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LOGO DA 
INSTITUIÇÃO 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE  
A AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P. E  

O MUNICÍPIO DO BARREIRO 
 
 

Entre:  
 
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., pessoa coletiva n.º 510306624 com sede em Rua da 

Murgueira, nº 9/9ª, Zambujal, 2610-124 Amadora, neste ato representada pelo seu Vice-

Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Alexandre Simões, nos termos do nº 5 do Despacho nº 

5282/2012 da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

conjugado com o nº 2 do Despacho nº 7107/2012, do Conselho Diretivo da APA, I. P., com poderes 

bastantes para o presente ato, adiante designada por APA, IP, 

e 

O MUNICÍPIO DO BARREIRO, pessoa coletiva de Direito Público n.º 506 673 626 com sede no 

edifício dos Paços do Concelho, Rua Miguel Bombarda, neste ato representado por Carlos 

Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal do 

Barreiro, com poderes bastantes para o presente ato, em conformidade com a  Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, adiante designado 

como MUNICÍPIO,  

 
em conjunto designadas por “Outorgantes”.  
 

Considerando:  

A) Que a proteção das águas públicas é assegurada, por diversos instrumentos de gestão e 

planeamento de recursos hídricos que implicam, entre outras ações, a monitorização e a 

partilha de informação a vários níveis; 

B) Que a APA, IP, é um instituto público sob superintendência e tutela do Ministério do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE) a quem compete propor, 

desenvolver e acompanhar a execução das políticas de ambiente, nomeadamente no 

âmbito da gestão de recursos hídricos, nos termos e condições previstos na lei; 

C) Que a dispersão e a existência de lacunas de informação condicionam a definição de 

regimes de salvaguarda, proteção e gestão das águas e do ambiente e a sua 
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compatibilização e articulação com as medidas constantes nos instrumentos de gestão 

territorial e nos instrumentos de planeamento; 

D) Que a partilha e divulgação de informação e o envolvimento das instituições envolvidas e 

do público em geral é um aspeto chave numa política e estratégia de gestão eficientes - 

"Para proteger é preciso conhecer"; 

E) Os Princípios da Convenção de Aarhus, adotada em 25 de junho de 1998, nomeadamente:  

a) no que se refere aos direitos e deveres dos cidadãos no acesso à informação e 

participação no processo de tomada de decisão;  

b) que, em matéria de ambiente, a melhoria do acesso à informação e a participação dos 

cidadãos no processo de tomada de decisão aumenta a qualidade e a implementação 

das decisões, contribui para o conhecimento público das questões ambientais, dá 

oportunidade aos cidadãos de expressar as suas preocupações e permite às 

autoridades públicas considerar tais preocupações; 

c) a responsabilidade e a transparência no processo de tomada de decisão e o 

fortalecimento do apoio do público nas decisões sobre ambiente não só são desejáveis 

como devem ser promovidas; 

d) a importância do papel que desempenham os cidadãos individualmente, as 

organizações não governamentais e o setor privado na proteção do ambiente; 

 

É celebrado o presente Protocolo que se rege pelos seguintes artigos:  

 

ARTIGO PRIMEIRO 

(Objetivos) 

O presente Protocolo estabelece as regras de atuação entre as Outorgantes para manutenção de 

um projeto de partilha, comunicação e atualização de informação relativa ao estuário do Tejo e 

região envolvente - ENVITEJO, nomeadamente: 

1. Assegurar a disponibilização e atualização de informação associada ao estuário do Tejo e 

região envolvente no âmbito das competências e atribuições das Outorgantes, no Portal 

ENVITEJO. 

2. Apoiar a gestão do Sistema de Informação e Gestão Ambiental do Estuário do Tejo e Zona 

Envolvente - ENVITEJO, de forma participada pelos "Stakeholders" mais relevantes. 
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3. Criar um canal preferencial, de comunicação operacional entre as duas Outorgantes de 

forma a facilitar a partilha de informação, aumentar a celeridade na comunicação, 

simplificar e apoiar a desmaterialização de procedimentos de consulta e interação 

associados não só às atividades de planeamento e gestão de recursos hídricos e de áreas 

protegidas como aos usos e áreas de interesse associadas ao estuário do Tejo e região 

envolvente. 

 

ARTIGO SEGUNDO  

(Parcerias adicionais) 

1. A APA, IP e o MUNICÍPIO, promoverão com outros Parceiros a colaboração que venha a 

ser considerada relevante para alcançar, de forma eficaz, os objetivos do Projeto e 

propostos no presente Protocolo. 

