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RESUMO 

Os portos marítimos lidam regularmente com diversas decisões do ponto de vista operacional e 
tático. É desenvolvida a solução tecnológica ACTION Seaport, uma plataforma digital web/mobile 
holística para melhorar a eficiência e performance portuária, a competitividade e a segurança, 
particularmente em aspetos ambientais, de navegação e operacionais / logísticos. A informação 
fornecida no frontend baseia-se na combinação de observações, previsões numéricas de alta 
resolução, e data analytics. A solução foi aplicada no Porto de Lisboa, possibilitando: 

• Aviso e alerta precoce de condições meteorológicas adversas. 

• Relatórios diários de análise de dados. 

• Suporte à navegação e pilotagem em mapas e pontos críticos. 

• Monitorização e modelação ambiental inteligente em meio aquático e atmosférico. 

• Apoio tático na resposta a incidentes de poluição marinha, busca e salvamento. 

• Avaliação do desempenho do porto através da estimativa automática de indicadores de 
performance. 

  



1 INTRODUÇÃO 

Os portos marítimos lidam regularmente com diversas decisões importantes do ponto de vista 
operacional e tático. Nas suas atividades, é feita uma gestão da pilotagem e apoio à navegação, 
assim como do encerramento de operações portuárias no caso de condições adversas do ponto 
de vista meteorológico; devem também responder a incidentes locais de poluição ou 
desencadear operações de busca e salvamento; devem ser capazes de avaliar continuamente 
indicadores ambientais associados à própria atividade portuária. Mas a indústria portuária 
enfrenta também outros desafios estratégicos. O aumento de dimensões dos navios e de tráfego 
marítimo representam pressões adicionais sobre o desempenho operacional - serviços 
portuários de baixa performance podem resultar em congestionamento e custos-extra para os 
carregadores, operadores de transporte e consumidores e redução da eficiência e 
competitividade portuária. Adicionalmente, o aumento das preocupações com a segurança e o 
desempenho ambiental dos portos (e.g. emissões atmosféricas dos navios), configuram o 
contexto perfeito para o desenvolvimento de soluções inovadoras com vista a fornecer 
informações relevantes para uma gestão portuária mais eficiente nos diferentes aspetos 
mencionados. 

O Porto de Lisboa enquadra-se neste contexto específico, com as particularidades de estar 
localizado numa zona fortemente urbanizada, altamente sensível do ponto de vista ambiental 
(estuário do Tejo) e socioeconómico, e simultaneamente com particularidades do ponto de vista 
meteo-oceanográfico (por exemplo, forte influência de marés) e de navegação e pilotagem. 

1.1 Suporte à navegação e segurança marítima 

Uma consideração primordial para qualquer porto é a segurança da navegação para qualquer 
navio. A maioria, se não todos os rios, canais, portos, e marinas navegáveis estão sujeitos a 
perigo de marés, correntes, ondas, bancos, barras ou revestimentos, densidade de tráfego e 
mudanças de profundidade. Tais perigos são frequentemente minimizados por luzes, bóias, 
sinais, avisos e outros auxílios à navegação e normalmente podem ser atendidos e superados 
pela navegação adequada. A reputação de um porto depende em grande parte do seu histórico 
de segurança e eficiência. Qualquer dano nos registos de segurança de um porto pode afetar a 
sua reputação e, por extensão, o seu sucesso comercial. 

A autoridade portuária deve desenvolver e implementar um sistema de gestão de segurança dos 
vários riscos associados às operações portuárias, juntamente com qualquer preparação para 
emergências. Isso deve ser operado efetivamente e revisto periodicamente, com o dever de 
informar os navios sobre quaisquer perigos ou problemas que possam afetar a navegação 
segura, por exemplo: quaisquer obstruções nos canais ou ao lado de cais de ancoragem; 
limitações dos rebocadores; restrições climáticas no porto ou nas margens; qualquer falha de 
auxílio à navegação, como luzes ou bóias. 

1.2 Desempenho ambiental 

Com a crescente ênfase na sustentabilidade ambiental, muitos portos responderam para garantir 
que assuas operações sejam ambientalmente sustentáveis e comprometeram-se a trabalhar 
para melhorar o desempenho ambiental através de ações focadas em múltiplas áreas, incluindo 
qualidade do ar, mudanças climáticas e monitorização e gestão da qualidade da água. 

1.2.1 Qualidade do ar 

As emissões de poluentes atmosféricos como o dióxido de enxofre podem percorrer longas 
distâncias. Nos últimos anos, as emissões do transporte marítimo têm afetado cada vez mais a 
qualidade do ar no mundo. A poluição atmosférica associada ao transporte marítimo, incluindo o 
óxido de enxofre (SOx), óxido de nitrogênio (NOx), substâncias que empobrecem o ozono (ODS) 
ou compostos orgânicos voláteis (COV), marcam claramente a agenda ambiental, tanto a nível 
global como europeu. A razão para isso é que as emissões de óxidos de enxofre e azoto 
provenientes do transporte marítimo estão a aumentar, enquanto as fontes das mesmas 
substâncias baseadas em terra estão a diminui. Mantendo o cenário atual, até 2020, o transporte 
marítimo será a maior fonte de poluição do ar na Europa, mesmo superando as emissões de 
todas as fontes terrestres. 

A poluição do ar é um problema emergente para a saúde humana, uma vez que se estima que 



as emissões do transporte marítimo internacional afetem a saúde e contribuam para a 
mortalidade das pessoas que vivem na Europa. A poluição atmosférica proveniente do transporte 
marítimo internacional contabiliza aproximadamente 50.000 mortes prematuras por ano na 
Europa, com um custo anual para a sociedade de mais de € 58 mil milhões de acordo com 
estudos científicos recentes. Outros problemas associados à poluição do ar incluem eutrofização, 
acidificação, danos florestais ou corrosão em edifícios antigos, pontes, monumentos, esculturas 
de rochas, etc. 

