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Justificação do projecto:

• Os Arquipélagos Atlânticos como 
plataformas de excelência para o estudo 
do Sistema Climático e do 
acompanhamento da Meteorologia no 
Hemisfério Norte;

• Particularidades do clima e da 
meteorologia insulares que os distingue 
das regiões continentais;

• Necessidade de adequação das 
metodologias aos requisitos dos 
diferentes sectores da climatologia e 
meteorologia aplicadas (ambiente, 
agricultura, hidrologia, turismo, 
transportes, pescas, protecção civil, etc.)



Parceria:

Observatório do Ambiente dos Açores (Chefe de Fila)
Universidade dos Açores
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canária (ULPGC
Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa
Instituto de Meteorologia de Portugal
Instituto Hidrográfico
Direcção Regional do Ambiente da RAM
Laboratório Regional de Eng. Cívil da RAM
Administração dos Portos dos Açores
Direcção Regional dos Transportes Marítimos e Aéreos
Direcção Regional da Ciência e Tecnologia
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“ Os Açores, centro 
permanente de estudos 

meteorológicos no 
Atlântico”

Francisco Afonso Chaves

responsável pela criação do Serviço Meteorológico 
dos Açores (1901)



O Dr. Afonso Chaves organiza o Serviço Meteorológico dos Açores, tendo este 
sido aprovado no Parlamento por Carta de Lei de 
12 de Junho de 1901

• “Suas Magestades El-Rei e a Rainha, 
desejando manifestar por forma bem 
patente, o grande interesse que lhes 
aprazia tomar pela nova instituição, 
vieram aos Açores colocar a primeira 
pedra do observatório Meteorológico 
da Horta”, “…a memorável visita régia 
aos Açores, em 1901, teve, perante o 
exterior, o intuito de alta significação 
diplomática, de manifestar a 
repugnância da Nação em aceitar uma 
intervenção estranha nos Açores, a 
coberto dum fim científico, para fazer 
face ao qual estamos aliás preparados 
com os recursos próprios…A intriga 
diplomática à volta do assunto foi 
bastante activa e só a intervenção 
oportuna e firme de D. Carlos a desfez 
dum modo decisivo” (Agostinho, 1944).



Um vasto espólio de grande interesse científico!



Um sentimento de respeito e admiração pelos elementos do clima! 



Uma relação nem sempre feliz com os elementos do clima! 



Uma experiência dolorosa com os elementos do clima! 



No passado como no presente sempre na rota do tempo! 
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Modelação Climática à escala Local:CLIMAATCLIMAATCLIMAATCLIMAAT









• Propriedades Físicas e Químicas da Atmosfera:
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Bóia  CLIMAAT BOND_1, lançada a 2 de Fevereiro, já com a parceria da Direcção 
Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos e Portos Açores, S.G.P.S, S.A.















Sistema de Monitorização

de Dados Meteo-Oceanográficos

Região Autónoma dos Açores

PROGRAMA 
CLIMAAT/ SIMMETOCEAN



Índice

1 – Quem Somos
2 – O Projecto CLIMAAT
3 – O programa SIMMETOCEAN
4 – A Fase de Arranque



3- O Programa SIMMETOCEAN
SSistema istema IIntegrado de ntegrado de MMonitorizaonitorizaçção de Dados ão de Dados METMETeoeo--OCEANOCEANogrográáficosficos

SIMMETOCEANSIMMETOCEAN

Objectivo PrincipalObjectivo Principal

Contribuir para um aumento significativo da seguranContribuir para um aumento significativo da segurançça de a de 
todas as actividades martodas as actividades maríítimotimo--portuportuáárias, incluindo as da rias, incluindo as da 
pesca e obras costeiras.pesca e obras costeiras.