2. Estas colaborações adicionais poderão ser objeto de adendas ao presente Protocolo. 

 

ARTIGO TERCEIRO 

(Comissão de Acompanhamento) 

1. Será constituída uma Comissão de Acompanhamento do projeto ENVITEJO, adiante 

designada por Comissão de Acompanhamento, para supervisão da gestão das ações a 

desenvolver no âmbito deste Sistema de Informação e Gestão Ambiental do Estuário do 

Tejo e Região Envolvente e respetivo Portal.  

2. Esta Comissão será formada por dois representantes de cada uma das instituições parceiras 

do projeto ENVITEJO: um efetivo e um suplente. 

3. A Comissão poderá ainda vir a integrar outros representantes e convidados de caráter 

técnico específico que forem considerados relevantes nas áreas temáticas do Projeto e/ou 

atividades a desenvolver. 

4. Haverá um grupo de coordenação formado por dois representantes das três entidades 

parceiras que desenvolveram o Projeto: APA, IP/ARH TO; SIMARSUL e SIMTEJO.  

5. Compete à Comissão de Acompanhamento desenvolver as seguintes tarefas: 

a) Avaliar as necessidades associadas à disponibilização e atualização de informação relativa 

ao estuário do Tejo e região envolvente; 

b) Propor uma eventual redefinição das ações necessárias, caso se verifique não estarem a ser 

cumpridos os objetivos do Projeto ENVITEJO e do Protocolo; 

c) Estabelecer um Plano de Comunicação adequado sobre as ações a realizar; 
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d) Acompanhar semestralmente a evolução das ações, e sempre que seja considerado 

necessário. 

ARTIGO QUARTO 

(Informação e Meios a disponibilizar pelas Outorgantes) 

Por forma a dar início às ações que consubstanciarão os objetivos do Projeto e do Protocolo, as 

duas Outorgantes disponibilizarão os meios, recursos e suportes abaixo enunciados: 
 

1. A APA, IP disponibilizará: 

a) Os recursos humanos e técnicos necessários à coordenação geral do Projeto e 

harmonização de conteúdos do Portal ENVITEJO e; 

b)  Os recursos humanos e técnicos necessários à articulação entre os diversos parceiros e os 

consultores especializados consultados ou contratados no âmbito do Projeto; 

c) A identificação dos seus interlocutores que intervenham em matérias de interesse para 

Projeto; 

d) Os recursos humanos e técnicos necessários à divulgação e promoção do projeto ENVITEJO;  

e) O acesso, formação e apoio necessários à gestão de BackOffice do Portal ENVITEJO para 

edição de conteúdos por parte dos parceiros. 

 

2. O MUNICÍPIO disponibilizará: 

a) O acesso a toda a informação que seja relevante no âmbito deste projeto; 

b) Apoio técnico e logístico para a partilha, divulgação e promoção do projeto ENVITEJO; 

c) Apoio técnico para edição de conteúdos e atualização dos mesmos no portal ENVITEJO; 

d) Identificação dos seus interlocutores que intervenham em matérias de interesse para o 

Projeto; 

 

ARTIGO QUINTO 

(Duração e alteração do Protocolo) 

1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e é válido por dois anos, 

podendo ser prorrogado por acordo das Outorgantes e pelo prazo considerado necessário 

para a prossecução dos objetivos referidos no artigo 1°. 

2. Durante a vigência do Protocolo poderão ser introduzidas alterações, as quais, efetuadas 
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mediante expresso acordo mútuo das Outorgantes e após formalização por escrito, 

passarão a ser parte integrante do mesmo.  

3. As alterações previstas no número anterior, podem incluir a apresentação de Candidaturas   

apoiadas pelas Outorgantes e/ou por Parceiros Adicionais, a linhas de financiamento 

comunitárias e nacionais, cujas responsabilidades e encargos serão previamente 

estabelecidas. 

 

ARTIGO SEXTO  

(Extinção, Caducidade e Revogação) 

1. O presente Protocolo extingue-se por caducidade ou por revogação. 

2. A caducidade ocorre por cumprimento dos objetivos propostos ou no termo do prazo de 

vigência. 

3. O presente Protocolo pode ser revogado, por qualquer das Outorgantes, por 

incumprimento dos deveres decorrentes do seu clausulado. 

