
 

 

 

A importância das actividades ligadas ao mar para a Galicia e o 

Norte de Portugal é evidente. Essas actividades são muito 

diversas (pesca, aquicultura, produção de marisco, turismo, 

portos de pesca, comerciais ou desportivos, etc.) e atuam 

como motor para outras actividades económicas ligadas ao 

litoral (energias renováveis, comércio, indústrias 

transformadoras e elaboradoras, o sector comercializador de 

pescado, estaleiros, etc.) e para a economia em geral, sendo a 

sua participação decisiva para o tecido produtivo e para a 

criação de emprego. 

 

O Projecto RAIA.co (Observatorio Marinho da Margem Ibérica e 

dos Litoral), enquadra-se no programa de cooperação 

transfronteiriça Espanha-Portugal, e dá continuidade às acções 

iniciadas no âmbito do projecto RAIA. O seu principal objectivo 

é a consolidação da oceanografia operacional na margem 

Ibérica e no litoral da Euroregião Norte de Portugal–Galiza, 

mediante a implementação de uma rede de observacção e 

previsão oceânica transfronteiriça, e a criação de 

oportunidades científicas e tecnológicas que estimulem a 

economía do mar. Esta rede permitirá gerar informação 

oceanográfica e meteorológica extremamente valiosa para a 

gestão e exploração dos recursos. Os sectores e actores 

envolvidos nas referidas actividades podem beneficiar do 

acesso a essa informação que será gerada sob a forma de 

produtos e serviços adaptados às suas necessidades.   

 

 

Organizado no âmbito do projecto 

RAIA.co   

 

  Apresentação de produtos e serviços para a 

Observação e Previsão do Oceano  

Workshop RAIA.co 

A Oceanografia Operacional ao 

serviço dos Portos 

Inscrição: A participação no seminário é gratuita mediante inscrição na 

seguinte página de internet: 

 

http://eventos.cetmar.org/seminarios/WorkshopRaia/Inscripcion.asp 
 

Data limite para a inscrição: 27/01/2012 

 

Contactos: 

Marisa Fernández: mfernandez@cetmar.org 

Luis Gómez: lgomez@cetmar.org 

Tfno: 00-34-986247047 
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PROGRAMA 

11.00– 11h30  PAUSA CAFÉ 

 

11h30 – 12h45 Apresentações por parte de representantes dos Portos 

e do sector da Náutica recreativa, do Norte de Portugal 

e da Galiza: Aplicação actual de serviços de Oceanografia 

Operacional e as principais necesidades. 

  

12h45 – 13.15 Mesa Redonda 

Objetivos do Workshop 
 

1) Apresentar o observatório RAIA e a sua oferta em produtos e 

serviços a representantes dos setores portuário e da Náutica 

recreativa da Galicia e do Norte de Portugal.  

 

2)  Identificar os principais interesses e as necessidades dos 

agentes e operadores portuários referentes à observação e 

previsão do oceano. 

 

3)  Definir e identificar uma proposta de produtos e serviços que 

possam satisfazer as necessidades dos sectores mencionados. 

 

 

13h15 ALMOÇO 

    Lugar: Autoridade Portuária de Leixões (APDL) 
     Auditório do Centro de Formação do Porto de Leixões  

     Avenida da Liberdade 

     4450-396 Leça da Palmeira 

CONSÓRCIO RAIA  

09h00 – 09h15 A Universidade e a actividade portuária – o exemplo da 

 região norte 

 Professor João Coimbra. CIIMAR/UPorto – Director 

09h15 – 09h30   Presentación del Observatorio RAIA. 

 Vicente Pérez- METEOGALICIA 

09h30 – 09h45 “Los puertos como motor y cliente de la Oceanografía 

 Operacional: la experiencia de Puertos del Estado.“ 

 Puertos del Estado  

09h45 – 11h00 Apresentação de produtos e serviços    

 •Plataformas de observação offshore e inshore.

 Sensores e sistemas para a aquisição e transmissão de 

dados (Universidade de Porto).   

 •Mostrando às pequenas comunidades Como está o seu 

mar (Instituto Hidrográfico). 

 •Produtos desenvolvidos para os portos de Leixões e de  

 Viana do Castelo. (HIDROMOD). 

 •Produtos desenvolvidos para os portos de Vigo e 

 Corunha. (Laboratori d'Enginyeria Marítima).   

 •Previsão meteorológica e oceanográfica para portos. 

(METEOGALICIA). 
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