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Observatórios Costeiros

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

� Baseados na utilização integrada de vários instrumentos

� redes de monitorização convencionais e em tempo real 

� modelos hidrodinâmicos e biogeoquímicos para cenários e em modo 
operacional

� métricas de classificação globais



Observatórios UBEST: 
O contributo das Plataformas WebSIG

As plataformas WebSIG
� permitem integrar toda a 

informação
� processá-la de forma 

automática e disponibilizá-la 
sobre a forma de serviços 
adequados aos interesses 
dos vários utilizadores

O utilizador pode
� visualizar dados e resultados, 

fazer comparações entre 
estes e entre várias estações

� Analisar evolução espacial e 
temporal e comparar o 
impacto de diferentes fatores

� Extrair informação para fazer 
outras análises 
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A plataforma WebGIS UBEST

� Organizada em torno dos 2 observatórios:

� 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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� Acesso:

� Ampla informação livre (Dados 
abertos, simulação de cenários, 
previsões, indicadores)

� Login para acesso a sets de dados 
reservados, cenários e indicadores



Acesso reservado

� Registo na página de login, 
confirmação imediata do 
pedido de registo

� Pedido analisado pelo 
administrador e confirmado 
rapidamente
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Resumo das Funcionalidades

Login
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Today - resumo do estado do 
observatório escolhido

� Dados e últimas previsões num único espaço



Data: search

9

� Serviços: 

� filtrar por estação, massa de água ou variável

� Conhecer periodo com dados e escolher o mesmo



Data: search (help)
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Data: statistics
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� Importante identificar os períodos com dados carregando no símbolo da estação

� Capacidade de filtrar e de olhar para estatísticas para diferentes períodos 
temporais



Data: statistics

12

� Depois de identificar estação e período, podemos visualizar os períodos com 
dados e exportá-los para fora da plataforma



Forecasts: previsão em zonas costeiras
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Forçamentos

Previsões 
com 

modelo de 
alta 

precisão

Pós-

processamen

to, arquivo e 

visualização

Comparação
com dados 
em (quasi-) 

real time 

Acesso: https://opencoasts.ncg.ingrid.pt/

� Water Information 

Forecast 

Framework WIFF 

(+ 10 anos em 

operação)

� Generalização e 

infraestrutura para 

previsão a pedido



Forecasts: access
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Forecasts: virtual sensors
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� Depois de identificar ponto carregando no pick-a-point e depois no mapa na 
localização desejada, seleciona-se a variável e o nível vertical



Forecasts: model/data comparison
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� Depois de identificar a estação, escolhem-se as variáveis entre as disponiveis



UBEST app: Scenarios
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� Simulações 
de cenários

� Estatísticas 
para todas as 
variáveis

� Probing sobre 
resultados



UBEST app: Indicadores
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� Escolha entre as duas opções: circulação/qualidade

� TRIX - Índice trófico com base em dados ou simulações de cenários 



UBEST app: Indicadores
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� circulação/qualidade: nutrientes

� Para comparar o mesmo indicador entre sistemas basta mudar o observatório



UBEST app: Indicadores
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� Escolha entre as duas opções: circulação/qualidade



Considerações finais

� Plataforma UBEST disponível (em janeiro): 
anúncio em http://ubest.lnec.pt/

� Novas funcionalidades irão sendo 
adicionadas nos próximos meses assim 
como melhorias na performance da app

� No futuro:
� Oportunidade para alargar a plataforma a 

outros sistemas estuarinos e costeiros
� Oportunidade de incluir outros ambientes 

aquáticos
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