.1.2/F/027/2011).

1. Toda a informação retirada desta Base de Dados, incluindo dados
de distribuição, fotos ou outros está sujeita a direitos de autor.

2. É permitido o download, cópia, impressão e outros da informação
constante da Base de Dados a partir deste site apenas para uso não
comercial, desde que devidamente citado.

a) Para citar de forma global a informação da Base de Dados:
Base

de

Dados

da

Biodiversidade

dos

Açores.

http://www.atlantis.angra.uac.pt/. Data de Consulta.

b) Para citar o resultado duma consulta extraída da Base de
Dados deve incluir-se os parâmetros utilizados no filtro:

Base

de

Dados

da

Biodiversidade

dos

Açores.

http://www.atlantis.angra.uac.pt/. Data de Consulta. “Os dados
extraídos da Base de Dados da Biodiversidade dos Açores
correspondem a citações posteriores a ANO, níveis de precisão 1 e
2, nível de confiança seguro e distribuição em células UTM de
500mx500m”.

c) Para citar imagens de espécies na Base de Dados:
Base de Dados da Biodiversidade dos Açores. NOME DA ESPÉCIE
(Autor: COLOCAR O AUTOR DA FOTO) na Base de Dados da
Biodiversidade

dos

Açores.

Disponível

em

http://www.atlantis.angra.uac.pt/. Data de Consulta.

d) Para citar Referências de Perito e Notas de Incidência
registadas na Base de Dados da Biodiversidade dos Açores:
Exemplo: Base de Dados da Biodiversidade dos Açores. Gabriel et
al. 2013. Definição das categorias de origem atribuídas às espécies
presentes na Base de Dados Atlantis 3.0. Disponível em
http://www.atlantis.angra.uac.pt/. Data de Consulta.

Disponibilidade da informação
1. O acesso à base de dados pode ser feito segundo cinco
categorias de usuário:
a) Público em geral
b) Administrador
c) Supervisor científico
d) Usuário de carregamento de dados
e) Usuário de consulta de dados

Nota explicativa:
a) Não necessita de registo na Base de Dados

b) Paulo A. V. Borges
c) Responsáveis pela validação dos dados dos diferentes grupos
taxonómicos
d) Usuários registados pelo Administrador na Base de Dados para
efeitos de carregamento de dados
e) Usuários registados pelo Administrador na Base de Dados para
efeitos de consulta de dados

2. Para ser usuário da Base de Dados, que não da categoria a), b)
ou, c) terá de contactar o administrador da base a partir do correio
electrónico
efmendonca@uac.pt.

atlantismar.azores@gmail.com

ou