3- O Programa SIMMETOCEAN

Objectivos EspecObjectivos Especííficos: ficos: 

1.1. Estabelecer uma rede de plataformas (bEstabelecer uma rede de plataformas (bóóias e sistemas de fundo) nos ias e sistemas de fundo) nos 
AAççores, que permita a observaores, que permita a observaçção de parâmetros meteorolão de parâmetros meteorolóógicos e gicos e 
oceanogroceanográáficos (marficos (maréés, ondas, correntes, hidrologia, biols, ondas, correntes, hidrologia, biolóógicos, gicos, 
geolgeolóógicos e qugicos e quíímicos).micos).

2.2. Estabelecer um Centro Operacional no ObservatEstabelecer um Centro Operacional no Observatóório de Ambiente dos rio de Ambiente dos 
AAççores que receba, processe, valide, analise e divulgue a informaores que receba, processe, valide, analise e divulgue a informaçção. ão. 

3.3. Estabelecer sistemas de anEstabelecer sistemas de anáálise e previsão baseados em modelos lise e previsão baseados em modelos 
numnumééricos atmosfricos atmosfééricos e oceanogrricos e oceanográáficos.ficos.

4.4. Garantir a aquisiGarantir a aquisiçção de ão de ““knowknow--howhow”” ttéécnico e cientcnico e cientíífico nas fico nas ááreas da reas da 
Meteorologia e Oceanografia por parte das instituiMeteorologia e Oceanografia por parte das instituiçções de investigaões de investigaçção ão 
sedeadas no Arquipsedeadas no Arquipéélago dos Alago dos Aççores. ores. 

5.5. Integrar o sistema em redes globais Integrar o sistema em redes globais nortenorte--atlânticasatlânticas de monitorizade monitorizaçção ão 
de parâmetros meteode parâmetros meteo--oceanogroceanográáficos.ficos.



3- O Programa SIMMETOCEAN

Tipo de EquipamentosTipo de Equipamentos



3- O Programa SIMMETOCEAN

Rede Proposta de Plataformas  de ObservaRede Proposta de Plataformas  de Observaççãoão



3- O Programa SIMMETOCEAN

I.I. Parâmetros de ObservaParâmetros de Observaçção de uma Bão de uma Bóóia Ondia Ondóógrafo:grafo:

1.1. Altura, perAltura, perííodo e direcodo e direcçção da agitaão da agitaçção marão maríítima;tima;

2.2. Temperatura Temperatura àà superfsuperfíície da cie da áágua do mar;gua do mar;

3.3. PosiPosiçção GPS.ão GPS.

II.II. Acesso Remoto Acesso Remoto àà BBóóia Ondia Ondóógrafo:grafo:

1.1. Via rVia ráádio VHF em receptor dedicado equipado com dio VHF em receptor dedicado equipado com 
microprocessador para cmicroprocessador para cáálculo imediato dos parâmetros de onda lculo imediato dos parâmetros de onda 
mais importantes;mais importantes;

2.2. Por GSM onde a cobertura o permitaPor GSM onde a cobertura o permita



3- O Programa SIMMETOCEAN

A colheita continuada da informação permite estabelecer a climatologia da 

agitação marítima dos Açores, bem como alimentar/calibrar/verificar os 

modelos meteorológicos e de previsão.

A definição/estima da onda de projecto para a construção de uma infra-

estrutura portuária exige que se colham no local, com bóias ondógrafo ou 

outros sensores, dados sobre a agitação marítima durante um período nunca 

inferior a 3 anos, sendo o aconselhável de 10 anos.



3- O Programa SIMMETOCEAN

Valores Extremos para Faro (Onda Secular)Valores Extremos para Faro (Onda Secular) Bóias Ondógrafo para apoio construção do 
Porto do Caniçal e Exploração do Funchal

Em Portugal estão instaladas 5 bóias ondógrafo: 

Leixões, Sines, Faro, Funchal e Caniçal



3- O Programa SIMMETOCEAN

Cronograma e Estima dos CustosCronograma e Estima dos Custos

ActividadeActividade Custo Custo €€ 20052005 20062006

Fase de Arranque: Fase de Arranque: 
1 Ond1 Ondóógrafo na Praia da Vitgrafo na Praia da Vitóória para apoio imediato ria para apoio imediato àà
reconstrureconstruçção com 1 ano de processamento estatão com 1 ano de processamento estatíísticostico