À medida que os navios aumentam de dimensões, a poluição piora. A estatística mais 
assombrosa é que apenas 16 dos maiores navios do mundo podem produzir a maior quantidade 
de poluição por enxofre que todos os carros do mundo. 

A implementação das normas de enxofre para os combustíveis no transporte marítimo, adotada 
pela Organização Marítima Internacional (IMO) em 2008, deverá economizar 26 mil vidas por 
ano na UE a partir de 2020. As emissões anuais globais dos navios do principal gás com efeito 
de estufa - totalizaram mais de 1.000 milhões de toneladas em 2007, correspondendo a 3,3% 
das emissões antropogénicas globais. Na ausência de políticas de mitigação, as emissões 
atmosféricas dos navios podem duplicar ou até triplicar em 2050. Os navios podem melhorar a 
eficiência e reduzir significativamente as emissões ao navegar a velocidades mais lentas. Uma 
redução de 10% na velocidade reduzirá o uso de combustível em cerca de 20 por cento por 
unidade de distância, com uma queda correspondente nas emissões de CO2. Além disso, as 
emissões de poluentes atmosféricos, como SO2 e PM, também serão baixadas. 

Em 2016, a qualidade do ar é, de fato, a principal prioridade ambiental dos portos europeus, de 
acordo com a ESPO (European Sea Ports Organization). 

As informações detalhadas sobre emissões atmosféricas de navios também permitem a melhoria 
da estimativa dos cálculos para a qualidade do ar local em situações atuais e futuras. No caso 
do Porto de Lisboa, que se encontra localizado numa área metropolitana, este aspeto assume 
particular relevância. 

1.2.2 Prontidão e resposta a emergências 

Situações de emergência envolvendo incidentes de poluição marinha com petróleo, produtos 
químicos (HNS), derrames de produtos inertes ou contentores flutuantes também representam 
uma ameaça nas áreas portuárias. Além das consequências ambientais e de saúde pública, os 
acidentes de derrames de hidrocarbonetos e HNS também podem iniciar intensa atenção dos 
media e alvoroço político. 

Os derrames de hidrocarbonetos podem ocorrer devido às libertações de petróleo bruto de 
navios petroleiros, plataformas offshore, plataformas de perfuração e poços, bem como 
derramamentos de produtos petrolíferos refinados (como gasolina, diesel) e seus subprodutos, 
combustíveis mais pesados utilizados por grandes navios, como combustível de bunker ou o 
derrame de qualquer resíduo oleoso. 

Os derrames de hidrocarbonetos penetram na estrutura da plumagem das aves e da pele dos 
mamíferos, reduzindo sua capacidade de isolamento térmico e tornando-os mais vulneráveis a 
flutuações de temperatura e muito menos flutuantes na água. A limpeza e a recuperação de um 
acidente deste tipo são atividades de execução e dependem de muitos fatores, incluindo o tipo 
de poluente, a temperatura da água (afetando a evaporação e a biodegradação) e os tipos de 
costas e praias envolvidas. Derramamentos podem levar semanas, meses ou mesmo anos para 
limpeza. Os derrames de poluentes hidrocarbonetos podem assim ter consequências 
desastrosas para a sociedade; economicamente, ambientalmente e socialmente. 

Uma das principais pressões que afetam o meio marinho hoje resulta da poluição química: a 
descarga e os efeitos de produtos químicos, partículas, resíduos industriais, agrícolas e 
residenciais em ambientes marinhos. Em todo o mundo, a produção de produtos químicos está 
a aumentar com um volume total de produção que deverá duplicar em comparação com os níveis 
de 2000 até 2024. 

Consequentemente, os volumes transportados aumentam a cada ano, com o transporte de 
produtos químicos por via marítima a ter triplicado nos últimos 20 anos, e com algumas dessas 
substâncias a acabar no meio marinho. A ameaça de um derrame químico no mar diz respeito a 



muitos grupos de interesse públicos e privados, pois a poluição causada é muitas vezes invisível 
e pode parecer difícil de gerir. 

Tal como os derrames de petróleo, a poluição marinha química também pode resultar em efeitos 
nocivos sobre espécies aquáticas e animais selvagens. Embora os acidentes de derrame com 
substâncias perigosas e nocivas (Hazardous and Noxious Substances - HNS) não sejam tão 
frequentes como os derrames de petróleo, eles trazem desafios e dificuldades adicionais para 
as autoridades de resposta, gestores ambientais e modeladores, devido a uma variedade de 
razões: a) substâncias HNS podem afetar a saúde humana; b) a ampla panóplia de diferentes 
produtos transportados; c) as diferenças nas propriedades físicas e químicas entre substâncias; 
d) comportamento diferente no meio ambiente. 

1.3 Eficiência operacional e indicadores de desempenho dos Portos 

Os portos desempenham um papel fundamental na economia e desenvolvimento da UE, já que 
cerca de 75% do comércio entre a UE e o resto do mundo é realizado por via marítima. O 
aumento do tamanho dos navios e do tráfego marítimo representa uma pressão adicional sobre 
o desempenho operacional portuário. Os serviços portuários de baixa performance podem 
resultar em congestionamentos e custos adicionais para os armadores, operadores de transporte 
e consumidores, e por conseguinte, redução da eficiência e competitividade portuária. Assim, a 
importância de garantir a eficiência nos portos está relacionada com a capacidade da UE ser 
competitiva a nível internacional. Espera-se que o tráfego portuário aumente. No entanto, a 
ineficiência poderá impedir que os intervenientes nesta indústria internalizem todo o valor 
acrescentado derivado do aumento da procura. 