 

ARTIGO SÉTIMO 

(Anexos) 

1. Os anexos ao presente Protocolo constituem parte integrante do mesmo. 

2. São anexos ao presente Protocolo, os seguintes documentos: 

 Anexo I -  Arquitetura inicial de dados do Projeto ENVITEJO  

 Anexo II -  Constituição do Grupo de Coordenação 

 

O presente Protocolo é celebrado em dois exemplares, um para cada uma das Outorgantes. 

 
Lisboa,      de            de  2013 
 
 

PELA APA, I.P. PELO MUNICÍPIO, 

     
    
 Alexandre Simões Carlos Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho 
 Vice-Presidente do Conselho Diretivo Presidente da Câmara Municipal do Barreiro 
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ANEXO I 

ARQUITETURA INICIAL DE DADOS DO PROJETO ENVITEJO 
 
 

Tipo de dados Parâmetros Tipo de dados Política de partilha de 
informação 

Informação de base 
Batimetria, Cartografia, Hidrografia, 

Inventários 
Shape Metadados 

Dados de Monitorização da Qualidade da 
Água 

Físico-químicos, metais, poluentes 
específicos 

csv A definir  

Dados de Monitorização de Sedimentos 
Físico-químicos, metais, poluentes 

específicos 
csv A definir 

Dados de Monitorização do Biota 
Fitoplâncton, Macroalgas, 

Macroinvertebrados bentónicos 
csv A definir 

Dados de Estações Automáticas de 
Aquisição 

Qualidade da água, correntes, 
meteorologia 

csv Acesso livre 

Resultados da Modelação 
Previsões oceanográficas, qualidade da 

água e ondas 
hdf5 Acesso livre 

Informação Adicional Património Natural e Cultural 
A definir pelos 

parceiros 
A definir pelos 

parceiros 
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ANEXO II 
CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE COORDENAÇÃO 

 

Entidade Nome Função Telefone e-mail 

APA, IP/DLPC Teresa Álvares  Coordenação geral 93 925 51 25 teresa.alvares@apambiente.pt  

APA, IP/ARHTO Rui Abreu Tecnologias de informação 93 925 51 37 rui.abreu@apambiente.pt 

APA, IP/ARHTO Susana Nunes Desenvolvimento técnico 21 843 03 99 susana.nunes@apambiente.pt 

ADP/SIMARSUL Lisete Epifâneo Coordenação geral 93 256 58 54 l.epifaneo@simarsul.pt 

ADP/SIMARSUL José Fialho 
Questões Administrativas e 
financeiras 

265 544 000 j.fialho@simarsul.pt 

ADP/SIMTEJO Ana Nobre Coordenação geral 21 310 79 55 a.nobre@simtejo.adp.pt 

ADP/SIMTEJO Pedro Póvoa 
Questões Administrativas e 
financeiras 

21 310 79 00 p.povoa@simtejo.adp.pt 

 

 

 



Projeto ENVITEJO – Sistema de Informação e Gestão 
Ambiental do Estuário do Tejo e Região Envolvente

Monitorização Ambiental do Estuário. Estudo integrado da bacia 
hidrográfica do Trancão e do Estuário do Tejo

Workshop ENVITEJO, Lisboa, 26 de Julho de 2013



PARTE I

Monitorização Ambiental do Estuário



Enquadramento

APA, 
I.P./ARHTO

• Directiva Quadro da Água (Directiva 2000/60/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho)

• Avaliação do estado/potencial ecológico e químico das águas de 
superfície

• Monitorização de elementos elementos biológicos, 
hidromorfológicos e físico-químicos de suporte 

Entidades 
gestoras

• Programa de monitorização dos meios receptores
• Avaliar o impacto das descargas de águas residuais no meio recetor
• Compreender as tendências espaciais e temporais de variação dos

vários parâmetros
• Explicar os processos que as justificam

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO TEJO



Objetivos da Monitorização 

O Programa de Monitorização Ambiental divide-se em duas 
componentes:

Monitorização Clássica
Monitorização em Tempo-Real

Avaliar o Estado das massas de água superficiais

Verificar o cumprimento do normativo nacional e comunitário

Controlar as fontes de poluição pontuais e difusas mais significativas

Avaliar a eficácia dos programas de redução de poluição

Validar os modelos matemáticos



Monitorização Clássica

Reformulação do programa de 
Monitorização do Estuário do Tejo

Reorganização de Pontos de 
amostragem

Atualização dos Parâmetros 
monitorizados

Pontos Frequência Parâmetros 

Estuário 
Trimestral 

Parâmetros microbiológicos (Coliformes, E.coli, Enterococos), Parâmetros Físico-Químicos e 
Nutrientes (temperatura, salinidade, pH, oxigénio dissolvido, sólidos suspensos totais, azoto 

amoniacal, nitrato, azoto kjedahl, azoto orgânico, fosfato, fósforo total) e Parâmetros 
biológicos (Clorofila-a) 