60.00060.000

3 Ond3 Ondóógrafos e 2 Sensores de Fundografos e 2 Sensores de Fundo 200.000200.000

AquisiAquisiçção e desenvolvimento softwareão e desenvolvimento software 140.000140.000

Total Fase de Arranque e Fase de ImplantaTotal Fase de Arranque e Fase de Implantaççãoão 1.500.0001.500.000

Fase de ImplantaFase de Implantaçção:ão:
A. Gestão do Programa:A. Gestão do Programa: programaprogramaçção, pessoal ão, pessoal 
dedicado, custos de comunicadedicado, custos de comunicaçções e de manutenões e de manutençção, ão, 
formaformaçção, divulgaão, divulgaçção, elaboraão, elaboraçção projectos, etc.ão projectos, etc.

800.000800.000

B. Equipamentos e Software:B. Equipamentos e Software:

1 B1 Bóóia Multiia Multi--parâmetroparâmetro 300.000300.000



3- O Programa SIMMETOCEAN
Parceiros Propostos versus NParceiros Propostos versus Níível de Exigência no Acesso vel de Exigência no Acesso àà InformaInformaççãoão

EntidadeEntidade ImprImpr.. ElevElev.. MMéédiodio MMíín.n.

1. Administra1. Administraçção Pão Púública Regionalblica Regional
Subsecretaria Regional das PescasSubsecretaria Regional das Pescas

D.RegionalD.Regional dos Transportes Ados Transportes Aééreos e Marreos e Maríítimostimos

DirecDirecçção Regional de Ciência e Tecnologiaão Regional de Ciência e Tecnologia

DirecDirecçção Regional do Ambienteão Regional do Ambiente

D.RegionalD.Regional Recursos HRecursos Híídricos e Ordenamento do Territdricos e Ordenamento do Territóóriorio

ServiServiçço Regional da Proteco Regional da Protecçção Civil e Bombeiros dos Aão Civil e Bombeiros dos Aççoresores

2. Investiga2. Investigaçção e Desenvolvimento Cientão e Desenvolvimento Cientííficofico
Departamento de Oceanografia e PescasDepartamento de Oceanografia e Pescas

LaboratLaboratóório do Ambiente Marinho e Tecnologiario do Ambiente Marinho e Tecnologia

Departamento de Ciências AgrDepartamento de Ciências Agráárias e Ambienterias e Ambiente

ObservatObservatóório de Ambiente dos Ario de Ambiente dos Aççores (Centro Operacional)ores (Centro Operacional)

3. 3. ÁÁrea Empresarialrea Empresarial
Portos APortos Aççores, S.G.P.S., S.A.ores, S.G.P.S., S.A.

Empresas Construtoras e de FiscalizaEmpresas Construtoras e de Fiscalizaçção Obras Portuão Obras Portuááriasrias



3- O Programa SIMMETOCEAN
O O SIMMETOCEAN SIMMETOCEAN subdividesubdivide--se nosse nos

Projectos Projectos ONDMARAONDMARAÇÇORESORES e e ONDPORTAONDPORTAÇÇORESORES

A A solusoluçção para viabilizarão para viabilizar o o SIMMETOCEAN SIMMETOCEAN passa, forpassa, forççosamente, por:osamente, por:

1.1. Estabelecer ContratosEstabelecer Contratos--Programa com as entidades com nPrograma com as entidades com nííveis de exigência veis de exigência 
no acesso no acesso àà informainformaçção;ão;

2.2. Celebrar Acordos de CooperaCelebrar Acordos de Cooperaçção com as entidades regionais, nacionais e ão com as entidades regionais, nacionais e 
internacionais mais vocacionadas;internacionais mais vocacionadas;

3.3. Elaborar os projectos Elaborar os projectos ONDMARAONDMARAÇÇORESORES e e ONDPORTAONDPORTAÇÇORESORES e propôe propô--
los para financiamento nos quadros dos fundos comunitlos para financiamento nos quadros dos fundos comunitáários, nacionais e rios, nacionais e 
regionais.regionais.



