
Presentemente existem nos Açores cerca de 6200 espécies e subes-
pécies de organismos terrestres, das quais 452 são endemismos do 
arquipélago, ou seja, apenas ocorrem nestas ilhas. A grande maioria 
destas espécies endémicas terrestres são de animais invertebrados (in-

setos, aranhas, caracóis, lesmas) e plantas vasculares, representando os ver-
tebrados (aves,e morcegos) apenas 3% deste grupo. Os artrópodes, onde se 
incluem os insetos, com cerca de 60% da diversidade terrestre endémica (266 
espécies e subespécies), desempenham um papel fundamental no mundo dos 
ecossistemas terrestres. Muitas destas espécies endémicas foram descober-
tas recentemente em consequência dos esforços dos cientistas do Grupo da 
Biodiversidade dos Açores, mas muitas outras estarão ainda por descobrir. 

O GRUPO DA BIODIVERSIDADE DOS AÇORES
O Grupo da Biodiversidade dos Açores (GBA) (http://www.gba.uac.pt/ ) per-
tence ao Centro de Investigação e Tecnologias Agrárias dos Açores (CITA-A) 
e ao PEERS (Platform for Enhancing Ecological Research & Sustainability). 
O GBA é um grupo composto por 20 cientistas doutorados e 23 estudantes 
de doutoramento, baseados na Universidade dos Açores. No final de 2013, o 
nosso grupo foi convidado para constituir um novo centro de investigação, o 
Centre For Ecology, Evolution And Environmental Change (Ce3C), que sur-
ge da fusão de três grupos/centros de investigação (GBA, CBA e  CCIAM), 
com sede em Lisboa, e com o qual formou uma nova parceria para o período 
2014-2020, a qual aguarda aprovação pela FCT. 

OS NOSSOS TRABALHOS MAIS RELEVANTES E SUCESSOS RECENTES
No período de 2008 a 2013, o GBA publicou um total de 357 trabalhos, 
sendo 131 deles artigos em revistas internacionais indexadas com Fator de 
Impacto. Numa colaboração sem precedentes de mais de 200 taxonomistas 
e outros cientistas, o GBA coordenou, entre 2007 e 2010, a elaboração de 
duas listagens exaustivas da biodiversidade dos arquipélagos dos Açores e 
Madeira e Selvagens, cujos PDFs se encontram disponíveis online no Portal 
da Biodiversidade dos Açores. O Portal (http://www.azoresbioportal.angra.
uac.pt ) é um dos projetos com maior visibilidade do grupo, onde se dispo-
nibilizam imagens e informação sobre a taxonomia e distribuição da maior 
parte das espécies que ocorrem nos Açores,além de ser o depósito de uma 
vasta bibliografia de biologia e ecologia, sobretudo relativa aos arquipélagos 
da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde).
A compilação de informação acerca da riqueza e distribuição das espécies 
pelas ilhas foi  fundamental para detetar quais as principais lacunas de co-
nhecimento da biodiversidade. Estes dados são importantes  para testar no-
vas teorias biogeográficas e ecológicas sobre a diversidade em ilhas, e estão 
a ser utilizados em diversas colaborações connosco por diversos grupos de 
investigação para testar novas teorias sobre ilhas. 

A NOSSA MISSÃO PARA 2014-2020
Nos próximos seis anos o GBA pretende dinamizar o estudo dos ecossiste-
mas insulares terrestres a partir das ilhas dos Açores, criando um laboratório 
de excelência (“Island Lab”), vocacionado para o estudo e valorização dos 
recursos naturais dos Açores. Pretende-se compreender melhor quais os im-
pactos na biodiversidade das ilhas de fatores como as  alterações do uso do 
solo e perturbação dos habitats naturais das espécies exóticas invasoras e as 
mudanças climáticas (impactos diretos e indiretos).

BIODIVERSIDADE TERRESTRE DOS AÇORES:
Riqueza e Desafios para o seu Estudo e Conservação

Qualquer uma destas linhas de investi-
gação tem grande relevância para a sus-
tentabilidade do planeta, e os seus resul-
tados permitirão o desenvolvimento de 
estratégias adequadas para a mitigação 
dos impactes negativos das alterações em 
curso. Por exemplo, pretendemos avaliar o 
impacto das mudanças globais no funcio-
namento das florestas naturais dos Açores 
e nos sistemas agrícolas da região. Mais 
concretamente, pretendemos acompanhar 
as alterações da estrutura das comunidades 
naturais nas suas várias componentes, ou 

seja, variações na riqueza de espécies, sua diversidade funcional e genética.
Outro desafio importante é a continuação da inventariação da biodiver-
sidade e recursos naturais dos Açores (desde a profundeza das cavidades 
vulcânicas às florestas nativas, zonas húmidas e habitats agrícolas) e a 
sua valorarização económica. Constitui igualmente missão permanen-
te do GBA promover estudos que incluam a interação entre os seres 
humanos e o seu ambiente, tendo em vista a utilização sustentável dos 
recursos naturais existentes e a mitigação de riscos ambientais junto 
da população. Com a nossa investigação fundamental sobre a biodi-
versidade, ecologia e evolução em ilhas, estamos a contribuir à escala 
internacional para um debate desafiante sobre o conhecimento destes 
maravilhosos ecossistemas insulares e sobre as medidas de salvaguarda 
e conservação deste património natural e construído, que formam o ar-
quipélago dos Açores.

DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Os Açores possuem ecossistemas únicos no mundo, 
caracterizados por uma biodiversidade elevada. Esta 

biodiversidade determina os processos ecológicos e os serviços 
que os ecossistemas nos prestam, constituindo o alicerce para a 

existência de solos férteis, de agricultura sustentável, de florestas 
de produção equilibradas e ainda para a disponibilidade

de alimentos.
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