Tópicos Principais
Imagem de satélite 09UTC

• Tempo muito seco
• Vento moderado a forte de leste durante a
noite nas terras altas
• Subida gradual da temperatura
• Ondas SE na costa sul

Situação Meteorológica
Situação persistente e estável com fluxo de leste devido a um anticiclone localizado a
norte da Península Ibérica, que se estende em crista até ao Arquipélago dos Açores,
deslocando-se para leste. A partir de dia 22 influência de novo anticiclone localizado a
noroeste dos Açores.
Hoje - dia 20

Sexta-feira - dia 22

hoje – 20 Março
HR 7 UTC observado

HR 15UTC

Vento 20UTC

Vento 800 m 21UTC

Brisa

HR sem recuperação no litoral oeste e
terras altas do interior Centro e Sul.
HR < 30 % durante a tarde.

Vento quadrante leste, rodando para N até 30
km/h no litoral oeste durante a tarde.
Vento E/NE até 40 km/h nas terras altas, até final
da manhã e a partir do final da tarde.

amanhã – 21 março
HR 06UTC

HR 15 UTC

Vento 20UTC

Vento 800m 18UTC

Brisa

Fraca recuperação da humidade relativa durante a noite.
Muito seco (HR < 30 %) durante a tarde.
Vento quadrante leste, rodando para N até 30 km/h no litoral oeste durante a tarde.
Vento E/NE até 45 km/h nas terras altas até ao final da manhã. A partir do final da tarde a sul do
sistema montanhoso Montejunto-Estrela.

Sexta – 22 março
HR 06UTC

HR 15UTC

Vento 18UTC

Vento 800m 21UTC

Brisa

Novamente fraca recuperação da humidade relativa durante a noite.
Mantém-se muito seco (HR < 30 %) durante a tarde.
Vento enfraquece exceto no Algarve, sendo quadrante leste, rodando para N até 20 km/h no litoral
oeste durante a tarde.
Nas terras altas a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, vento E/NE até 35 km/h em
especial até ao final da manhã e a partir do final da tarde.

Temperatura máxima
Hoje 20

sexta 22

sábado 23

domingo 24

segunda-feira 25

Pequena subida gradual da temperatura máxima.
Mantém-se o acentuado arrefecimento noturno, com pequena subida da temperatura
mínima a partir de sábado dia 23.

FFMC e ISI
FFMC – hoje 20

ISI – hoje 20
FFMC – domingo 24

ISI – domingo 24

Evolução do FWI e Risco de Incêndio
Tendência para o risco continuar a aumentar.
domingo, Dia 23

Resumo/Tendência
- Aumento do risco de incêndio a partir de domingo dia 24.
-Tempo muito seco e fraca recuperação da humidade relativa durante a noite.
-Vento leste moderado a forte durante a noite e manhã nas terras altas, e a sul do sistema
montanhoso Montejunto-Estrela a partir da tarde de dia 21 (amanhã).

-Vento norte moderado no litoral oeste durante a tarde.
- Subida da temperatura máxima, a partir de sexta-feira e até segunda-feira dia 25, parte do país com
temperaturas perto ou acima dos 25ºC.
- Acentuado arrefecimento noturno.
-Formação de geada no interior Norte e Centro, até sexta-feira.

- Possibilidade de aviso de ondas SE de 1,5 até 2 m na costa sul , entre as 00 e as 09UTC de dia 21.
- Inversões de temperatura durante a noite até 1000/1500 m nas regiões Norte e Centro e inferior a
1000 m na região Sul.

