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O projeto IMBAMBA, financiado pela FCT 
decorreu até final de 2011 no herbário do 
Jardim Botânico Tropical do Instituto de 
Investigação Científica Tropical (JBT / 
IICT). Teve como principal objetivo 
colocar em base de dados a informação 
das coleções botânicas de Angola 
depositadas nos herbários do IICT 
(herbário LISC) e da Universidade de 
Lisboa (herbário LISU). Seguiu uma 
política de partilha de dados ao 
disponibilizar a Angola e à comunidade 
científica a informação sobre a 
biodiversidade do país, e uma estrutura 
digital necessária para a gestão das suas 
coleções. 
 
Foram catalogados no herbário do IICT 
48310 espécimes, pertencentes a 181 
famílias; 1416 géneros e 4278 espécies, 
que correspondem a 5141 entidades 
taxonómicas (espécies, subespécies e 
variedades). Em relação a herbário da 
Universidade de Lisboa, foram catalogados 
6131 espécimes de plantas vasculares de 
Angola, pertencentes a 108 famílias, 810 
géneros e 2014 espécies. Dos grandes 
grupos de plantas vasculares da flora 
angolana, foi concluída a catalogação dos 
espécimes de Pteridófitos e de 
Dicotiledóneas, ficando apenas uma 
quantidade residual de espécimes de 
Monocotiledóneas, a concluir em breve. 
 
O software de base de dados utilizado foi 
o programa Specify6, desenvolvido pela 
Universidade do Kansas, EUA e disponível 
gratuitamente em 
http://specifysoftware.org/. Em 
concertação com a equipa do programa 
Specify, e tendo em vista a difusão da sua 
utilização nos países da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), foi 
decidido o desenvolvimento de uma 
versão em português do programa, que 
contou com a colaboração de vários 
investigadores portugueses e brasileiros 
de quatro instituições, já disponível no site 
do Specify. 
 
Os dados dos espécimes catalogados do 
herbário do IICT foram sendo 
regularmente disponibilizados online 
através do provedor de dados para a 
Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF) do IICT 
(http://data.gbif.org/datasets/resource/12
700/), do Arquivo Científico Tropical 
Digital do IICT (ACTD, http://actd.iict.pt/) 
e, a partir de 2011, também através do 
portal de coleções biológicas do Jardim 
Botânico Tropical do IICT, entretanto 
criado (http://maerua.iict.pt/colecoes/). 
 
Sendo Angola um dos países africanos 
com maior extensão territorial e com 
maior diversidade vegetal, os dados 
disponíveis sobre a distribuição da 
biodiversidade no país eram, até à 
implementação do projeto IMBAMBA, 
muito escassos. Assim, é de assinalar por 
exemplo ao nível da plataforma GBIF que 
dos 51615 registos disponíveis em 
meados de Janeiro de 2012, 41635 foram 
disponibilizados através do portal GBIF do 
IICT como resultado do trabalho 
desenvolvido no projeto. Assim, a 
informação contida na base de dados 
desenvolvida no âmbito do projeto pode 
ser considerada como a melhor 
representação da diversidade vegetal de 
Angola disponível para a comunidade 
científica. 
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Figura 1. Exemplo de formulário de introdução de dados em Specify6. 

 

 

Figura 2. Portal de coleções biológicas do Jardim Botânico Tropical do IICT, 
com informação detalhada de espécime de herbário catalogado no projeto.
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Figura 3. Distribuição espacial dos espécimes de Angola catalogados e georreferenciados no herbário do 
IICT. 

 
 

A infraestrutura de base de dados criada 
no âmbito do projeto e as competências 
desenvolvidas estão já a servir de base à 
catalogação das restantes coleções 
biológicas do Jardim Botânico Tropical do 
IICT. São de referir também como 
resultados do projeto a elaboração de uma 
tese de mestrado, a redação de três 
artigos científicos a publicar em revistas 
internacionais com arbitragem, a 
apresentação de cinco comunicações em 
reuniões científicas internacionais e quatro 
em reuniões científicas nacionais. Foram 
ainda organizadas duas ações de 
formação, criado um programa para 
indexação em base de dados das 
fotografias digitais dos espécimes de 
herbário e desenvolvido o portal para 
disponibilização online das coleções 
biológicas do IICT.  
Os espécimes existentes nos herbários 
LISC e LISU são em larga medida 

duplicados dos que estão depositados em 
herbários angolanos, pelo que a utilização 
por estes da informação compilada e da 
experiência adquirida no âmbito do 
projeto IMBAMBA terá enormes vantagens 
e ganhos de eficiência. Em resultado da 
interação com parceiros angolanos no 
âmbito do projeto, espera-se a breve 
prazo colocar também ao serviço de 
instituições angolanas detentoras de 
coleções biológicas as competências 
adquiridas nesta matéria durante o 
decurso do projeto. 
 
A informação processada durante o 
projeto constitui provavelmente a melhor 
representação da diversidade e 
distribuição geográfica da flora de Angola. 
A localização das colheitas até ao nível do 
município e a colocação em base de dados 
da informação de cada espécime que 
possa ser útil para atribuição de 
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coordenadas geográficas permitem que os 
dados introduzidos no âmbito do projeto 
tenham um elevado potencial de utilização 
para estudos nas áreas da biogeografia e 
ecologia.  
Estando Angola num acelerado processo 
de desenvolvimento, encontra-se 
atualmente em estudo a reconfiguração da 
respetiva rede de áreas protegidas. Neste 
sentido, a utilização da informação 
produzida no âmbito do projeto pode ser 
um importante contributo para a 
optimização do delineamento das áreas 
protegidas em Angola, havendo contactos 
nesse sentido com parceiros locais. 
 
Recursos online: 
 
Portal de coleções biológicas do JBT / 
IICT, http://maerua.iict.pt/colecoes/ 
 
Provedor de dados GBIF do IICT: 
http://data.gbif.org/datasets/resource/12
700/ 
 
Arquivo Científico Tropical Digital do IICT: 
http://actd.iict.pt/  

Projecto: PTDC/BIA-QOR/66702/2006) 
 
Financiamento: Fundação para a Ciência 
e Tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


