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Projeto “Insetos da Madeira”



Guia de apoio é um documento que explica a

todos os cidadãos que querem contribuir para o

projeto “Insetos da Madeira” o procedimento

que se deve seguir para fazer um registo

fotográfico de insetos no computador, através da

plataforma Biodiversity4all ou no smartphone

através da aplicação iNaturalist.

Junte-se a nós e venha registar insetos!

Nélio Freitas



“Insetos da Madeira” é um projeto de ciência

cidadã que visa promover a participação de

todos os cidadãos no mapeamento e

identificação das espécies de insetos da

Madeira. Para tal, basta registar os insetos que

observa no seu dia a dia, quer seja em sua casa,

no caminho para o trabalho ou num passeio pela

natureza.

O projeto “Insetos da Madeira”

Nélio Freitas
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Nélio Freitas



Biodiversity4all

1. Crie a sua conta

Aceda ao site do

Biodiverity4all e crie a sua

conta.

https://www.biodiversity4all.org/

https://www.biodiversity4all.org/




2. Junte-se ao projeto

Dentro da sua conta, aceda

ao menu “Comunidade” e

escolha “Projetos” para se

poder juntar ao projeto

“Insetos da Madeira”.



Escreva o nome 

Insetos da Madeira



Selecione Insetos da Madeira







A partir deste momento, a sua conta está

registada no projeto “Insetos da Madeira” e

poderá começar a carregar as suas observações.

Poderá também interagir com os participantes

que aderiram ao projeto, receberá informações

colocadas no fórum do projeto e poderá

explorar as observações de insetos registadas no

arquipélago da Madeira.

Obrigado por se juntar a nós!

Nota: caso já tenha feito o registo no projeto no seu smartphone e usar a

mesma conta no seu computador, não necessita de o efetuar novamente.

No próximo passo explicaremos como pode

registar as suas observações.

Nélio Freitas



3. Registe observações

Na página principal da sua

conta carregue as suas

fotografias.

Poderá carregar mais do

que uma observação

simultaneamente.





Caso tenha mais do que uma

fotografia do mesmo inseto,

agrupe-as na mesma observação.



Arraste a(s) fotografia(s) do

mesmo inseto para cima da

primeira fotografia desse inseto.



Aparecer-lhe-á o número de

fotografias que agrupou e poderá

vê-las carregando nas setas

laterais.



Escreva Insecta na identificação da

espécie. Caso saiba, pode escrever

o nome da Ordem, Família,

Espécie, etc. da sua observação. A

plataforma indicar-lhe-á algumas

sugestões.



Geralmente este campo é

preenchido automaticamente com

os dados das suas fotografias. Caso

não seja, preencha com a data e

hora da fotografia.



Geralmente este campo é preenchido

automaticamente com os dados da

sua fotografia. Em alternativa, pode

também clicar no campo e selecionar

uma localização no mapa.



Posteriormente escolha

Atualizar observações.

Procure a localidade no mapa

onde tirou a fotografia.



Posteriormente

escolha

Submeter



A partir deste momento, a

sua observação fica

registada na sua conta e

associada ao projeto

“Insetos da Madeira”.

Desta forma estará a

contribuir para aumentar

o conhecimento sobre

insetos no arquipélago da

Madeira de uma forma

fácil e divertida!



iNaturalist

Faça o download da aplicação “iNaturalist” no seu smartphone

através da “Play Store” ou outra aplicação semelhante e crie a

sua conta.

1. Crie a sua conta









2. Junte-se ao projeto

Dentro da sua conta, junte-se ao projeto “Insetos da Madeira”.





Pesquise “Insetos

da Madeira”.







A partir deste momento, a sua conta está

registada no projeto “Insetos da Madeira” e

poderá começar a carregar as suas observações.

Poderá também interagir com os participantes

que aderiram ao projeto, receberá informações

colocadas no fórum do projeto e poderá

explorar as observações de insetos registadas no

arquipélago da Madeira.

Obrigado por se juntar a nós!

Nota: caso já tenha feito o registo no projeto no seu computador e usar a

mesma conta no seu smartphone, não necessita de o efetuar novamente.

No próximo passo explicaremos como pode

registar as suas observações.

Nélio Freitas



3. Registar observações

Na página principal da sua conta carregue as suas fotografias. 

Apenas poderá carregar uma observação de cada vez. 



Escolha uma das seguintes opções

consoante a natureza da sua

observação:

- Sem fotografia;

- Tirar fotografia;

- Escolher fotografia;

- Gravar som;

- Escolher som;

Nota: Caso tenha mais do que uma

fotografia do mesmo inseto,

selecione-as em conjunto.



Escreva Insecta na identificação

da espécie. Caso saiba, pode

escrever o nome da Ordem,

Família, Espécie, etc. da sua

observação. A plataforma

indicar-lhe-á algumas sugestões.



Geralmente este campo é

preenchido automaticamente com

os dados das suas fotografias. Caso

não seja, preencha com a data e

hora da fotografia.



Geralmente este campo é preenchido

automaticamente com os dados da

sua fotografia. Em alternativa, pode

também clicar no campo e selecionar

uma localização no mapa.



Posteriormente valide a

sua escolha.

Procure a localidade no mapa

onde tirou a fotografia.



Posteriormente

escolha

Submeter.



A partir deste momento, a sua observação fica registada na sua conta e

associada ao projeto “Insetos da Madeira”. Desta forma estará a

contribuir para aumentar o conhecimento sobre insetos no arquipélago

da Madeira de uma forma fácil e divertida!



A equipa do projeto “Insetos da Madeira” agradece a sua valiosa participação! Esperamos que se divirta a

descobrir o mundo dos insetos na Madeira e a registar as suas observações, respeitando sempre a natureza.

Obrigado!


