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Tópicos

� Enquadramento

� Objetivos

� Casos de estudo

� Plataforma Web – UBEST App
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Interface terra - oceano
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http://thinglink.com



Observatórios costeiros
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� Apoiar a gestão diária e a longo prazo 
para minimizar os riscos
para a saúde pública e para os 
ecossistemas:

• Antecipar eventos de poluição e apoiar 
a resposta de emergência

• Apoiar as atividades diárias nas massas 
de água (manutenção e lazer)

• Vigilância contínua das zonas costeiras

• Implementação e ajustes de planos de 
gestão
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Objetivos

Melhorar a compreensão global da capacidade de regulação 

biogeoquímica dos estuários e da sua vulnerabilidade a alterações 

climáticas e pressões antropogénicas

1. Implementar redes de monitorização convencionais e em tempo real 

2. Implementar modelos hidrodinâmicos e biogeoquímicos 

operacionais

3. Quantificar a capacidade de regulação biogeoquímica para a 
situação presente e para cenários futuros

4. Avaliar das características físicas e tróficas com base em métricas 

de classificação globais
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Plano de Trabalhos
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O Estuário do Tejo e a Ria Formosa

� Importância ambiental e económica 
reconhecidas

� Características morfológicas e de 
circulação distintas

� Estuário do Tejo:

água de transição (DQA), influência
fluvial importante, uma embocadura

� Ria Formosa:
água costeira (DQA), influência fluvial 
reduzida, seis embocaduras
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Plataforma UBEST
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