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• Apoiar a gestão diária e a longo 
prazo para minimizar os riscos
para a saúde pública e para os 
ecossistemas:

• Vigilância contínua das zonas 
costeiras

• Antecipar eventos de poluição e 
apoiar a resposta de emergência

• Implementação e ajustes de planos 
de gestão

• Apoiar as atividades diárias nos 
meios aquáticos (manutenção e lazer)
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Observatórios costeiros



LNEC | 4
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• Estuário do Tejo
• Alcântara:
- salinidade e temperatura (S::CAN)

• Parque das Nações:
- nível (SEBA)

• Ria Formosa  (em colaboração com UAlg):

• Cais Comercial de Faro:
- salinidade, temperatura,

oxigénio dissolvido, pH,
turvação e clorofila a (YSI EXO2)

Monitorização em tempo real
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Sistemas de previsão em tempo real
Circulação barotrópica 
na Ria de Aveiro

Agitação marítima
no Atlântico Norte

Circulação baroclínica
na Ria de Aveiro 

Agitação marítima na 
costa Portuguesa

Circulação baroclínica
no estuário do Tejo

Circulação  e da
qualidade da água 
(estuário do Tejo e Ria 
de Aveiro) 

Inundação no estuário 
do Tejo 

Circulação barotrópica 
na Ria Formosa

2007

2010

2011

2012

2014

2017
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Estuário do Tejo

http://ariel.lnec.pt
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Estuário do Tejo
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Estuário do Tejo
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Estuário do Tejo

http://ariel.lnec.pt/realqual
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Estuário do Tejo
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Plataforma WebSIG UBEST
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Plataforma UBEST: Today
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Considerações finais

• Os sistemas de monitorização e previsão em tempo re al podem 
suportar a gestão optimizada dos meios aquáticos a curto e 
longo prazo

• Disponibilizam informação que permite a vigilância contínua e 
pode suportar diversas atividades e uma comunidade a largada, 
desde a investigação ao uso recreativo e atividades económicas

• Existem ainda, no entanto, vários desafios ao nível  da 
operacionalização, manutenção e uso alargado destes  sistemas 
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• Alargar a rede de monitorização em tempo real atrav és da 
exploração e implementação de soluções de monitoriz ação 
mais acessíveis

• Agilizar a implementação
e manutenção de sistemas
de previsão em tempo
real, através do
desenvolvimento de sistemas
de previsão a pedido,
permitindo a sua utilização
por uma comunidade
mais alargada

Perspetivas futuras
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