Tópicos Principais
Imagem de satélite 08UTC

• Tempo quente e seco (HR<15% durante tarde) .

• Vento E/NE fraco a moderado (até 30 km/h)
• Brisa durante a tarde.
• Risco de incêndio elevado .

Situação Meteorológica
Anticiclone localizado sobre o Golfo da Biscaia, estendendo-se em crista até à Europa
Central, com tendência a enfraquecer e depressão no interior da Península Ibérica. Entrada
de uma crista do Atlântico Norte com entrada de NW a partir da tarde dia 24 em todo o
território. Dia 22de agosto, hoje
Dia 24 de agosto, sábado

Avisos Meteorológicos

Tempo Quente
Dia 22

Dia 23

Dia 24

Hoje, 5ªfeira 22 de agosto
HR 15UTC

Vento 18 UTC

Vento 24UTC

Índice Haines 18UTC

Humidade relativa < 20% até junto ao litoral oeste.
Índice de Haines com valores elevados durante a tarde; ligeira instabilidade ao nível dos 3000 m.
Vento fraco a moderado (<25km/h) do quadrante leste, rodando para noroeste temporariamente
moderado (até 30 Km/h) no litoral oeste durante a tarde.
Pequena subida de temperatura em especial da máxima (valores mais altos previstos, até 40/41ºC vale
do Tejo e interior a sul de Castelo Branco)

Amanhã 6ªfeira 23 de agosto
HR 06UTC

HR 15UTC

Vento 09 UTC

Vento 18UTC

Índice Haines 18UTC

Muito fraca recuperação noturna no interior devido a inversões acentuadas de temperatura nos
primeiros 1000 m de altitude; Humidade relativa < 20% até junto ao litoral oeste.
Índice de Haines com valores elevados durante a tarde; ligeira instabilidade ao nível dos 3000 m,
conjugado com a entrada da brisa pode descontrolar o incêndio.
Vento em geral fraco do quadrante leste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas TA durante a noite,
rodando para noroeste durante a tarde, temporariamente moderado (até 30 Km/h) no litoral oeste e parte
interior mais ocidental.
Pequena descida da temperatura máxima na faixa costeira N e C (valores mais altos previstos até 40/41ºC

Depois, sábado 24 de agosto
HR 06UTC

HR 15UTC

Vento 09 UTC

Vento 18UTC

Haines 18UTC

Ligeira recuperação noturna, embora ainda fraca no interior; HR<15% no interior durante a tarde.
Vento fraco variável, rodando para quadrante oeste moderado (até 30 km/h) a partir da tarde.
Pequena descida da temperatura máxima, apenas no litoral N e C; valores elevados no interior.

Vento/rajada terras altas
Dia 23/06UTC

Dia 23/18UTC

Dia 24/00UTC

Dia 24/06UTC

Dia 24/18UTC

Temperaturas máximas
Dia 22

Dia 23

Dia 24

Dia 25

Descida gradual da temperatura máxima, a partir de 23 na faixa costeira a norte do cabo Raso, a
estender-se ao interior apenas no dia 25.

Evolução do FFMC e ISI
FFMC dia 22 de agosto

ISI dia 23 de agosto
FFMC dia 24 de agosto
FFMC dia 23 de
agosto

Aumento gradual do FFMC e do ISI

ISI dia 24 de agosto

Evolução do Risco de Incêndio
RCM - Dia 24, sábado

- Subida do FWI e do RCM até 24 inclusive.
- Cerca de 50% dos concelhos em risco muito
elevado ou máximo.

Resumo/Tendência
• Vento quadrante leste, mais intenso, durante a noite e manhã nas terras altas em
especial do Norte e Centro na noite de 22 para 23.
• Brisa no litoral de noroeste litoral oeste e de sudoeste no Algarve, dia 22, a
penetrar um pouco mais no interior no dia 23, e a entrar em todo o território dia
24.
• Humidade relativa baixa (10 a 30%) durante a tarde a chegar muito perto do
litoral oeste 22 e 23, e a recuperar um pouco a partir de 24. Fraca recuperação
noturna (devido a inversões de subsidência); tendência para desfazerem noite de
25 para 26.
• Noites tropicais em especial no Centro e Sul.
• Subida do risco de incêndio até dia 24.
• Ondas de SE com 1 a 1,5 metros na costa sul do Algarve até 23.

Noites Tropicais
T min> 20ºC
Até dia 25 Domingo