Por exemplo, mesmo que os tempos de permanência do navio em porto já tenham sido discutidos 
na literatura académica há mais de 30 anos, nenhum porto informa sistematicamente os tempos 
de permanência de navios. Este indicador inclui a totalidade do tempo gasto pelo navio com a 
entrada na área portuária, carregamento, descarregamento, e saída da zona portuária. Mesmo 
que isso seja claramente relevante para as linhas de navegação, os portos não relatam o tempo 
de permanência em relatórios anuais ou outras publicações. Muitos outros indicadores também 
podem ser incluídos, para melhorar a eficiência e eficácia dos transportes. A tendência geral para 
uma medição de desempenho cada vez mais avançada também é visível na indústria portuária, 
e um bom e profundo conhecimento da evolução do desempenho operacional dos portos ao 
longo do tempo e, a sua comparação com os portos mais próximos, pode ser um instrumento 
poderoso para melhorar a cultura de gestão de desempenho em portos marítimos, aumentando 
assim a competitividade portuária. 

1.4 AIS 

Desde 2005, todos os navios acima de 300 GT possuem um sistema de identificação automática 
obrigatório (Automatic Identification System - AIS). O transponder AIS transmite com elevada 
frequência (diversas vezes por minuto) a posição do navio, curso, velocidade e outros dados 
relevantes. Estes dados AIS são recebidos por estações de base ao longo da costa e recolhidos 
dentro da área portuária. A mensagem AIS contém o número IMO e o sinal de chamada. Ao ligar 
essa informação com a base de dados de navios, podem ser determinadas diversas 
características dos navios, como tipo de navio, dimensões, motor, ano de construção, velocidade 
máxima, consumo de combustível, entre outras. 

Atualmente, as informações do AIS podem ser úteis no desenvolvimento de sistemas de 
informação de para transporte marítimo e gestão portuária em várias situações diferentes: ao 
associar os movimentos do AIS com parâmetros operacionais e outras condições meteo-
oceanográficas, tecnologias de modelação e análise de dados, pode-se estimar as emissões de 
gases poluentes dos navios, avaliar a possibilidade e risco de incidentes no navio, identificar 
indicadores de desempenho portuário, como os tempos de permanência do navio, entre outros. 

2 DESCRIÇÃO 

2.1 Objetivos 

A crescente conscientização de todos os problemas anteriores no contexto da atividade portuária 
e as tecnologias disponíveis em termos de sistemas de aquisição de dados (por exemplo, dados 



AIS), modelação matemática operacional, análise de dados e capacidade computacional, 
resultaram num contexto perfeito para o desenvolvimento de um sistema de informação que visa 
aumentar a segurança, o desempenho ambiental e operacional nos portos. O sistema ACTION 
Seaport é uma plataforma móvel avançada para atender as autoridades portuárias em todo o 
mundo. É uma plataforma tecnológica inovadora, holística, precisa e que visa melhorar a 
eficiência portuária, a competitividade e a segurança, particularmente nos aspetos ambientais, 
de navegação e operacionais / logísticos. 

A solução proposta representa uma das principais tendências da indústria, com o objetivo de 
mudar a gestão reativa para gestão proativa, com o suporte de ferramentas robustas de análise 
e previsão. De fato, as ferramentas informáticas de gestão e simulação desempenham um papel 
crucial nesta mudança de paradigma. Embora os equipamentos de monitorização possam indicar 
a situação atual e permitir a análise das tendências históricas, geralmente não podem cobrir a 
extensão física total do sistema, não permitem a análise "e se" e, acima de tudo, não fornecem 
indicações sobre o futuro. As ferramentas de modelação numérica, por outro lado, permitem a 
simulação dos processos mais relevantes do ciclo da água, nomeadamente a meteorologia, a 
hidrodinâmica e, eventualmente, a dispersão costeira, mas precisam de ser alimentados por 
dados apropriados para se tornar uma fonte mais realista. 

O resultado desta abordagem deve ser informação sólida, com relatórios de interface e 
customizados de acordo com os diferentes utilizadores e suas habilidades. As informações de 
acesso ao sistema de suporte devem ser versáteis de forma a fornecer suporte à decisão on-line 
para todas as partes interessadas e informações públicas, se necessário. 

Pretende-se, pois, testar e aplicar o sistema desenvolvido no Porto de Lisboa como caso piloto. 

2.2 Visão geral 

O sistema ACTION SEAPORT integra a fusão de dados de diferentes fontes (sistemas de 
vigilância, dados in-situ, modelos numéricos) e ferramentas específicas de análise de dados 
espaciais e de simulação numérica, disponibilizando o conjunto da informação através de uma 
interface visualmente atraente para os decisores. 

Trata-se, pois, de uma solução integrada e inovadora para promover a monitorização inteligente 
e a melhoria do desempenho ambiental, de segurança e operação para atividades portuárias e 
marítimas, aproveitando a combinação de sistemas de suporte à decisão baseados em modelos 
e tecnologias de gestão de dados de última geração desenvolvidos na Action Modulers longo 
dos últimos anos. 

Em detalhe, o ACTION Seaport pode ser usado para apoiar e melhorar as seguintes atividades 
portuárias: 

• Conhecimento situacional marítimo: uma pilotagem mais eficiente e segura, suporte à 
navegação e operações de carga e descarga, através da fusão e visualização de dados 
(em mapas e gráficos para pontos críticos) multi-fonte, incluindo previsões de alta 
resolução de condições hidro-meteorológicas (correntes de superfície, dados de ondas 
e vento), dados AIS dos navios, webcams, imagens de satélite, estações climáticas ou 
bóias; 

• Aviso precoce: maior prontidão para enfrentar tempestades marítimas adversas e gerir os 
tempos de indisponibilidade do porto, recebendo alertas antecipados precisos a partir de 
condições personalizadas meteo-oceanográficas e relatórios diários com dados 
analíticos. 

