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Grupo da Biodiversidade dos Açores

Investigação

47

municar CiŒncia nos A ores ). Concomitantemente, entre 2013 e 2016 decorreu a Interven ªo urbana A orianos hÆ
milhıes de anos , (em Angra do Hero smo, Ilha Terceira), que consistiu em fotogra as de grandes dimensıes de insetos
endØmicos dos A ores, acompanhadas de
breves informa ıes relevantes sobre as
espØcies , elucida o presidente do organismo.

'Paulo A. V. Borges

Desafios futuros

cos e biogeogrÆ cos e a rela ªo entre as diversidades taxon mica, funcional e evolutiva .
Digna de realce Ø a dimensªo internacional de que se reveste todo o trabalho do
GBA-cE3c. Efetivamente, temos 32 colaboradores externos permanentes , muitos
dos quais a colaborar em institui ıes estrangeiras, potenciando a nossa rede de colabora ıes e, claro estÆ, a nossa visibilidade
internacional em torno destas temÆticas de
investiga ªo. Neste momento, e atravØs da
atual rede de colabora ıes, o GBA-cE3c
constitui-se como um grupo de referŒncia
em investiga ªo em ecologia de sistemas insulares, o que se comprova pela publica ªo
recente de dois artigos cient cos: um na revista Journal of Biogeography (no qual uma
equipa internacional e multidisciplinar, incluindo vÆrios membros GBA-cE3c, coordenou um inquØrito online para encontrar
aquelas que devem ser as 50 questıes fundamentais para a investiga ªo em Biologia
de Ilhas) e outro na Biodiversity and Conservation (em que se propuseram protocolos
padronizados para a monitoriza ªo de bri tos, plantas vasculares, aranhas, escaravelhos e vertebrados em ilhas).
Usando os œltimos cinco anos como referŒncia, e considerando apenas as revistas
internacionais com fator de impacto (ISI), os
membros integrados doutorados e os alunos de doutoramento publicaram 250 artigos cient cos , o que perfaz uma mØdia
de 50 artigos por ano , constata Paulo Borges.

Extensão à comunidade
Tªo importante como o output cient co reconhecido internacionalmente Ø a
transi ªo destes novos saberes para o
contexto mais lato da comunidade regional. Neste contexto, o GBA-cE3c lidera trŒs pÆginas web de grande impacto para a sociedade, nomeadamente o
AZORESBIOPORTAL (http://azoresbioportal.uac.pt/) que disponibiliza dados sobre a distribui ªo de espØcies terrestres e marinhas nos A ores . Esta
corresponde a uma iniciativa jÆ reconhecida alØm-fronteiras, que (em parceria com Global Biodiversity Information
Facility) jÆ publicou cerca de dois milhıes e meio de registos de ocorrŒncias
de espØcies, fazendo dos A ores uma
das regiıes do mundo com maior nœmero de registos de biodiversidade por
Ærea (1000 registos por km2) .
Estes dados incluem registos de cerca
de 5.000 espØcies terrestres e marinhas, representando uma ampla variedade de organismos como plantas vasculares, mam feros, aves, bri tos, artr podes e fungos , exempli ca o porta-voz. Paralelamente, o SOSTERMITAS
(http://sostermitas.angra.uac.pt/) Ø um
portal que apresenta informa ªo sobre
as tØrmitas urbanas e seu controle na
Regiªo Aut noma. Por m, o ISLANDLAB (http://islandlab.uac.pt/) Ø um
reposit rio sobre os resultados dos projetos de biodiversidade do GBA-cE3c .
Entretanto, e no que diz respeito ao

meio empresarial, hÆ dois projetos em
decurso: o estudo das Micorrizas e seus
benef cios na restaura ªo de habitats
naturais e a utiliza ªo das algas para a
cria ªo de novos produtos biotecnol gicos .
Todavia, quando falamos de Biodiversidade, fazemos referŒncia a uma temÆtica
que longe de ser bem compreendida pela
popula ªo a oriana, o que tal como lamenta Paulo Borges
se re ete nas decisıes pol ticas . A t tulo de exemplo, a
estratØgia da regiªo A ores RIS3 nªo
contempla a biodiversidade como eixo
principal, embora a inclua como prioridade transversal associada agricultura, turismo e mar . Esfor ando-se para contrariar esta tendŒncia, o GBA-cE3c nªo se
tem poupado a esfor os para promover
a biodiversidade dos A ores , seja atravØs
de plataformas online (nomeadamente:
AZORESBIOPORTAL ou atravØs da pÆgina de Facebook Chama-lhe Nomes ),
seja pelo desenvolvimento de inœmeras
a ıes de educa ªo ambiental em escolas
e em outros espa os ( Fala CiŒncia? Co-

Numa altura em que o impacto atual
das espØcies invasoras e a amea a futura das altera ıes climÆticas coloca em
risco a sobrevivŒncia de inœmeras espØcies endØmicas das ilhas escala global,
a nossa investiga ªo estÆ na linha da
frente para responder a esses desa os
usando tØcnicas de investiga ªo fundamental e aplicada em sistemas insulares . Mais concretamente, temos como plano estratØgico o desenvolvimento de avalia ıes ecol gicas sobre
os impactos das altera ıes ambientais
na erosªo da biodiversidade . Especificamente, usaremos os principais
habitats nativos das ilhas da MacaronØsia para avaliar os papØis relativos
dos processos espaciais, hist ricos e
ecol gicos que determinam os padrıes de diversidade biol gica , revela
o nosso entrevistado.
No futuro, usaremos tØcnicas anal ticas avan adas de inteligŒncia arti cial
para desenvolver bons indicadores para
medir as altera ıes ambientais em diferentes escalas espaciais em ilhas . Esta
corresponderÆ a uma abordagem inovadora , na medida em pretende integrar
dados taxon micos, funcionais e genØticos, e inclui dados obtidos de forma padronizada, cole ıes de hist ria natural e
ciŒncia cidadª.
http://gba.uac.pt/
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