07 de janeiro de 2021

Tópicos Principais
Imagem Satélite 09UTC

• Continuação de tempo frio.
• Vento a intensificar a partir de hoje.
• Formação de gelo ou geada, em especial no interior.
• Precipitação na região Sul entre a tarde de hoje e a
manhã de amanhã e no dia 8.

Situação Meteorológica
Anticiclone localizado a oeste das ilhas Britânicas. Depressão FILOMENA a sudoeste de Portugal
Continental e em deslocamento para leste. Anticiclone a estender-se em crista até à Madeira nos
próximos dias.
Hoje – 07 de janeiro

Filomena

Sexta-feira – 09 de janeiro

Filomena

Avisos Meteorológicos
Tempo Frio

Aviso Amarelo para os distritos das regiões Norte e
Centro, estendendo-se a Lisboa e Setúbal a partir
de dia 8 e ao Baixo Alentejo e Algarve a partir de
dia 9.

Hoje, 07 de janeiro
Prec. Acum 12-24UTC

Vento – rajada às 15UTC

Vento ~800m às 15UTC

<1mm

Possibilidade de períodos de chuva na região Sul.
Vento até 30 km/h de norte/nordeste, soprando até 45 km/h nas terras altas, em especial do Centro e Sul.

6ª-feira, 08 de janeiro
Prec. Acum 00-12UTC

< 10mm

Prec. Acum 12-24UTC Vento/rajada às 15UTC

Vento ~800m às 09UTC

< 5 mm

Períodos de chuva ou aguaceiros na região Sul, em especial a partir do início da manhã, que poderão ser sob a forma
de neve nos pontos mais altos das serras da região Sul.
Vento até 30 km/h de norte/nordeste, soprando por vezes até 45 km/h nas terras altas e no litoral da região Sul,
com rajadas até 60/70 km/h.
Formação de gelo ou geada, em especial no interior Norte e Centro.

Sábado, 09 de janeiro
Prec. Acum 00-12UTC

Prec. Acum 12-24UTC

Vento/rajada às 15UTC

Vento ~800m às 09UTC

<5 mm

Períodos de chuva ou aguaceiros nas regiões Norte e Centro a partir da tarde, que serão de neve acima dos 600
metros de altitude.
Vento até 30 km/h do quadrante norte, rodando para o quadrante oeste na região Sul a partir da tarde e soprando
até 45 km/h nas terras altas.
Formação de gelo ou geada, em especial no interior Norte e Centro.

Temperatura mínima
Dia 08 de janeiro

Dia 09 de janeiro

Dia 10 de janeiro

Dia 11 de janeiro

Pequena descida gradual da temperatura mínima na região Sul.
Dias mais frios 10 e 11.

Previsão de Neve
Dia 08 de janeiro às 09UTC

Dia 08 de janeiro às 21UTC

Dia 09 de janeiro às 21UTC

Possibilidade de queda de neve a cotas baixas na região Sul.

Resumo/Tendência
• Continuação de tempo frio com aviso Amarelo para os distritos das regiões Norte e
Centro, estendendo-se a Lisboa e Setúbal a partir de dia 8 e ao Baixo Alentejo e
Algarve a partir de dia 9.
• Períodos de chuva entre a tarde de hoje e o início da manhã de amanhã e no dia 8,
na região Sul, que poderão ser de neve nos pontos mais altos das serras.
• Formação de gelo ou geada, em especial no interior Norte e Centro.
• Vento a intensificar durante o dia de hoje.

• Dias 08 e 09: Possível ocorrência de queda de neve a cotas mais baixas.