3- O Programa SIMMETOCEAN
Algumas ConsideraAlgumas Consideraçções sobre o ONDPORTAões sobre o ONDPORTAÇÇORESORES

1.1. O O ONDPORTAONDPORTAÇÇORESORES baseiabaseia--se em colheita e respectivo processamento se em colheita e respectivo processamento 
estatestatíístico de dados sobre correntes, marstico de dados sobre correntes, maréés, agitas, agitaçção marão maríítima e tima e 
temperatura da temperatura da ááguagua nas nas ááguas portuguas portuáárias por sensor de fundo (ADCP), rias por sensor de fundo (ADCP), 
com acesso por cabo submarino;com acesso por cabo submarino;

2.2. Na sua complementaridade com o CLIMAAT prevê a existência de umaNa sua complementaridade com o CLIMAAT prevê a existência de uma
EstaEstaçção Meteorolão Meteorolóógica Simples de Aquisigica Simples de Aquisiçção Automão Automáática nas instalatica nas instalaçções ões 
portuportuáárias ou cais com direcrias ou cais com direcçção e intensidade do vento, visibilidade, ão e intensidade do vento, visibilidade, 
pressão e temperaturas ;pressão e temperaturas ;

3.3. Os resultados esperados, associados ao do projecto MACAIS com Os resultados esperados, associados ao do projecto MACAIS com 
informainformaçção operacional sobre e dos navios, vão proporcionar ão operacional sobre e dos navios, vão proporcionar ààs s 
autoridades e administraautoridades e administraçções portuões portuáárias rias uma gestão eficaz e em ambiente uma gestão eficaz e em ambiente 
de muito maior segurande muito maior segurançça das suas actividades.a das suas actividades.



4- A Fase de Arranque



4- A Fase de Arranque
1.1. Acordo expedito de CooperaAcordo expedito de Cooperaçção entre o OAA, ão entre o OAA, 

DirecDirecçção Regional dos Transportes Aão Regional dos Transportes Aééreos e reos e 
MarMaríítimos, Empresa Portos Atimos, Empresa Portos Aççores, S.G.P.S. e o ores, S.G.P.S. e o 
Instituto HidrogrInstituto Hidrográáfico, a concretizar, em termos fico, a concretizar, em termos 
definitivos, no curto prazo.definitivos, no curto prazo.

2.2. InstalaInstalaçção de uma Bão de uma Bóóia Ondia Ondóógrafo grafo DatawellDatawell
fundeada fundeada ààs 14h 30 m do dia 2 de Fevereiro de s 14h 30 m do dia 2 de Fevereiro de 
2005:2005:
PosiPosiçção: Lat:38ão: Lat:38ºº 4444´́.86 N; .86 N; LongLong: 27: 27ºº 0000´́.82 W; .82 W; SrSr: +/: +/-- 90 m90 m
Sinal luminoso: Luz amarela, 5 relâmpagos intervalados Sinal luminoso: Luz amarela, 5 relâmpagos intervalados 
de 2 s seguidos de uma oclusão de 10 segundos.de 2 s seguidos de uma oclusão de 10 segundos.

3.3. Decurso da fase de testes de colheita e Decurso da fase de testes de colheita e 
transmissão por GSM, armazenamento e transmissão por GSM, armazenamento e 
processamento da informaprocessamento da informaçção atão atéé 11 de 11 de 
Fevereiro.Fevereiro.

4.4. ElaboraElaboraçção/concretizaão/concretizaçção de Protocolos de ão de Protocolos de 
CooperaCooperaçção com as empresas da reconstruão com as empresas da reconstruçção do ão do 
molhe da Praia da Vitmolhe da Praia da Vitóória.ria.

5.5. DisponibilizaDisponibilizaçção seleccionada da informaão seleccionada da informaççãoão
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