Tópicos Principais
Imagem de satélite 07UTC

• Vento forte durante a tarde de hoje.
• Nas terras altas vento moderado a forte
e a rodar para leste dia 11.
• Subida da temperatura dias 11 e 12.

Situação Meteorológica
Anticiclone localizado na região dos Açores, a estender-se em crista em direção às ilhas
Britânicas, e em deslocamento para nordeste. Depressão centrada no interior de Espanha e em
deslocamento para leste.
3ªfeira, 10 setembro

5ªfeira, 11 setembro

Avisos Meteorológicos
Aviso VENTO
Leiria, Lisboa, Setúbal e costa ocidental de Faro

Entre as 09 e as 18 UTC de hoje dia 10

3ªfeira 10 de setembro
Humidade Relativa às 15UTC

Vento/Rajada

Vento~800 metros

Valores baixos de humidade relativa entre 15 a 30 % no interior.
Vento do quadrante norte até 30 km/h, soprando moderado a forte (até 45 km/h) no litoral oeste, e
com rajadas até 70/80 km/h a partir do meio da manhã (AVISO DE RAJADA entre as 09 UTC e as
18UTC). Nas terras altas, vento forte (até 50 km/h) com rajadas até 70/80 km/h.

Noite 10/11 setembro
Humidade Relativa 06UTC

Vento/Rajada 09UTC

Vento~800 metros 06UTC

Fraca recuperação noturna a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela.
Vento predominando de norte a rodar para nordeste até 35 km/h. Nas terras altas, vento forte (até 50
km/h) com rajadas até 70/80 km/h até final da manhã.

4ªfeira 11 de setembro
Humidade Relativa às 15UTC

Vento/Rajada

Vento~800 metros

Valores baixos de humidade relativa entre 15 a 30 % em todo o território. Subida da temperatura.

Vento nordeste até 35 km/h, sendo de norte por vezes forte no litoral oeste (até 40 km/h) durante a tarde. Nas
terras altas, vento forte (até 45 km/h), com rajadas até 60 km/h.

Noite 11/12 setembro
Humidade Relativa 06UTC

Vento/Rajada 06UTC

Vento~800 metros 06UTC

Fraca recuperação noturna da humidade relativa exceto no nordeste transmontano. Temperatura mínima superior a
18°C em alguns locais da região Sul.
Vento predominando do quadrante leste até 35 km/h. Nas terras altas, vento forte (até 45 km/h) com rajadas até 60
km/h até final da manhã.

5ªfeira 12 de setembro
Humidade Relativa às 15UTC

Vento/Rajada

Vento~800 metros

Valores baixos da humidade relativa entre 15 a 30%. Subida da temperatura.
Vento até 30 km/h do quadrante leste, rodando temporariamente para noroeste no litoral oeste
durante a tarde, e sendo até 45 km/h no litoral e nas terras altas durante a tarde.

Noite 12/13 setembro
Humidade Relativa 06UTC

Vento/Rajada 06UTC

Vento~800 metros 06UTC

Fraca recuperação noturna da humidade relativa. Temperatura mínima superior a 18°C.
Vento do quadrante leste até 30 km/h, soprando moderado a forte até 50 km/h nas terras altas até
final da manhã.

6ªfeira 13 de setembro
Humidade Relativa às 15UTC

Vento/Rajada

Vento~800 metros

Humidade Relativa
às 06UTC de dia 14

Valores baixos da humidade relativa inferior a 30%, recuperação na região Centro e Sul na noite de 13 para 14.
Possibilidade de aguaceiros e trovoada a partir do fim da tarde.
Vento do quadrante leste fraco a moderado (até 30 km/h), soprando moderado a forte (até 40 km/h) nas terras
altas, rodando para noroeste no litoral oeste durante a tarde.

Temperatura máxima
10 setembro, 3ªfeira

11 setembro, 4ªfeira

12 setembro, 5ªfeira

13 setembro, 6ªfeira

Descida da temperatura máxima hoje.
Subida da temperatura máxima dia 11 e mais significativa dia 12.

Evolução do FFMC e ISI
FFMC dia 10 de setembro

ISI dia 10 de setembro
FFMC dia 13 de
setembro

Aumento do FFMC e do ISI até dia 13.

ISI dia 13 de
setembro

Evolução do Risco de Incêndio
RCM 10 setembro
RCM 13 setembro

>90% dos concelhos com risco Elevado,
Muito Elevado ou Máximo.
Entre 50 e 60% dos concelhos com risco
Muito Elevado ou Máximo.

RCM e FWI a manter-se elevado
até dia 13.

Resumo
• Vento:
HOJE: forte do quadrante norte, AVISO até às 18UTC no litoral a sul do Cabo Carvoeiro.
Vento a rodar para leste no dia 11 e a manter-se moderado a forte nas terras altas, com rajadas
até 80 km/h na manhã de dia 11. Vento de norte/noroeste, até 45 km/h, no litoral oeste durante
a tarde.
•Subida de temperatura dias 11 e 12;

• Tempo a manter-se seco. A partir de dia 11 agravamento da situação.
• Haines com valores elevados (até 10) dias 12 e 13.
• Agitação marítima 2 a 3 metros na costa ocidental hoje dia 10.
• Noites tropicais em alguns locais nas noites de 11 para 12 e 12 para 13.
• Possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior das regiões Centro e Sul a partir
da tarde de dia 13.