Semestral Metais (Cádmio, Chumbo, Níquel, Mercúrio) 

Descargas Semestral 
Parâmetros microbiológicos (Coliformes, E.coli, Enterococos), Parâmetros Físico-Químicos e 

Nutrientes (temperatura, pH, azoto amoniacal, nitrato, azoto kjedahl, fosfato, fósforo total, 
sólidos suspensos totais, CQO e Carbono Orgânico Total). 

 



Monitorização em Tempo-Real

Instalação de duas estações 
automáticas de aquisição de dados 
(margem norte e margem sul do 
estuário)

Incorporação do Sistema SIMPATICO

Medida em tempo real de 
hidrodinâmica, parâmetros físico-
químicos e meteorologia.

Estudo das variações diárias, 
sazonais e inter-anuais dos 
parâmetros medidos

Validação dos modelos 
implementados



Monitorização em Tempo-Real



Monitorização em Tempo-Real

Sistema de Aquisição Equipamentos Parâmetros medidos 

Bóia de Salvaterra de Magos 
Sonda multi-parâmetros. 
Medidor de correntes e 

caudal. 

Profundidade, temperatura, salinidade, pH, oxigénio dissolvido, 
turbidez, clorofila-a. Intensidade e direcção da corrente. 

Caudal. 
Bóia SIMTEJO Sonda multi-parâmetros. Profundidade, temperatura, salinidade, pH, oxigénio dissolvido, 

turbidez, clorofila-a. 

Bóia SIMARSUL 
Sonda multi-parâmetros. 

Medidor de correntes. 
Estação meteorológica. 

Profundidade, temperatura, salinidade, pH, oxigénio dissolvido, 
turbidez, clorofila-a. Intensidade e direcção da corrente. 

Temperatura, humidade, pressão atmosférica, radiação solar, 
precipitação, velocidade e direcção do vento. 

 



Sumário

Sistema de Aquisição Equipamentos Parâmetros medidos 

Bóia de Salvaterra de Magos 
Sonda multi-parâmetros. 
Medidor de correntes e 

caudal. 

Profundidade, temperatura, salinidade, pH, oxigénio dissolvido, 
turbidez, clorofila-a. Intensidade e direcção da corrente. 

Caudal. 
Bóia SIMTEJO Sonda multi-parâmetros. Profundidade, temperatura, salinidade, pH, oxigénio dissolvido, 

turbidez, clorofila-a. 

Bóia SIMARSUL 
Sonda multi-parâmetros. 

Medidor de correntes. 
Estação meteorológica. 

Profundidade, temperatura, salinidade, pH, oxigénio dissolvido, 
turbidez, clorofila-a. Intensidade e direcção da corrente. 

Temperatura, humidade, pressão atmosférica, radiação solar, 
precipitação, velocidade e direcção do vento. 

 

Pontos Frequência Parâmetros 

Estuário 
Trimestral 

Parâmetros microbiológicos (Coliformes, E.coli, Enterococos), Parâmetros Físico-Químicos e 
Nutrientes (temperatura, salinidade, pH, oxigénio dissolvido, sólidos suspensos totais, azoto 

amoniacal, nitrato, azoto kjedahl, azoto orgânico, fosfato, fósforo total) e Parâmetros 
biológicos (Clorofila-a) 

Semestral Metais (Cádmio, Chumbo, Níquel, Mercúrio) 

Descargas Semestral 
Parâmetros microbiológicos (Coliformes, E.coli, Enterococos), Parâmetros Físico-Químicos e 

Nutrientes (temperatura, pH, azoto amoniacal, nitrato, azoto kjedahl, fosfato, fósforo total, 
sólidos suspensos totais, CQO e Carbono Orgânico Total). 

