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Registar as observações na plataforma 
Biodiversity4all / Recording observations on 

the platform Biodiversity4all 

Como fazer o registo / How to register  

1. Aceder ao site / Access the website: https://www.biodiversity4all.org/ 
2. Criar uma conta (definir um nome de utilizador, inserir um email e uma senha) 

ou entrar com a conta Facebook, Twitter, Flickr, Google, Yahoo ou Soundcloud /  

Create an account (set a username, enter an email and password) or login with 

Facebook, Twitter, Flickr, Google, Yahoo or Soundcloud account. 

 

Como instalar a aplicação móvel e fazer os registos / 
How to install the mobile application and register 

observations 

Android  

1. Descarregar a aplicação iNaturalist no Google Play / Download the iNaturalist 

app from Google Play 

2. Fazer login com as credenciais da conta criada ou através do Facebook, 
Twitter ou outra / Log in with the created account credentials or via Facebook, 
Twitter or other 

3. Abrir a aplicação e, nas  opções, clicar em Definições –> Rede iNaturalist 
e selecionar a rede Biodiversity4All. Após este passo, a aplicação passará a 

designar-se BioDiversity4All / Open the application and, in the  options, 
click on Settings –> iNaturalist Network and select the Biodiversity4All. After 
this step, the application will be called BioDiversity4All. 

4. Ligar o GPS do dispositivo para que a localização seja automática / Turn on 
the device's GPS so that the location is automatic. 
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5. Para adicionar uma observação clicar no ícone  / To add an observation 

click on the icon  . 

6. Escolher a opção Tirar Foto para tirar uma fotografia à espécie e carregar no 

símbolo ok para confirmar a observação. Choose the Take Photo option to 
take a photo of the species and click on the check symbol to confirm the 
observation. 

7. Nos detalhes, se souber, inserir o nome da espécie no campo O que viu?. Se 
não souber, não preencher ou considerar uma das sugestões propostas 
automaticamente. In the details, if you know, enter the species name in the 
What did you see? field. If you don't know, don't fill in or consider one of the 
suggestions that are automatically proposed. 

8. Se o GPS estiver ligado, a localização surgirá automaticamente. Se não surgir 
clicar em Localização, selecionar Editar Localização e procurar o local no 
mapa. Confirmar clicando no símbolo ok / If GPS is turned on, the location will 
appear automatically. If it does not appear click on Location, select Edit 
Location and search for the location on the map. Confirm by clicking on the 
Check symbol. 

 

iOS  

1. Descarregar a aplicação iNaturalist na App Store / Download the iNaturalist 

app from the App Store. 

2. Fazer login com as credenciais da conta criada ou através do Facebook, 
Twitter ou outra / Log in with the created account credentials or via Facebook, 
Twitter or other 

3. Abrir a aplicação e clicar em  Eu. Em  Configurações –> Rede 
iNaturalist, selecionar a rede BioDiversity4All e confirmar / Open the 

application and click  Me. In  Settings –> iNaturalist Network, select 
the BioDiversity4All network and confirm. 

4. Ligar o GPS do dispositivo para que a localização seja automática / Turn on 
the device's GPS so that the location is automatic. 

5. Para adicionar uma observação, clicar no ícone  Observado e tirar uma 
fotografia à espécie. Para confirmar clicar em Próximo / To add an 

observation click on the Observe icon and take a photograph of the 
species. To confirm click Next. 
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6. Nos detalhes, se souber, inserir o nome da espécie no campo O que viu?. Se 
não souber, não preencher ou considerar uma das sugestões propostas 
automaticamente / In the details, if you know, enter the species name in the 
What did you see? field. If you don't know, don't fill in or consider one of the 
suggestions that are automatically proposed. 

7. Se o GPS estiver ligado, a localização surgirá automaticamente. Se não surgir 
clicar em Localização e procurar o local no mapa. Confirmar clicando em 
salvar / If GPS is turned on, the location will appear automatically. If it doesn't, 
click on Location and search for the location on the map. Confirm by clicking 
save. 

 
 

Visite o projeto LIFE VIDALIA na plataforma / Visit LIFE VIDALIA project 
on the Platform 

 