• Rastreamento do navio: incluindo todas as informações relevantes sobre as características 
gerais do navio (e.g. comprimento, largura, MMSI, foto), viagem (e.g. origem, destino, 
ETA) e dados em tempo real (e.g. posição, título, estado ancorado, amarrado, em 
movimento); 

• Monitorização ambiental inteligente: gestão de dados e visualização de parâmetros de 
água e ar medidos ou estimados em tempo real (e.g. estações de monitorização, 
emissões de poluentes atmosféricos dos navios); 



• Resposta de emergência: suporte à resposta tática da poluição marítima por meio de 
previsão avançada, e realista e on-demand, de hidrocarbonetos, produtos químicos 
(HNS) e inertes, bem como simulação da deriva de contentores flutuantes e operações 
de busca e resgate; 

• Indicadores de desempenho portuário: evolução contínua e automática de indicadores de 
desempenho de portas operacionais, incluindo elementos de tempo, volume e 
movimento de navios (por exemplo, tempos médios de turno). 

O desenho conceptual do ACTION Seaport é mostrado na próxima figura, que ilustra, no topo, 
possíveis fontes de dados e, na parte inferior, os outputs. No meio, a plataforma de integração 
com os módulos funcionais. 

 
Figura 1: Esquema Conceptual do Sistema ACTION SEAPORT. 

2.3 Plataforma de integração 

A plataforma de integração do ACTION Seaport representa a camada de abstração que 
armazena, converte, processa e filtra todos os dados de entrada, executa as ferramentas de 
modelação mencionadas previamente, antes de distribuir toda a informação para as camadas de 
apresentação. Esses processos são integrados através do ACTION Server, que é de fato o ponto 
central da do software ACTION Seaport. Este software funcionará como o "coração" de todo o 
sistema, adquirindo, processando e armazenando todos os dados de entrada, interagindo e 
operando modelos numéricos e, em seguida, fornecendo todos os dados de saída (incluindo 
alertas e notificações) para todas as interfaces frontend (e também para aplicativos de terceiros) 
através de serviços da Web da API. 

O ACTION Server atualmente é um sistema de servidor baseado em plugins, composto por um 
conjunto de componentes de software que permite integrar e processar diferentes fontes de 
dados e vários modelos numéricos. Esses componentes de software podem ser instalados como 
plugins, permitindo que o sistema seja escalável, dependendo das necessidades do utilizador 
final. Atualmente, o ACTION Server inclui os seguintes plugins, com cobertura global, para baixar 
dados dos seguintes serviços: 

• Global Weather Forecast (GFS, NOAA); 



• Global Oceanographic Forecast (CMEMS); 

• Aquisição em tempo real da rede meteorológica Weather Underground. 

Muitos outros plugins estão atualmente integrados para descarregar automaticamente dados de 
outros sistemas regionais e locais (por exemplo, outputs de modelo MOHID, WW3, MM5 e WRF 
fornecidas pelos modelos MARETEC-IST e Meteogalicia, WW3 e SWAN fornecidos por Puertos 
del Estado). Esses plugins foram desenvolvidos na sequência de colaborações anteriores e 
presentes com diversas instituições. O ACTION Server permite desenvolver novos plugins 
facilmente, nomeadamente processar dados de fontes locais (por exemplo, estações 
meteorológicas locais, bóias hidrográficas, estações hidrométricas, outros modelos). 

Além do recurso de download, o ACTION Server permite operar os seguintes modelos numéricos 
diariamente (ou sub-diariamente), usando as condições de fronteira dos modelos acima 
mencionados: 

• WRF para previsões meteorológicas 

• MOHID Land para previsões operacionais hidráulicas e hidrológicas (e.g. previsões de 
caudais de rios) 

• MOHID Water para previsões costeiras e oceanográficas 

• SWAN, para previsões de agitação marítima 

• MOHID Lagrangian, para dispersão e transporte de poluentes, e objetos flutuantes 

• Modelo interno para estimar emissões atmosféricas de navios 

Todas a informação é armazenada numa base de dados central, e os dados produzidos podem 
ser publicados em páginas da Web, aplicativos móveis ou aplicativos de terceiros, usando a API 
de transmissão de dados, usando o plugin WMS que permite a publicação de mapas animados 
ou pelo Plugin de REST API que é uma interface poderosa para interagir com o servidor. 

O ACTION Server é atualmente usado em modo de produção como espinha dorsal para outras 
soluções operacionais, nomeadamente o sistema de alerta antecipado de inundações (ACTION 
Flood), e o sistema operacional de previsão de águas balneares (ACTION Beach). 

De seguida descrevem-se as diversas fontes de informação que alimentam o sistema, 
devidamente geridas e controladas pelo ACTION Server. 

2.4 Fontes de dados externas 

O ACTION Seaport integra dados de várias fontes de dados externas, tais como dados de redes 
de monitorização (e.g. estações meteorológicas, bóias hidrográficas), previsões numéricas, 
camadas geográficas estáticas (e.g. índice de sensibilidade costeira) e camadas de dados 
dinâmicas (e.g. posições de navios). Todos esses dados são integrados através de plugins 
específicos, que são descritos de seguida. 

2.4.1 Rede de monitorização 

Foi desenvolvido um plugin que permite o download e armazenamento de dados de redes de 
monitorização, como estações meteorológicas, estações hidrográficas, bóias hidrográficas e 
webcams. Além de fornecer informações sobre a situação atual, os dados que chegam dessas 
redes podem ser usados para validar e / ou fornecer condições de fronteira para ferramentas de 
modelação numérica. 

Atualmente, a aplicação ao Porto de Lisboa incorpora dados de estações meteorológicas da rede 
global Weather Underground, bem como os dados hidrométricos (caudal) do Rio Tejo, fornecidos 
pela APA (Estação de Almourol), sendo estes últimos usados como condição de fronteira do lado 
de terra no modelo hidrodinâmico desenvolvido. 

