
The role of Zoological Collections Networks to enhance and fill taxonomic and geographic gaps in open 
access databases.

O papel das Redes de Coleções Zoológicas no avanço e no preenchimento de lacunas taxonômicas e 
geográficas em bancos de dados de acesso aberto. 
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Webinário 1 Introdução ao GBIF e atividade dos Nós nacionais (ANGOLA, BRASIL, PORTUGAL)

Webinário 2 Introdução às funcionalidades do Specify 6

Webinário 3 Uso do Specify 6 e requisitos de infraestrutura informática
Webinário 4 Preparação e importação de dados para o Specify 6

Webinário 5 Publicação de dados para utilizadores avançados de Specify 6

Webinário 6 Estado-da-arte das coleções zoológicas brasileiras.

Webinário 7 Outras iniciativas nacionais e internacionais em coleções biológicas – 
compartilhamento de experiências.

Workshop 
presencial

A priori os temas a serem abordados são os seguintes:
∙ Apresentação do diagnóstico das coleções zoológicas brasileiras.
∙ Apresentação da avaliação.
∙ Gerenciamento de coleções e ferramentas.
∙ Metodologias e ferramentas para publicação de dados por meio do GBIF - SPCIFY.
∙ Controle de qualidade e data 

Conteúdo dos Webinários



Questionário
Google Form: 232 respostas
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Plataforma Specify

O QUE É?

Sistema de gestão de coleções – Plataforma para digitalização eficiente e gestão de 
colecções biológicas - todos os domínios;

Funcionalidades – inserção, pesquisa, interações (empréstimos, trocas, ofertas), 
georreferenciação, relatórios, etiquetas, segurança, publicação de dados

Código aberto e gratuito – licença GPL 2.0 (https://github.com/specify), distribuido sem custos.



Plataforma Specify

Gestão no computador pessoal Gestão no browser web



Plataforma Specify

Specify WEB 
Consulta no browser web 
para consulta pública

(e.g. https://specify-web.isa.ulisboa.pt/lisiiber/)



Plataforma Specify

Attachment Server 
Armazenamento de anexos

Alojamento na cloud (Specify 7), 
para membros do Specify 
Collections Consortium



Plataforma Specify

Comunidade
+450 instituições Manual de utilização, manual de instalação, 

modelo de organização institucional, esquema da 
base de dados

Consórcio criado para financiar o 
desenvolvimento e suporte à comunidade 

Documentação

(https://www.specifysoftware.org/support/documentation/)

Helpcast videos (~20 min)

Video snippets (< 2 min)

Training videos (gravação de workshops)

(https://www.specifysoftware.org/support/helpcasts/)

(https://www.specifysoftware.org/support/video-snippets/)

(https://www.specifysoftware.org/support/andys-training-videos/)



Plataforma Specify

Componentes
Uma instalação funcional do Specify 6 necessita das seguintes componentes

Windows, MacOS ou Linux

Java (JRE ou JDK versão 8)

Gestor de base de dados: MySQL (ver. 5.1 ou superior, não ver. 8) ou MariaDB

Specify 6



Plataforma Specify

Resumo
Ferramenta Componentes Finalidade

Specify 6 MySQL/MariaDB, 
Java, Specify 6

Gestão da colecção no computador local

Specify 7 MySQL/MariaDB, 
Java, Specify 6 e 
Specify 7

Gestão da colecção através do browser de internet

Attachment Server Attachment Server Gestão partilhada dos anexos e consulta através da web

Specify Web Aplicação, Solr Serviço de consulta pública através da internet



Plataforma Specify

Tipos de instalação
COLEÇÃO PEQUENA DIMENSÃO COLEÇÃO GRANDE DIMENSÃO COLEÇÃO GRANDE DIMENSÃO

MULTIPLOS SERVIÇOS

Web Portal



  

Muito obrigado por sua participação!!

Email do projeto: cesp.gbif.2021@gmail.com

 
 
 
 

Esta apresentação está disponível através da licença 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


