
23 de outubro de 2020 



Tópicos Principais 

Imagem Satélite 08UTC 

- Aguaceiros, em geral fracos, até meio da 

tarde, em especial no Norte e Centro. 

- Vento fraco a moderado do quadrante oeste. 

- Pequena descida da temperatura máxima. 



Situação Meteorológica 

Hoje – 23 de outubro                                                    domingo - 25 de outubro  

Intensificação gradual da crista anticiclónica, passagem de superfície frontal fria no domingo, dia 
25 . 



6ªfeira - 23 de outubro 

Aguaceiros em geral fracos até meio da tarde, em especial nas regiões Norte e Centro.  
Vento até 20 km/h do quadrante oeste,  por vezes moderado, até 30 km/h, nas terras altas. 

            Precipitação 12-24 UTC                Vento/Rajada 18UTC                        Vento/terras altas 18UTC  

<5 mm 



sábado - 24 de outubro 

Períodos de chuva no Minho e Douro Litoral, estendendo-se às restantes regiões Norte e Centro durante a tarde, 
onde será em geral fraca.  
Vento até 20 km/h a predominar de W/SW, tornando-se moderado, até 30 km/h, a partir da tarde no litoral oeste e 
nas terras altas, por vezes forte, até 40 km/h no Norte e Centro (com rajadas até 70 km/h no Minho e Douro Litoral. 

 Precipitação 00-12 UTC    Precipitação 12-24 UTC            Vento/Rajada 18UTC         terras altas 18UTC  

<10 mm 20-30 mm 



domingo - 25 de outubro 

Períodos de chuva, sendo mais intensa no litoral a norte do Cabo Mondego até final da manhã, passando 
gradualmente a regime de aguaceiros, que serão mais frequentes nas regiões Norte e Centro. 
Possibilidade de queda de neve acima de 1400/1600 metros a partir do final da tarde. 
Vento até 30 km/h de sudoeste, por vezes forte, até 40 km/h, no litoral até meio da manhã, com rajadas até 70 km/h 
no Minho e Douro Litoral, rodando gradualmente para oeste/noroeste, e soprando moderado a forte, até 45 km/h, 
nas terras altas, com rajadas até 90 km/h até final da tarde. 

 Precipitação 00-12 UTC    Precipitação 12-24 UTC            Vento/Rajada 12UTC         terras altas 12UTC  

20-40 mm 
<20 mm 



Temperatura máxima 

6ªfeira, 23 out 2ªfeira, 26 out sábado, 24 out 

Pequena descida dias 23 e 26. 

domingo, 25 out 



Resumo 

 
 

• Precipitação em regime de aguaceiros, diminuindo de 
frequência.  
 
• Chuva para o Minho no sábado e generalizada no domingo com 
passagem de superfície frontal fria, podendo ser forte no litoral a 
norte do Cabo Mondego. 
 
•Possibilidade de queda de neve acima de 1400/1600 metros a 
partir do final da tarde de dia 25 até início da manhã de dia 26. 
 
• Vento a intensificar a partir da tarde de sábado, sendo mais 
intenso no domingo à passagem da superfície frontal fria com 
rajadas até 90 km/h nas terras altas.  
 
• Temperatura máxima ligeiramente abaixo do habitual para a 
época do ano, pequena descida dias 23 e 26. 
  
• Na costa ocidental: Ondas de NW a aumentar para 3,5 metros 
no sábado, e para 4 a 5 metros no domingo (aviso amarelo). 

Precipitação acumulada até 
 dia 25 de outubro às 24UTC 

80-100mm 

40-60mm 

<20mm 



TENDÊNCIA – 1ªsemana  
26/10 - 01/11/2020 

PRECIPITAÇÃO TEMPERATURA 
abaixo do normal (-3 a -0.25 °C) 

Tempo seco no Sul + Precipitação fraca no Norte e Centro até 4ªfeira 
 Tempo mais frio do que o habitual para a época 

Mínimas (26 out – 1 nov): 
 

4 - 12 °C 
 

(com oscilações,  
mais baixas no Nordeste) 

• Tempo seco no Sul 
 

• Ainda precipitação fraca (frontal)  
em especial na 2ª e na 4ª feira 
no Norte e Centro 

Abaixo do normal (-30 a -10mm) 

Máximas: 

26 – 27 out:   10 a 18 °C 
 

Subindo gradualmente 
 

1 nov:   18 a 25 °C 



TENDÊNCIA – 2ªsemana  
02-08/11/2020 

PRECIPITAÇÃO TEMPERATURA 

abaixo do normal (-30 a -10 mm) 

em especial no Litoral Norte 

abaixo do normal (-1 a -0.25 °C) 

Tendência para continuação de tempo predominantemente seco  
e mais frio do que o habitual para a época 



Perigo/Risco de incêndio reduzido  
pelo menos por 1 semana 

Apenas -> alguns concelhos do Algarve  

com Risco Moderado entre 25 a 29 out 

FARO 

FWI < 16 e FFMC < 90 até 29 out 

 

29 out, 5ªfeira 



Previsão Mensal – NOV 2020 

COPERNICUS (14 outubro 2020) 

TEMPERATURA 
acima do normal (0.25 a 0.5ºC)  

ECMWF (de 8 out):  
previsão semelhante 

ECMWF (de 8  out):  
previsão semelhante,  

mas só interior Centro e Sul 

Tendência para novembro  
mais seco e mais quente do que o normal 

PRECIPITAÇÃO 
abaixo do normal (-10 a -5mm)  