2.4.2 Previsões numéricas 

As previsões numéricas, como por exemplo as previsões meteorológicas, são um elemento-
chave para a pilotagem de transporte seguro, bem como para a prevenção e resposta efetivas a 
incidentes de poluição no mar. As previsões numéricas podem ser obtidas a partir de várias 



fontes de dados, como modelos meteorológicos globais ou regionais e modelos oceanográficos 
operacionais. Estas fontes de data são complementares da rede de monitorização, pois possuem 
um caráter preditivo. O sistema ACTION Seaport já possui um conjunto de plugins predefinidos 
para descarregar informação de fontes de dados globais (por exemplo, GFS, CMEMS, NCEP). 
Os plugins para descarregar informação a fontes de dados locais ou regionais podem ser 
desenvolvidos com pouco esforço. 

Na aplicação ao Porto de Lisboa, é usado o modelo meteorológico GFS da NOAA (como 
condição de fronteira aberta ao modelo meteorológico implementado), bem como o modelo 
WWIII (como condição de fronteira aberta ao modelo de agitação marítima implementado). 

 

 

2.4.3 Camadas de dados estáticas e dinâmicas 

O sistema ACTION SEAPORT integra informação em diversas camadas estáticas e dinâmicas. 
As camadas estáticas incluem informações sobre índices de vulnerabilidade costeira, incluindo 
índices ambientais, socioeconómicos e ecológicos. É também exibida informação batimétrica ou 
qualquer outra camada estática de interesse, desde que a informação esteja digitalmente 
disponível em um formato GIS (por exemplo, shapefile). 

As camadas dinâmicas incluem informações sobre as posições e características atuais das 
embarcações, obtidas do Sistema de Identificação Automática (AIS) dos navios.  

O sistema implementado para o Porto de Lisboa inclui informação AIS proveniente da plataforma 
MarineTraffic, com uma atualização a cada 10 min. 

2.5 Ferramentas de modelação 

O ACTION Seaport integra diferentes ferramentas de modelação matemática com três objetivos 
principais: (i) executar modelos numéricos operacionais localmente para refinar as soluções 
meteo-oceanográficas (hidrodinâmica / ondas / meteorologia) obtidas a partir de previsões 
numéricas globais; (ii) realizar simulações de derrames com base nas melhores condições / 
previsões meteo-oceanográficas disponíveis; e (iii) estimar as emissões de poluentes gasosos 
dos navios nas áreas portuárias. 

O sistema contém plugins para os seguintes modelos numéricos: (i) MOHID Water (previsão 
hidrodinâmica), (ii) MOHID Lagrangian (simulações de derramamento); (iii) Weather Research 
and Forecast (WRF) (previsão meteorológica); (iv) Simulating Waves Nearshore (SWAN) e (v) 
modelo próprio para simulação de emissões atmosféricas dos navios. 

O MOHID Water, WRF e SWAN podem ser executados de forma operacional (por exemplo, a 
cada 6 horas), usando os dados mais recentes obtidos dos modelos globais e produzindo 
previsões locais novas e com alta resolução. O modelo de emissões atmosféricas de tráfego 
marítimo também pode funcionar operacionalmente para as áreas portuárias e de vizinhança. 
Os resultados obtidos por estes modelos operacionais são armazenados pelo servidor e os 
parâmetros meteo-oceanográficos podem assim ser utilizados posteriormente para executar 
simulações, como por exemplo derrames de poluentes (para o qual é utilizada a componente 
lagrangiana do MOHID). 

O MOHID Lagrangian pode ser usado durante situações de emergência (ou em exercícios) para 
simular o destino e o comportamento de derrames de hidrocarbonetos ou químicos no meio 
ambiente, bem como a trajetória de contentores flutuantes ou traçadores passivos, levando em 
consideração ondas, condições meteorológicas e hidrodinâmicas. Este modelo também pode 
levar em consideração os efeitos das barreiras flutuantes colocadas na água para conter a 
dispersão de hidrocarbonetos. 

Em seguida, estes cinco modelos são descritos brevemente. 

2.5.1 MOHID Water – previsões operacionais hidrodinâmicas  

O MOHID Water é um sistema de modelação numérica para massas de água, para simular todos 
os processos que influenciam o escoamento, como maré, estratificação térmica, gradientes de 
densidade, vento, descargas, rugosidade junto ao fundo e ondas. Além dos processos 
hidrodinâmicos, o MOHID Water pode simular descargas de fontes pontuais, transporte matéria 
dissolvida e particulada, erosão e deposição de sedimentos, processos microbiológicos 



(degradação de 1ª ordem), processos de qualidade da água (e.g. ciclo de fósforo, ciclo de azoto) 
e a interação com dos sedimentos com o fundo. 

O MOHID Water pode ser usado como modelo bidimensional (verticalmente integrado) ou como 
modelo tridimensional. O modelo pode ser implementado usando uma abordagem aninhada, de 
modo que, na região de interesse, uma solução de alta resolução seja calculada. 

Para o Porto de Lisboa, foi desenvolvida uma aplicação tridimensional do MOHID Water focada 
na circulação no estuário do Tejo (ver a próxima figura). Relativamente às condições de fronteira, 
na fronteira aberta (mar) são utilizados resultados de um modelo regional para Portugal 
Continental (sendo este por sua vez condicionado com um modelo de circulação global externo, 
proveniente do CMEMS). Do lado de terra, a aplicação utiliza para o caudal do rio Tejo a 
informação mais atualizada disponibilizada pela APA (estação Almourol). À superfície, é utilizado 
o modelo meteorológico descrito a seguir. 

