
 
 
 
 
 

 
Designação do projeto |SIMG – Sistema Inteligente de Monitorização do Guadiana  

 
Data de início |21-01-2020 
 
Data de conclusão |31-12-2022 

 
Custo total |159.174,00 EUR 

 
Apoio financeiro da Fundação “la Caixa” |100.000,00 EUR 
 
Objetivos e resultados esperados 
 
O SIMG é um projeto inovador de I&D cujo objetivo principal é o desenvolvimento de um 
demonstrador de integração de tecnologias avançadas (redes de sensores “wireless”, imagens 
multi-espectrais, e inteligência artificial/”Machine Learning” (ML) com o propósito de criar um 
sistema de monitorização e uma plataforma de conhecimento relativo à qualidade da água de 
um importante recurso transfronteiriço do território, o Rio Guadiana. Os dados 
georreferenciados a disponibilizar, de forma aberta, via Web e através de uma aplicação para 
dispositivos móveis, permitirá o acesso a informação crítica para a gestão e utilização do 
recurso, quer por parte de entidades públicas e privadas, quer por parte do público em geral. 
O projeto está alinhado com as áreas prioritárias da estratégia de especialização inteligente 
regional, nomeadamente, água e ambiente. Importa acrescentar que o SIMG assenta numa 
parceria regional com o propósito de potenciar o impacto societal dos resultados da 
investigação, nomeadamente através de um programa de ações de sensibilização ambiental 
dirigidas a vários públicos. 

 
O projeto SIMG desenvolve-se em torno de quatro áreas nucleares: (i) deteção remota com 
imagens multi-espectrais numa plataforma do tipo VANT (Veículo Autónomo Não Tripulado); 
(ii) sensores e comunicações wireless; (iii) processamento de dados com IA/ML, 
inclusivamente no local da aquisição (“Edge Computing”); (iv) plataformas web e móveis para 
disponibilizar a informação. Desta interligação de abordagens e tecnologias, resultará 
 
(1) O teste e validação de uma plataforma de deteção remota baseada num VANT para recolha 
de imagens (com qualidade para fotogrametria e análise multi-espectral), com capacidade de 
processamento local (ML); 
 
(2) Um sistema de IA/ML & “Deep Learning”, treinado para classificar as imagens multi-
espectrais e inferir a qualidade da água; 
 
(3) Um Sistema de Informação Geográfica, baseado no “software open-source” QGIS, com a 
informação georreferenciada das medições dos sensores e das imagens multi-espectrais; 
 
(4) Um sistema “Web based” que permitirá partilhar a informação do SIG seguindo os 
princípios dos dados FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) recomendados pela 
EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research & Innovation no guia “H2020 
Programme Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020”, Version 3.0, 26 July 2016. 
 



 
 
 
 
 

(5) Uma aplicação móvel para dispositivos Android, para aceder à informação do SIG.  
 
Em conjunto, estes cinco resultados formam o sistema inteligente de monitorização. No 
entanto, o SIMG espera ainda produzir resultados imateriais a três níveis: 

 
(i) Sensibilização Ambiental: está prevista a realização de 12 sessões de sensibilização 
ambiental ao longo do projeto com o objetivo de envolver o público nas temáticas da proteção 
do ambiente, em particular dos recursos hídricos, onde aproveitamos para apresentar os 
resultados intermédios do projeto e deste modo promover e valorizar a I&D junto do público. 
Este contacto com os resultados diretos de uma atividade de investigação é especialmente 
importante para os jovens em idade escolar; 
 
(ii) Uma página Web para divulgação das atividades do projeto (e.g. sessões de sensibilização 
ambiental, resultados intercalares); 
 
(iii) Investigação Orientada: através de duas bolsas de iniciação científica, e uma bolsa de 
investigação, pretendemos dar oportunidade a dois estudante de uma licenciatura e a um 
licenciado, respetivamente, de terem um primeiro contacto com atividades de I&D. É da maior 
importância que os projetos envolvam estudantes e recém licenciados, de modo a 
desenvolverem logo no início da sua formação competências relacionadas com as atividades de 
I&D, como o planeamento, e os pensamentos crítico e criativo. Esta é também uma forma de 
atrair jovens para a I&D, sem os quais perdemos a competitividade científica e tecnológica. 
 
A plataforma de demonstração desenvolvida no SIMG será um exemplo de como a integração 
de diferentes tecnologias se pode traduzir numa importante ferramenta de apoio à decisão na 
“gestão inteligente” do Guadiana. Trata-se de uma solução inovadora para um problema 
global, a gestão da água, já sinalizado como prioritário a nível europeu. Para as entidades 
(públicas e privadas) cujas atividades se desenrolem em torno deste recurso (e.g. turismo e 
lazer, agricultura, pesca), a plataforma SIMG será uma importante fonte de informação com 
impacto operacional. Em sentido inverso, o sistema de monitorização vai igualmente permitir 
avaliar o impacto direto na qualidade da água das atividades que são realizadas no rio e até na 
sua bacia hidrográfica. Não sendo possível, nesta fase, avaliar o impacto económico do 
projeto, uma vez operacional, a plataforma SIMG permitirá o acesso a informação com 
impacto direto na avaliação da qualidade do recurso, qualidade essa com influência direta nas 
atividades económicas que nele se desenrolam. 

 
 
link para a página do Promove 2019 - Fundação “la Caixa”: 
https://fundacaolacaixa.pt/pt/outros-projetos/promove-o-futuro-do-
interior/projetos-vencedores-concurso-2019  

 