 



PARTE II

Estudo integrado da bacia hidrográfica do Trancão e do Estuário 
do Tejo



Objetivos

Compreender a interacção Estuário do Tejo/Bacia do Trancão

Modelação da Qualidade da Água (Microbiologia e Nutrientes)

Avaliar o impacto de descargas de ETAR

Avaliar o impacto de fontes de poluição difusas



Metodologia

Land

Atmosphere

MOHID Land

MM5, WRF, ARPS, GFS, RAMS, ALADIN

Vegetation

Non Saturated 
/ Saturated 

Flow

Water 
Quality

2D Overland flow
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MOHID Land

Modelo espacialmente 
distribuído 

Baseado nos processos físicos 
e biogeoquímicos

Integrado com outros modelo

Usos Principais

Cheias

Processos Transporte

Qualidade da Água

Gestão de Bacias 



Implementação do Modelo

Malhas Computacionais
160m (~ 12.500 pontos)

80m   (~ 50.000 pontos)

40m   (~ 200.000 pontos)



Resultados

Modelação 
Microbiológica

Hidrologia +

Temperatura

Salinidade

Descargas Coliforms

ETAR

Difusas

T90



Resultados – Interação Tejo/Trancão

Modelo Trancão
Hidrologia

Modelo Tejo
Hidrodinâmica

Ligação na Foz
Níveis

Caudal

OpenMI



FIM

Obrigada!

Workshop ENVITEJO, Lisboa, 26 de Julho de 2013



Projeto ENVITEJO

Sistema de Informação e Gestão Ambiental do Estuário do Tejo e 
Região Envolvente e Arquitetura de Serviços de Dados Ambientais

Workshop ENVITEJO, Lisboa, 26 de Julho de 2013



Contexto

• Existem diversos conjuntos de dados cujo domínio é o Estuário do Tejo
• Estes dados são produzidos e mantidos por diferentes instituições,

formatos e pontos de armazenamento, o que dificulta o acesso

• Necessidade de atualização dos produtos dos parceiros (e.g. plano de
monitorização do estuário, modelo operacional)

• Necessidade de criar um sistema integrado de disponibilização de
dados/resultados de suporte à gestão, monitorização e investigação

• Parceria entre a APA, I.P.,/ARHTO, Simtejo e Simarsul

Candidatura do Projeto ENVITEJO ao POR LISBOA
Eixo II – Acções de Valorização e Qualificação Ambiental



Objetivos e Parceiros

Desenvolvimento de um sistema integrado de aquisição de dados, modelos e
disponibilização de resultados de suporte à gestão, monitorização e investigação

Remodelação do Sistema de Monitorização do Estuário do Tejo

Criação de conhecimento cientifico sobre o Estuário do Tejo e Bacia do Rio Trancão



Objetivos e Parceiros

O projeto partiu de produtos detidos pelos parceiros e apostou na sua 
atualização e valorização das componentes em falta

Desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão partilhados, capazes de gerir
os bens e serviços providenciados pelo estuário

Desenvolvimento de ferramentas de valorização da informação existente, apoio à
educação ambiental e interacção com o público



Área abrangida

Estuário do Tejo
Bacia hidrográfica do 
Rio Trancão
Concelhos que 
delimitam o estuário do 
Tejo 
Outros concelhos 
situados nas áreas de 
atendimento da Simtejo
e Simarsul



Estuário do Tejo
É o maior estuário de Portugal e um dos mais importantes da Europa ocidental, e um
ecossistema de transição importante

Inclui valores fundamentais para a conservação da natureza e da biodiversidade: Reserva
Natural do Estuário do Tejo, Directiva Habitats e Directiva Aves

Actividades socio-económicas, turísticas, desportivas e de recreio e lazer

 Área portuária importante em termos de comércio e turismo

 Actividades tradicionais: pesca, apanha, aquicultura, agricultura e extracção de sal

 Por estar envolvido numa região de elevada densidade populacional está sujeito a
pressões significativas

É assim necessário criar conhecimento cientifico e instrumentos de gestão 
fiáveis, que auxiliem as entidades na tomada de decisão



Estuário do Tejo

MORFOLOGIA

Comprimento (km) 82

Área (NM) (km2) 307

Volume (NM) (109 m3 ) 1,780

AFLUÊNCIAS

Rio Tejo (m3 s-1) 340

MARÉ

Amplitude Máxima (m) 4,3

Mínima (m) 0,75

Prisma (106 m3 )

Média 831

Viva máxima 1 200

Fonte: LNEC, POET. Dados 2005



Componentes do Projeto ENVITEJO

Arquitetura de Serviços de Dados Ambientais (APA, I.P./ARHTO)

Programa de Monitorização Ambiental do Estuário do Tejo 
(Simtejo/Simarsul)
• Monitorização Clássica
• Monitorização em Tempo-real