 
Figura 2 – Modelo hidrodinâmico de alta resolução local para o estuário do Tejo 

2.5.2 WRF – previsões operacionais meteorológicas 

O software de modelação WRF é um modelo atmosférico mesoescala de próxima geração 
desenvolvido e mantido pela NOAA. A sua arquitetura de software flexível e sua plataforma 
computacionalmente eficiente permitem que ele atenda às necessidades de investigação, 
consultoria e uso operacional. 

Para o caso do Porto de Lisboa, foi utilizado uma aplicação do modelo regional WRF 
implementada pela Action Modulers, e que cobre toda a região de Portugal Continental: 



 
Figura 3 – Modelo meteorológico local de alta resolução na costa Portuguesa 

2.5.3 SWAN – previsões operacionais de agitação marítima 

O SWAN é um modelo de ondas de terceira geração, desenvolvido na Universidade de Delft, 
que calcula ondas em regiões costeiras e águas interiores. 

A interação onda-corrente pode ser incluída usando campos de superfície atual. As corridas 
podem aninhadas, usando a entrada de SWAN ou WAVEWATCHIII (WWIII), podem ser feitas 
com SWAN. As informações de saída do modelo (altura da onda, direção da onda e velocidade 
da onda) são produzidas para cada célula na grade do modelo. 

No caso do Porto de Lisboa, é implementada uma solução SWAN de alta resolução, que por sua 
vez é aninhada na solução WAVEWATCHIII fornecida pela NOAA, e que utiliza a informação 
proveniente do modelo de correntes previamente descrito. 

2.5.4 MOHID Lagrangian – simulações de derrames, transporte e dispersão de objetos e 
plumas de contaminantes 

A componente lagrangiana do modelo MOHID é um sistema lagrangiano de última geração para 
simular transporte, comportamento e dispersão de poluentes (hidrocarbonetos, químicos, 
microbiologia), inertes (sedimentos), objetos flutuantes (corpos e contentores) e massas de água. 

Relativamente à simulação de hidrocarbonetos e químicos, este sistema tem em conta diversas 
propriedades e processos associados ao poluente, como o transporte devido à velocidade da 
água e do vento, espalhamento, evaporação, dispersão, sedimentação, dissolução, emulsão e 
interação com a costa. O MOHID Lagrangian também pode levar em consideração as técnicas 
de contenção, como a colocação de barreiras flutuantes em locais definidos pelo utilizador. 

A implementação no Porto de Lisboa possibilita a utilização do MOHID Lagrangian para efetuar 
simulações on-demand de transporte e dispersão de derrames de hidrocarbonetos, HNS / 
químicos, contentores flutuantes, corpos humanos (busca e salvamento), e traçadores passivos. 
A figura seguinte mostra os resultados do modelo de derrames de hidrocarbonetos no ACTION 
SEAPORT para um derramamento na área do Porto de Lisboa / estuário do Tejo. 



 
Figura 4 – Imagem combinada de resultados do modelo hidrodinâmico (direção e magnitude das correntes à 
superfície, no mapa) com uma simulação de derrames de hidrocarbonetos (concentração de hidrocarbonetos 

na camada de mistura, no mapa; evolução da densidade, no gráfico) no interior do estuário do Tejo 

2.5.5 Emissões atmosféricas de gases provenientes do tráfego marítimo 

O cálculo de emissões atmosféricas de navios depende do acesso a dados AIS, bem como de 
propriedades técnicas dos navios. Os dados AIS podem ser obtidos diretamente a partir de 
recetores ou de outras fontes, tais como bases de dados ou redes de recetores AIS. As 
propriedades do navio podem, por exemplo, ser transferidas de bases de dados mantidos pelas 
autoridades nacionais ou empresas comerciais. 

As abordagens que utilizam dados de atividade derivados das mensagens transmitidas pelo AIS 
do navio emergiram como o estado da arte nos últimos anos, oferecendo a oportunidade de 
produzir inventários de emissões precisas, específicas, espacial e temporalmente. 

Ao ligar os movimentos do AIS com os parâmetros operacionais, como velocidade, estado de 
navegação (em manobra, ancorado), as características estáticas do navio e os fatores de 
emissão dependentes do navio, podem ser determinadas as emissões dos navios com elevado 
nível de detalhe. A quantidade e a localização das emissões são então identificadas. 

A abordagem utilizada no ACTION Seaport é baseada no trabalho proposto por Trozzi, 2010. Em 
intervalos de tempo específicos, os dados do AIS são usados para calcular o tempo de operação 
do motor e o respetivo fator de carga do motor necessários como entradas para a fórmula. A 
carga do motor principal é calculada a partir da velocidade, sendo depois este parâmetro utilizado 
para estimar a energia consumida, através da multiplicação pela potência instalada do navio. A 
partir da multiplicação dessa energia consumida pelo respetivo fator de consumo específico de 
combustível, é obtido então o total de combustível consumido. Por fim, é efetuada a multiplicação 
do combustível consumido pelos fatores de emissão correspondentes, permitindo avaliar as 
emissões de NOx, SOx, CO, CO2 e PM, em função do tempo e da localização. 

Refira-se que podem ser incluídos fatores de correção de consumo de energia com base nos 
efeitos variáveis da agitação marítima e correntes na eficiência da propulsão dos navios. 
Adicionalmente, o sistema atual para o Porto de Lisboa estima a potencia instalada nos navios 
com base no tipo de navio e arqueação bruta, mas possibilita a utilização de potências instaladas 
específicas, a partir de bases de dados externas. 

2.6 Análise de dados nas componentes de aviso precoce e desempenho operacional 

O ACTION Seaport recebe continuamente informações que são analisadas e processadas, para 
obter dados de valor adicional e adequados para os fins pretendidos. A análise de dados é usada 
principalmente em dois aspetos diferentes: a) estimativa de índices de meteo-oceanográficos 
utilizados para notificações de alerta precoce relacionadas a condições climáticas marinhas 



adversas; e b) estimativa de indicadores operacionais de desempenho portuário (PPI’s). 

