
Tópicos Principais 

Imagem de satélite 09UTC  

Situação meteorológica persistente 

-Tempo seco 

-vento fraco ou moderado, por 

vezes forte nas terras altas 

-formação de geada 

-temperatura mínima < 0ºC 



Aviso de tempo frio 

Aviso amarelo de tempo frio até  

à manhã de dia 9 



Situação Meteorológica 

Hoje e próximos dias – estabilidade atmosférica com vento de leste devido a um 
anticiclone que se encontra a oeste das Ilhas Britânicas. Entrada de massa de ar mais fria a 
partir de dia 11. 

Hoje, terça - dia 8                                                     sexta - dia 11 



observado 
Temperatura 09UTC            temperatura mínima                     humidade relativa 9UTC                                   

Ontem durante a tarde: 

HR < 50% em todo o território 

HR< 20 % no interior 
Durante a madrugada: 

Vento E com rajadas até 55km/h nas terras altas 

Nome TMIN 

Chaves Aerod -6.0 

Bragança -5.2 

Aljezur -5.1 

Coruche -4.8 

Alvalade -4.5 

Alvega -4.4 

Tomar -3.9 

Alcobaça EFVN -3.4 

Rio Maior -3.3 

Carraz Ansiães -3.2 

Alcácer Sal -3.2 

Amareleja -2.7 

Braga Merelim -2.6 

Dunas Mira -2.6 

Portimão Aerod -2.5 

Leiria Aerod -2.1 

Lisboa T Ajuda 3.6 

Coimbra Benc 3.8 

Penhas Douradas 3.9 

Lisboa Geof 7.0 

Pampilhosa Serr 7.7 

Sines M Chãos 8.4 

Porto P Rubras 8.5 

Foía 9.4 

Portalegre 9.6 

HR< 50% 



hoje – 8 janeiro 
T max                                        vento 15UTC                     humidade relativa  15UTC                        
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Tempo seco, conforto térmico durante o dia, vento fraco de leste, sendo moderado nas terras altas 



Quarta  – 9 janeiro 
Vento 15 UTC                    Vento ~900 m 06 UTC             humidade relativa  15UTC  

Vento em geral fraco de leste,  

temporariamente até 40 km/h nas terras altas durante a madrugada e a partir da noite 

Tempo seco, em particular nas terras altas.  

Pequena subida da temperatura mínima. 



Quinta  – 10 janeiro 
Vento 15 UTC                    Vento ~900 m 09 UTC             humidade relativa  15UTC  

Aumenta a intensidade do vento - Vento fraco a moderado de leste,  

temporariamente até 50 km/h nas terras altas durante a madrugada, rajadas 60 km/h 

Tempo seco, em particular nas terras altas. 

 



UTCI - Índice de conforto térmico 

Hoje às 6UTC Amanhã às 6UTC Dia 10 às 6UTC 

Frio moderado a elevado durante a noite e madrugada 

Descida da temperatura mínima e máxima no dia 11 



RCM – índice de risco de incêndio 

Hoje                               amanhã                        quinta 10                  sexta 11 

Risco de incêndio aumenta, em particular no Algarve 



Resumo/Tendência  

 - Tempo seco, sem precipitação até dia 16 
- Vento fraco a moderado predominando do quadrante leste, por vezes 
forte nas terras altas 
- Noites frias, com temperatura mínima < 0ºC e formação de geada 
- Nas terras altas  - noites e madrugadas menos frias, mais secas e com 
vento de leste, aumenta de intensidade do vento dia 10. 
-Pequena subida da temperatura mínima dia 9 
-Tendência para descida da temperatura dia 11 


