SISTEMA DE INFORMAÇÃO
SOBRE BIODIVERSIDADE PARA
A EUROPA (BISE)

BISE

UM RECURSO VIVO PARA A INFORMAÇÃO SOBRE BIODIVERSIDADE

O Sistema de Informação sobre Biodiversidade para a Europa
(BISE) é um ponto de entrada único para dados e informações sobre
biodiversidade na UE. Ao reunir factos e números sobre biodiversidade
e serviços ecossistémicos, este sistema estabelece uma ligação com
políticas conexas, bases de dados ambientais, avaliações e resultados
da investigação provenientes de várias fontes. O sistema está a ser
desenvolvido para reforçar a base de conhecimentos e apoiar as
tomadas de decisões sobre biodiversidade.
O BISE é a sua porta de acesso à informação sobre a biodiversidade
europeia: www.biodiversity.europa.eu

PT

a silvicultura, as pescas, o turismo, a energia, a utilização
dos solos, os transportes...

Uma parceria, um portal, um processo
O BISE como parceria

•

O BISE é uma parceria entre a Comissão Europeia
(DG Ambiente, Centro Comum de Investigação e Eurostat)
e a Agência Europeia do Ambiente. Incorpora a rede do
Mecanismo Europeu de Recolha e Transmissão de Informações
no contexto da Convenção sobre a Diversidade Biológica das
Nações Unidas (CDB).

Investigação: Projectos de investigação importantes
a nível da UE relacionados com a biodiversidade e os
serviços ecossistémicos, melhoria da interface ciência/
política ...

•

Países e redes: Actividades de comunicação e de partilha
de informação por redes através de fronteiras nacionais ...

O BISE como processo
O BISE como portal
O BISE é um instrumento de colaboração da Tecnologia da
Informação (TI) que utiliza os sistemas operativos existentes
a nível da UE e a nível global, baseados no conjunto de
ferramentas do Mecanismo de Intercâmbio de Informação da UE
(Clearing-House Mechanism/EC CHM).
O BISE organiza a informação a nível europeu em cinco pontos:
•

Política: Acção política, legislação e actividades de apoio
relacionadas com as directivas da UE, o Plano de Acção
da UE sobre Biodiversidade (PAB), políticas pan-europeias
e globais ...

•

Tópicos: Estado das espécies, habitats, ecossistemas,
diversidade genética, ameaças à biodiversidade, impactos
da perda de biodiversidade, avaliação de respostas
políticas ...

•

Dados: Fontes, estatísticas e mapas relacionados com
a terra, a água, o solo, o ar, o meio marinho, a agricultura,

Agência Europeia do Ambiente
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Dinamarca
Tel.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
Página Web: eea.europa.eu
Questões: eea.europa.eu/enquiries

O protótipo do BISE é um mostruário das melhores informações
disponíveis a nível europeu em 2010, por exemplo dos
resultados do Relatório de Referência sobre Biodiversidade
da Agência Europeia do Ambiente (AEA) e das avaliações da
racionalização dos indicadores de biodiversidade europeus
(Streamlining of European Biodiversity Indicators – SEBI).
O seu conteúdo e serviços serão desenvolvidos em colaboração
com os principais utilizadores e fornecedores de serviços, para
que satisfaçam as necessidades em matéria de informação da
concepção e objectivos da UE para depois de 2010.

Observações ou questões: www.eea.europa.eu/enquiries

