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SPTR: presente e futuro

• Um desenvolvimento exigente

� Exigem equipas mistas, com competências em modelação numérica e tecnologias 
da informação

� Um esforço significativo de desenvolvimento, replicação, atualização e controle de 
qualidade

� Meios de cálculo significativos
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• Desafios
� SPTRs como um serviço

� acessível a profissionais da área (mas não 
obrigatoriamente peritos em TI) 

� flexível nos modelos a usar, criado para 
crescer em abrangência de processos e de 
novos modelos e suas versões



O conceito e a plataforma OPENCoastS

• Agilizar o estabelecimento e a manutenção de 
um SPTR num local à escolha do utilizador

� Implementar o SPTR através de uma interface 
simples

� Permitir a escolha do modelo, dos forçamentos e 
dos recursos computacionais

� Permitir a replicação rápida de um SPTR ou o 
acerto de detalhes, sem repetir todos os passos

� Evitar a necessidade de uma equipa alargada de 
técnicos em várias áreas 

� Tirar partido da Infraestrutura Nacional de 
Computação Distribuída (INCD) para as previsões
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Generalizar o uso de 
SPTRs para a gestão 

das zonas costeiras



Visita guiada ao serviço OPENCoastS
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• Acessível via browser

• Confidencialidade dos SPTR 
e da sua informação

• Oportunidade de partilha 
entre pessoas, projetos, 
grupos e instituições

• Implementação em 7 
passos com possibilidade 
de regressar aos passos 
anteriores

• Apoio ao utilizador através 
de um guia online de 
utilizador



Carregamento da malha de cálculo
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• Única informação solicitada ao utilizador para usar o OPENCoastS

• Apoio ao utilizador na validação da malha e no estabelecimento do 
passo de cálculo 



Visualização do domínio

• Verificação das 
fronteiras e da 
implementação 
geográfica

LNEC | 7



Especificação das condições de 
fronteira

• Interação 
espacial na 
definição das 
condições de 
fronteira
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Gestão das minhas aplicações
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• Gestão de cada SPTR: estado, interromper, prolongar

• Agilização de novos SPTR por “clonagem”: melhorar resultados



Visualização de resultados
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• campos escalares e vetoriais

• séries temporais



Desafios futuros e oportunidades dos 
projetos Roteiro INCD e H2020 EOSC-Hub
• Serviço OPENCoastS: nova geração de SPTRs

� mais flexível a extensões, alargamentos e atualizações

� acessível a todos

� eficiente em termos de gestão de RH e de desenvolvimento de software

� robusto e resiliente, devidamente ancorado em infraestruturas profissionais

• O OPENCoastS usa o modelo SCHISM atualmente, mas poderá integrar 
outros modelos para fazer as previsões

• Roteiro INCD (www.incd.pt): oportunidade para integração de outros 
modelos no decorrer do projeto

• H2020 EOSC-HUB (www.eosc-hub.eu): alargamento ao Atlântico Norte pelo 
LNEC, LIP, Univ. de La Rochelle e Univ Santander, suportado por recursos  
europeus EOSC
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