
Um Sistema de Observação do 
Oceano Atlântico
— Estratégia de alto nível —

O que descreve a estratégia de alto nível AtlantOS?
• Um conceito integrado para uma plataforma 

de trabalho orientada para o futuro, baseada 
numa parceria na escala da bacia oceânica 
e para o estabelecimento de um sistema de 
observação oceânica sustentável, multidisciplinar, 
multitemático, eficiente e adequado ao seu propósito, 
considerando o oceano Atlântico como um todo

• Um sistema que vai além da situação atual, 
oferecendo aos países do Atlântico a oportunidade 
de se unirem e se apoiarem num sistema 
com a escala da bacia oceânica. O AtlantOS 
baseia-se em plataformas de observação, 
redes e sistemas já existentes e que operam 
em diferentes níveis de maturidade

• Uma contribuição para as principais 
organizações internacionais que já coordenam 
a observação global dos oceanos: o Sistema 
Global de Observação dos Oceanos (GOOS) 
e o Grupo de Observação da Terra (GEO)

• Uma possibilidade real de materialização da 
Declaração de Galway sobre a cooperação 
no oceano Atlântico, da Declaração de Belém 
sobre a cooperação em investigação e inovação 
no oceano Atlântico, e da Década das Nações 
Unidas das Ciências do Oceano para o 
Desenvolvimento Sustentável (2021-2030)
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Visão do 
AtlantOS

Um sistema abrangente de observação 
do oceano Atlântico com vantagens para 
todos nós que vivemos, trabalhamos e que 
de alguma forma dependemos do oceano.



Como o AtlantOS gera 
valor?

• O AtlantOS vai garantir que as informações 
sejam partilhadas extensivamente, 
incentivando o uso múltiplo de dados, que são 
disponibilizados para diferentes necessidades 
e proporcionando assim uma maior valorização 
de toda a cadeia de observação do oceano

• O AtlantOS vai nos ajudar a economizar 
tempo, dinheiro e energia, através do 
trabalho em conjunto de seus parceiros

• O AtlantOS vai coordenar a implementação 
de sistemas de observação e de coleta 
de dados oceânicos no Atlântico

• O AtlantOS vai dar apoio à investigação 
científica, à indústria e ao público – em 
escalas nacional e internacional

• O AtlantOS irá nos manter seguros sob as 
formas de utilizarmos os oceanos, nos informando 
sitematicamente sobre as suas condições ambientais

De que forma o AtlantOS 
concretizará a sua 
visão?

• Permitindo a existência de um sistema 
coordenado na escala da bacia oceânica, 
interligando redes e sistemas existentes 
e que operam no oceano Atlântico

• Fomentando a cooperação e construindo confiança 
- através de ido intercâmbio de conhecimentos 
e do compartilhamento de infraestruturas

• Promovendo um sistema sustentável e 
oferecendo o melhor valor para investimento

• Desenvolvendo um plano de implementação 
para o AtlantOS que priorize:

1. Ações decisivas para aprimorar e apoiar 
sistemas de observação oceânica em 
todas as regiões do Atlântico

2. A integração de observações ecológicas, 
biológicas e do fundo marinho com 
os sistemas físicos e bioquímicos

3. A conexão das observações do oceano 
Atlântico com as observações realizadas 
em mares e bacias oceânicas adjacentes



O sistema de previsão operacional 
SEAPODYM adiciona valor através de:

• Maior conhecimento das 
alterações nas taxas de captura 
devido à variabilidade ambiental 
(mudanças na abundância ao 
longo do tempo e do espaço 
de uma espécie de peixe alvo, 
por classe de idade, de larvas 
a adultos mais velhos)

• Distinção entre o impacto da 
pesca e a variabilidade natural 
dos estoques pesqueiros

• Monitoramento em tempo 
real tanto da atividade de 

pesca, quanto das análises 
de avaliação de estoques

• Desenvolvimento de estratégia de 
amostragem para pesquisa, coleta 
de dados de estatísticas pesqueira 
e identificação de potenciais 
áreas críticas para controle (por 
exemplo, devido a práticas de 
pesca ilegais, não regulamentadas 
e/ou não declaradas)