Modelo de Simulação Atmosférico (Simarsul)



Componentes do Projeto ENVITEJO

Modelo Operacional do Estuário do Tejo (Simtejo)

Caso de Estudo: estudo integrado da Bacia do Trancão e do Estuário do 
Tejo (Simtejo)

Coordenação e divulgação do projeto (APA, I.P./ARHTO)



Produtos do Projeto

Programas de Monitorização do Estuário do Tejo e Bacia do Trancão

Instalação de equipamentos automáticos de aquisição de dados em tempo-real

Modelos matemáticos de previsão atmosférica, de hidrodinâmica, qualidade da
água e ondas

Ferramentas de simulação para utilizadores não experientes em modelação
matemática

Modelo integrado de gestão bacia hidrográfica - estuário

Arquitetura e Catálogo de Serviços de Dados Ambientais



Arquitetura e Catálogo de Serviços de Dados Ambientais

• Implementar uma Arquitetura de Serviços
com base na tecnologia de webservices

• Desenvolver um Catálogo de Serviços

• Publicar dados relevantes relativos à
monitorização e Gestão do Estuário

Disponibilização na Internet – PORTAL ENVITEJO



PORTAL ENVITEJO

Informação sobre o projeto

Informação sobre o Estuário e Região Envolvente (e.g. fauna, flora, actividades, 
turismo, águas balneares)

Previsões de meteorologia  (e.g. temperatura, ventos, humidade)

Previsões de oceanografia (temperatura da água, marés correntes, ondas)

Destaques e notícias



PORTAL ENVITEJO – Ferramenta avançada

Informação de Base

Dados de Monitorização de Qualidade da Água

Dados de Monitorização de Qualidade dos Sedimentos

Dados de Monitorização do Biota

Dados de Estações Automáticas de Aquisição de Dados

Resultados de Modelação

Informação sobre Património Natural e Cultural

Planos de Ordenamento (e.g. POET, POOC)

Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH)

Ferramentas de simulação



Catálogo Serviços

Tipo de dados Parâmetros 

Informação de Base 

Batimetria, Cartografia, Hidrografia (e.g. delimitação de massas de água e 
bacias hidrográficas), Inventários (e.g. pressões, recursos turísticos), Limites 

administrativos (e.g. Carta Administrativa Oficial de Portugal, Domínio 
Público Marítimo), Ordenamento, Redes (Estações de Monitorização), 

Ambiente (Zonas protegidas, Uso do solo, Zonas balneares), etc. 

Dados de Monitorização da Qualidade da Água Parâmetros físico-químicos, Nutrientes, Metais, Microbiologia, Poluentes 
específicos. Medição de correntes. 

Dados de Monitorização dos Sedimentos Parâmetros físico-químicos, metais, poluentes específicos. 

Dados de Monitorização do Biota Biomassa, composição e abundância de Fitoplâncton, Macroalgas e outra 
flora aquática e Macroinvertebrados bentónicos. 

Dados de Estações Automáticas de Aquisição Hidrometria. Qualidade da Água. Correntes. Meteorologia 

Resultados da Modelação 
Previsões oceanográficas (direcção e intensidade da corrente, ondas), 

Previsões de Parâmetros Físico-Químicos e de Qualidade da Água 
(Temperatura, Salinidade, Nutrientes, Oxigénio dissolvido, Clorofila-a) 

Informação Adicional Património Natural e Cultural 
 



Público Alvo

UtilizadorUtilizador comumcomum, , queque procuraprocura

informaçãoinformação sobresobre o o estuárioestuário ouou

sobresobre turismoturismo e e lazerlazer

 PraticantesPraticantes de de modalidadesmodalidades

desportivasdesportivas, , comocomo surfsurf, , windsurfwindsurf

ouou velavela

 EntidadesEntidades gestorasgestoras e e outrosoutros

utilizadoresutilizadores das das ferramentasferramentas

avançadasavançadas



Estabelecimento de novas parcerias

Envitejo Novas 
parcerias

Aumento do 
catálogo de 

serviços 
disponibilizado

Câmaras Municipais 

Organismos Administração Central

Administração do Porto de Lisboa

Junta Metropolitana de Lisboa

Entidades gestoras do saneamento

Comentários
Sugestões

Ideias
Novas parcerias



FIM

Obrigada!

Workshop ENVITEJO, Lisboa, 26 de Julho de 2013