As operações portuárias e a segurança podem ser fortemente afetadas devido a condições 
climáticas marinhas específicas. A antecipação correta e precoce dessas condições é importante 
para melhorar a mitigação e o planeamento de contingência nessas situações. Neste contexto, 
três indicadores são continuamente estimados para fins de notificação de alerta precoce: escala 
de vento de Beaufort, escala de Douglas associada ao swell e um índice de precipitação com 
base na escala de alerta utilizada pelo IPMA. 

As administrações portuárias pretendem melhorar continuamente o seu desempenho logístico e 
operacional, a fim de aumentar o seu desempenho económico e minimizar os tempos de 
congestionamento. Os serviços portuários de baixa performance podem resultar em 
congestionamentos e custos adicionais para os armadores, operadores de transporte e 
consumidores e redução da eficiência e competitividade portuária. Um modo importante de 
diagnosticar, medir e monitorizar o desempenho operacional dos portos ao longo do tempo é a 
estimativa dos indicadores de desempenho portuário (PPI). Tradicionalmente, estes indicadores 
são estimados com base em procedimentos de pós-processamento manual ou semiautomático. 
O ACTION Seaport inova neste campo, permitindo a estimativa contínua, dinâmica e automática 
de PPI’s operacionais baseados em análise geo-espacial de dados, totalmente baseados em 
dados de AIS dos navios e informações geográficas dos portos (nomeadamente, área de 
jurisdição dos portos e áreas dos terminais portuários). 

Esses PPI’s podem ser estimados em tempo real para os períodos definidos pelo utilizador. As 
informações geradas por esses PPI’s podem então ser usadas para diagnosticar e minimizar 
problemas de congestionamento de portas e otimização do planeamento da ancoragem. 

2.7 Interface 

A interface com o utilizador é efetuada através de múltiplas plataformas, incluindo terminais 
móveis (smartphones e tablets; SMS para qualquer tipo de telemóvel), web (website e serviços 
API) e email (sistemas de aviso prévio) 

2.7.1 Interface web (mobile-friendly)  

A principal plataforma para interface com o utilizador final é através do website 
www.actionseaport.com, que é mobile-friendly, ou seja, está desenhado para se adaptar a 
qualquer plataforma móvel. Efetivamente o site é construído num design totalmente web 
responsive, o que significa que pode ser visualizado e usado corretamente em qualquer 
dispositivo web (PC, tablet, smartphone, etc.). 

A próxima figura mostra uma imagem da interface web. 

 
Figura 5 – interface web – página de entrada 



Esta interface web está desenhada para facilitar o acesso por parte de técnicos locais à 
informação produzida pelo ACTION Seaport, sem necessidade de especialização em modelação 
para a sua correta utilização. Ou seja, qualquer utilizador não especializado em modelação 
poderá facilmente efetuar simulações on-demand através de uma ferramenta amigável e de 
utilização intuitiva. É seguida uma abordagem similar na exploração e cálculo de indicadores de 
performance e emissões atmosféricas dos navios em períodos específicos.  

Tecnicamente, o site usa html5, javascript, openlayers, javascript API para mapas e gráficos do 
Google, e jquery AJAX para pedidos REST. 

2.7.1.1 Mapas 

O site fornece dados de camadas dinâmicas, incluindo correntes instantâneas, ventos e ondas 
em mapas visivelmente impressionantes, usando vetores ou streamlines dinâmicas (veja a 
próxima imagem). Ao passar com o cursor do rato sobre um ponto específico no mapa, o site 
fornece o valor numérico da propriedade selecionada (por exemplo, a velocidade das correntes 
à superfície) sobre esse ponto. 

 
Figura 6 – Interface web do mapa: posições dos navios; direção e magnitude das correntes à superfície, 

disponibilizadas visualmente com streamlines dinâmicas. 

O site também é capaz de fornecer informações em tempo real e históricas dos navios, com 
resultados dos modelos em segundo plano, e com a camada de gráficos dinâmicos ou estáticos. 



 
Figura 7 – Visualização simultânea de detalhes dos navios no mapa da interface web, índice de sensibilidade 

costeira ambiental, e magnitude e direção de correntes à superfície. 

 
Figura 8 – Visualização simultânea de diversas camadas de informação na interface web para toda a área do 

Porto de Lisboa: correntes à superfície, informação histórica das posições dos navios nas últimas horas, 
cartas náuticas digitais, e sensibilidade costeira ambiental. 

Finalmente, a visualização integrada das emissões de gases dos navios no mesmo mapa 
também é possível, conforme ilustrado na próxima imagem. 



 
Figura 9 – Mapa de emissões NOx provenientes dos navios, integrados para uma semana 

 

2.7.1.2 Gráficos e tabelas 

A interface web fornece séries temporais para vários pontos locais pré-definidos, permitindo que 
os utilizadores finais tenham acesso a informações detalhadas sobre esses pontos. Esta 
informação é fornecida tanto em gráficos, como em formato tabular. Quando existem dados 
disponíveis, os gráficos permitem comparar modelos versus dados medidos. 

 

 
Figura 10 – Exemplo de visualização de gráficos para um ponto específico. Em cima, velocidade do vento 
(magnitude) medida (linha a amarelo) e prevista (linha a azul). Em baixo, precipitação. 



 
Figura 11 – Visualização de dados meteo-oceanográficos em formato tabular para um ponto específico (perto 

da Torre VTS, Algés) 

2.7.1.3 Dashboards / painéis de bordo 

O ACTION Seaport fornece informações em tempo real e atualizadas dinamicamente em 
diferentes tipos de dashboards, adaptados para exibir informações atualizadas automaticamente 
em ecrãs de parede de forma contínua. 

