
e velocidade horizontal da coluna de água; direção e 
velocidade do vento e nível do mar.  
Sendo o IH um polo observacional na parceria de uma 
das regiões do EUROGOOS (European Global Ocean 
Observing System), a área de cobertura geográfica 
corresponde à que está associada ao projeto IBI-ROOS 
(Iberia-Biscay-Ireland Regional Operational 
Oceanographic System).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [Fonte: http://www.emodnet-physics.eu/] 

 
Management), serão criadas fichas de metadados,  no 
decurso de 2012, que caracterizam as estações que 
permitem a obtenção daqueles tipos de parâmetros, 
ou seja, estações ondógrafo, multiparamétricas e 
maregráficas. As plataformas selecionadas para este 
efeito são as que integram o programa MONIZEE, 
permitindo uma disponibilização de dados em tempo 
quase real. 
 
 
   
   
 
 

 
[Fonte: http://www.emodnet-hydrography.eu] 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A melhoria do conhecimento do meio marinho sempre 
foi um dos principais objetivos da Política Marítima 
Integrada da EU. 
Os dados sobre o meio marinho são necessários para 
as autoridades nacionais e locais, com o intuito de 
proteger as costas e avaliar a conformidade com as 
normas ambientais aplicáveis, para as empresas 
privadas, a fim de explorar os recursos de forma mais 
eficiente e para a comunidade científica, para 
melhorar o conhecimento dos ecossistemas marinhos. 
A EMODNET constitui-se como uma peça fundamental 
para garantir que a Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha atinja o objetivo de um bom estado 
ambiental em 2020 (Soares, 2010). 
O IH tem acompanhado os desenvolvimentos da 
EMODNET e participado ativamente com o 
fornecimento de batimetria digital, assim como 
disponibilizando dados no âmbito dos sistemas ROOS 
e alimentando os catálogos do SEADANET. 
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A filosofia subjacente é baseada no pressuposto que 
os dados estão sempre associados à sua fonte, 
encarregue de assegurar a sua proteção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    [Fonte: adaptado de Schmitt (2011)] 

 
4. CONTRIBUTO DO IH 

 
4.1 Batimetria digital 
As principais fontes de dados para produzir batimetria 
digital das regiões marítimas europeias, sob a forma 
de DTM, são os dados provenientes dos 
levantamentos hidrográficos (realizados a multifeixe 
ou a feixe simples), modelos digitais de terreno já 
disponíveis e construídos pelas instituições que não 
pretendam fornecer dados de origem, e informação 
GEBCO sob a forma de grade de profundidades com 
espaçamento de 30’’. A informação GEBCO é utilizada 
neste projeto para complementar zonas onde não 
existe cobertura batimétrica, de melhor qualidade, 
disponível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portugal, através do IH, assegurou o fornecimento de 
batimetria da área de jurisdição nacional. 
 
4.2 Oceanografia Física 
No contexto do projeto foi definido que, das 
observações realizadas a partir de plataformas fixas, 
contribuiriam para o portal os seguintes parâmetros: 
altura significativa e período; temperatura, salinidade 
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“Que impróprio chamar Terra a este planeta de Oceanos!” Arthur C. Clarke 
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Os metadados são 
de dominio público 
e disponíveis 
gratuitamente para 
todos os 
utilizadores. 
Os produtos 
resultantes dos 
DTM (Digital Terrain 
Model) e que 
compõem as 
camadas do sistema 
de informação 
geográfica estão 
disponíveis 
gratuitamente a 
qualquer utilizador. 

Para alimentar o 
portal cujo 
protótipo foi 
lançado em 
2011, com 
utilização das 
ferramentas 
disponibilizadas 
no 
SEADATANET 
(Pan-European 
Infrastructure 
for Ocean and 
Marine Data 

1. ENQUADRAMENTO 
A Europa está rodeada por numerosas ilhas, por 
quatro mares – Mediterrâneo, Báltico, Mar do Norte e 
Mar Negro – e por dois oceanos – Atlântico e Ártico. 
Mais de dois terços das fronteiras da União Europeia 
(EU) são orla marítima e os espaços marítimos sob 
jurisdição dos seus estados-membros são mais vastos 
que os seus espaços terrestres (COM, 2006). 
 
2. CONHECIMENTO DO MEIO MARINHO 
“Fonte de romance, mas também de separações, 
perigos desconhecidos e sofrimento, o mar é um desafio 
permanente e suscita em nós uma vontade profunda de 
melhor o conhecer.” (COM, 2006).  
Melhorar o conhecimento dos mares e oceanos, que 
representam 71% da superfície do nosso planeta, é um 
dos instrumentos da Política Marítima Integrada da 
UE.  
 
 
 
 
 

[Fonte: http://www.emodnet-hydrography.eu] 

 
3. EMODNET 
A rede EMODNET pretende ser uma rede de sistemas 
de observação do mar (existentes ou a criar), 
interligados por uma estrutura de gestão de dados, 
cobrindo todas as águas de jurisdição europeia 
(Soares, 2010). 
Foram criados grupos temáticos que organizam os 
dados disponíveis de diversas fontes, avaliam a sua 
qualidade, garantem que sejam acompanhados por 
metadados e disponibilizam esses dados através de 
portais temáticos, nas áreas da hidrografia/batimetria, 
geologia, biologia, química e oceanografia física. 
 
3.1 EMODNET-Hidrografia 
A informação hidrográfica  
coligida está acessível no  
portal de hidrografia. Este  
pretende ser uma ‘montra’  
dos conjuntos de dados  
disponíveis, cujo objetivo  
primordial é promover o 
 acesso a esses dados e avaliar da sua cobertura e 
qualidade. O portal de dados de hidrografia conheceu  
a sua 1ª versão em 2009 com informação do Mar do 
Norte, Canal da Mancha, Mar Celta, Mediterrâneo 
Central e Ocidental e Mar Jónico. Em 2010 estendeu a 
cobertura de dados para a Costa Ibérica e Golfo da 
Biscaia, Mar Adriático e Mar Egeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [Fonte: http://www.emodnet-hydrography.eu] 
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