
GMV CONCLUI NOVO PROJETO

Gestão da água

A
GMV, multinacional
tecnológica, acaba de
apresentar, na Comis-
são Europeia, os resulta-
dos do Projeto MyWater

- Merging Hydrologic Models
and EÕ Data for Reliable Infor-
mation on Water.

Atualmente existem2,sbiliões
de pessoas sem acesso adequado
à água, enquanto as alterações
climáticas conduzem a mudan-
ças dramáticas no que respeita à

disponibilidade e necessidades
deste recurso. Estas alterações
irão influenciar todos os cida-
dãos, sendo que as autoridades
necessitarão de mais e melhor
informação para que possam
adaptar-se à nova situação.

O Projeto de I&D MyWater,
co-financiado no âmbito do 7°
programa-quadro da Comissão
Europeia, respondeu a estes de-
safios através da implementação
de uma plataforma de informa-
ção que integra dados de três
áreas científicas: Observação da
terra; Meteorologia e Modelos
de bacia hidrográfica, com vista
à melhor determinação dos pro-
cessos hidrológicos.

Os satélites de observação
da terra foram utilizados para
a identificação da ocupação do
solo (LCLU), medição do índice

de área foliar (LAI), evapotrans-
piração e humidade no solo. Os
modelos de bacia hidrográfi-
ca podem estimar todos estes
parâmetros e assim permitir
confirmar ou complementar a

informação dada pelos satélites.

Os dados meteorológicos forne-
ceram informação relacionada
com a disponibilidade de água,
por exemplo a precipitação. O
uso integrado das diferentes
fontes de dados contribuiu para
a obtenção de resultados mais
fiáveis e com maior precisão, em
cadeias de serviço quase auto-
máticas para fornecer resultados
orientados ao utilizador, como
por exemplo, necessidades de
água para consumo (quantidade
e qualidade), necessidades de
água para agricultura, cenários
de cheias, etc.

O Projeto MyWater demons-
trou ser capaz de fornecer dados

fidedignos sobre água (quan-
tidade, qualidade e uso para a
boa gestão deste recurso), con-
tribuindo para melhorar o co-
nhecimento existente e criando
as capacidades de previsão ne-
cessárias aos gestores da água.
O Projeto contribui ainda para
a otimização do rácio custo/
/benefício na monitorização dos
recursos hídricos.

A GMV liderou o consórcio,

focando o trabalho técnico no
processamento de imagens de
satélite e na preparação de ser-
viços para utilizadores. O grupo
de parceiros incluiu o Instituto
Superior Técnico, a Hidromod,
o Instituto para Educação em
Água da UNESCO, a HydroLo-
gic Research, o Joint Research
Center, o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais do Brasil, as
Universidades Pannon Egyetem
da Hungria, Ar istotelio Panepis-
timio Thessalonikis da Grécia,
e a Eduardo Mondlane de Mo-
çambique. ¦

AGMV, MULTINACIONAL

TECNOLÓGICA, ACABA

DE APRE_SENTAR, NA

COMISSÃO EUROPEIA,

OS RESULTADOS DO

PROJETO MYWATER -

-MERGING

HYDROLOGIC

MODELS AND EO

DATA FOR RELIABLE

INFORMATION

ON WATER