Esta informação inclui dados medidos, webcams, resultados modelados, informações do navio 
(navios atuais no porto, últimas partidas e chegadas). 

 
Figura 12 – Imagem de um dashboard com informação em tempo real a partir de mapas de correntes (em cima) 
na entrada do Porto de Lisboa e imagens de câmaras web (em baixo). 



 
Figura 13 - Imagem de um dashboard com informação em tempo real a partir de mapas de correntes (em cima) 
e gráficos com propriedades obtidas para pontos específicos (em baixo à esquerda, nível de maré na Torre 
VTS, Algés; em baixo à direita, velocidade do vento medida vs. prevista no aeroporto de Lisboa). 

2.7.1.4 Alertas 

As informações e dados fornecidos diretamente pelos modelos e rede de monitorização podem, 
por vezes, não estar no formato correto para fins operacionais. Com base nisso, são criados 
indicadores adicionais para analisar os dados meteo-oceanográficos em pontos críticos e 
convertê-los em escalas convencionalmente utilizadas. Seguindo esta metodologia, 3 
indicadores meteorológicos estão incluídos no site: escala de Douglas (ondulação); Escala 
Beaufort (vento) e escala de precipitação IPMA (Instituto Português para Mar e Atmosfera). 

Esses indicadores fornecem informações concretas e quantitativas às autoridades portuárias e 
aos operadores, ajudando-os a tomar decisões específicas em procedimentos de segurança, 
navegação e operação. Por exemplo, chuvas fortes podem ter efeitos diretos nas operações de 
carga / descarga de tipos específicos de carga. 

 
Figura 14 – Escala de Douglas (agitação marítima) disponibilizada no website para o local de entrada do Porto 
de Lisboa. 



2.7.1.5 Indicadores 

Com base em tecnologias avançadas de análise de dados geo-espaciais, a interface possibilita 
a visualização dinâmica (e para os períodos definidos pelo utilizador) dos indicadores de 
performance portuária (referidos em 2.6), bem como a compilação de informação relativa às 
emissões de gases poluentes pelos navios. Os resultados são exemplificados na próxima figura. 

 

 
Figura 15 – Exemplo de visualização integrada de Indicadores de Performance Portuária para períodos 
integrados de 15 dias. 

 

2.7.1.6 Simulação 

O ACTION Seaport fornece tecnologia de ponta e estado-da-arte para a simulação on-demand 
de deriva e dispersão de muitos tipos diferentes de situações e incidentes: transporte, dispersão 
e comportamento de derrames de hidrocarbonetos e químicos no mar (incluindo a interação 
modelada com barreiras de contenção, para o caso dos hidrocarbonetos), bem como dispersão 
de produtos químicos no ar; trajetória de contentores flutuantes ou corpos no mar (situações de 
busca e resgate); dispersão de outros tipos de contaminantes diluídos na massa de água (por 
exemplo, águas de lastro). Esta tecnologia avançada destina-se a aumentar adequadamente a 
prontidão e a resposta das autoridades portuárias que enfrentam as referidas situações de 
emergência. O sistema possibilita ainda a simulação on-demand da dispersão atmosférica de 
poluentes dos navios. 

As próximas imagens ilustram a ferramenta de simulação fácil de usar para derrames de petróleo 
ou produtos químicos. 



 
Figura 16 – Configuração de um derrame de substância química através de um smartphone 

2.7.2 Alertas via mail ou SMS 

Seguindo a mesma abordagem usada na seção de Alertas da interface da web (2.7.1.4), o 
ACTION Seaport pode enviar notificações de email ou SMS, sempre que se espera que os 
indicadores meteo-oceanográficos estejam acima de limites predefinidos (customizáveis). Os 
alertas também podem ser gerados para qualquer outro tipo de dados obtidos ou geridos pelo 
sistema (por exemplo, dados de estações de monitorização, AIS). 

2.7.3 Relatórios diários 

Os relatórios diários com informações sintetizadas e com perfis diferentes (por exemplo, piloto 
de navio, gestor ambiental, operador de terminal) são gerados e distribuídos por email para os 
utilizadores finais correspondentes. Este recurso permite aos utilizadores finais terem acesso 
direto a informações-chave sem a necessidade de explorar o site. 

3 Considerações finais 

Ao longo do período de testes e implementação no Porto de Lisboa, o sistema desenvolvido tem 
sido continuamente aperfeiçoado e melhorado do ponto de vista de funcionalidades, experiência 
do utilizador, e correção de problemas. A tecnologia implementada representa um passo 
importante com vista ao processo de inovação e digitalização multidisciplinar (logística, 
navegação, segurança, ambiente) do Porto de Lisboa com recurso combinado a tecnologias 
inovadoras de modelação matemática, análise de dados e sistemas de informação geográfica, 
assentes numa plataforma multi-device e fully responsive (capaz de funcionar em qualquer 
dispositivo ligado à Internet (smartphone, tablets, PC, etc.).  

O recurso aos modelos numéricos sempre que possível, como forma de complementar dados 
existentes (e em certos casos substituindo-os) onde e quando eles não existem, e permitindo 
adicionar um caráter previsional no suporte à decisão, é uma solução eficiente do ponto de vista 
económico e operacional.  



A próxima fase de implementação deste sistema consistirá na melhoria de performance 
computacional, redundância e refinamento dos modelos numéricos e dos sistemas de 
informação associados, tirando partido de uma infraestrutura computacional de alto desempenho 
na cloud, ao abrigo do caso-piloto integrado no projeto pan-europeu EOSC-hub (H2020-EINFRA-
12-2017a) que se inicia em 2018.  

Sendo a tecnologia aqui desenvolvida replicável e transferível, iniciou-se em paralelo uma 
estratégia de replicação com vista à aplicação do sistema noutros Portos internacionais. 
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