• Uma vez calibrado o modelo, a 
partir das informações e 

dados históricos, o sistema de 
previsão operacional SEAPODYM 
estará apto a incorporar produtos 
oceânicos, assimilar dados 
obtidos in situ (por exemplo, 
boias fixas e derivadores Argo) 
e de satélite (por exemplo, 
SST, altimetria, cor do oceano). 
Em breve, o mesmo fará parte 
do Serviço de Monitorização 
do Ambiente Marinho 
COPERNICUS (CMEMS)

O sistema operacional SEAPODYM (Spatial Ecosystem And Population Dynamics Model / 
Modelo espacial de dinâmica populacional e de ecossistemas) suporta previsões em tempo 

real dos estoques de Atum Albacora no oceano Atlântico. 
Esquerda: Densidade de peixe adulto (t/km²) e quantidade média de capturas observadas 

(círculos) em Julho. 
Direita: Erro na previsão de captura total.

SEAPODYM: 
Um sistema de 
monitoramento 
do Atum 
Albacora 
Este programa piloto é 
um bom exemplo do valor 
agregado por um sistema de 
observação que acontece na 
escala da bacia oceânica.
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A formação e capacitação de recursos humanos se dará de diversas formas, e irão contribuir para o AtlantOS.



Onde nos encontramos 
agora? Qual é o nosso 
objetivo?

• Estamos envolvidos na observação do oceano, 
mas podemos fazer mais para coordenar 
estas atividades de forma sustentável

• Partilhamos dados oceânicos, fornecemos 
acesso justo e equitativo a informações sobre 
o oceano, redes de infraestrutura de dados 
observacionais, e participamos no esforço 
de aprimorar as capacidades de observação 
oceânica e de uso de dados e informações

• Promovemos o engajamento de colaboradores 
envolvidos na observação oceânica, de 
diferentes áreas das Ciências Naturais, Ciências 
Sociais, Engenharia, da Sociedade civil e do 
Setor privado, e de todos os demais parceiros 
de capacidades técnicas e financeiras

Até 2030, prevemos que o AtlantOS 
possuirá os seguintes atributos:

• Satisfação das necessidades dos usuários - 
mantendo o contato com os mesmos e entendendo 
a evolução de suas demandas e necessidades

• O AtlantOS será o componente Atlântico do 
Sistema de Observação Global dos Oceanos

• Existirá uma estrutura de governança 
plenamente funcional e que atuará com um 
fórum para coordenação, mobilização de 
recursos, avaliação e tomada de decisões no 
âmbito da observação do oceano Atlântico

• A sustentabilidade a longo prazo será alcançada 
através de compromissos nacionais e multilaterais, 
com o objetivo the alcançar 75% de recursos 
necessários à sua sustentabilidade, em sintonia 
com o atual suporte observacional meteorológico
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Saiba mais sobre o AtlantOS 
- Um Sistema de Observação do Oceano Atlântico – 

em atlantos-ocean.org.

O projeto de um sistema de observação 
oceânica de todo o Atlântico recebeu 

financiamento e apoio do Programa de 
investigação e inovação da 

União Europeia Horizon 2020 
(acordo de subvenção n.º 633211). 

Atlant SO conteúdo desta brochura é baseado na “Visão BluePrint para 
um Sistema Integrado de Observação do Oceano Atlântico 
em 2030” e deverá ser considerado para publicação em 

«Frontiers in Marine Science», secção «Ocean Observation». 

AtlantOS

Cobertura da bacia atlântica e interface com os 
oceanos Ártico, Antártico e mares marginais.

Que produtos oferece o 
AtlantOS?

• Quantificação da variabilidade do clima no 
Atlântico e das alterações do oceano

• Avaliação da biodiversidade e dos ecossistemas

• Redução dos riscos de desastres costeiros

• Aperfeiçoamento da Ciência de sistemas oceânicos

• Economia azul e potencial de segurança alimentar

• Segurança no mar


