19 de janeiro de 2021

Tópicos Principais
Imagem Satélite 09UTC

• Precipitação por vezes forte e/ou persistente, podendo ser
acompanhada de trovoada, intensificação do vento e aumento
da agitação marítima a partir da próxima noite.
• Neve acima de 1600m.
• Subida de temperatura amanhã, em especial da mínima.

Situação Meteorológica
Anticiclone localizado a sudoeste do arquipélago da Madeira
e sucessão de depressões centradas mais a norte.
Corrente de oeste com passagem de ondulações frontais.
Hoje – 19 de janeiro

Gaetan

Quinta-feira – 21 de janeiro

Avisos Meteorológicos
Precipitação
Dia 20

Neve

Rajada

Dias 20/21

Dias 19/20

Dia 20

Agitação Marítima

21-12h
06h->

00-15h

00-21h
00-06h

00-09h

00-09h

15h->

Aviso Laranja de Rajada Máxima entre as 00 e as 06h de dia 20.
Neve acima de 1600 metros.
Nos dias seguintes: possibilidade de aviso Amarelo para distritos do litoral Norte e Centro
devido a persistência nas regiões montanhosas e de rajada máxima.

Agitação Marítima - Continente
(20 a 25 janeiro 2021)
NORTE (41N 09W)

CENTRO (39N 9.3W)

Aumento da agitação marítima na costa ocidental a partir de dia 20 de janeiro, com valores superiores a 3,5 m até
dia 25 janeiro. Na costa sul, ondas W/SW 2 a 3 m entre 210000UTC e 220900UTC.
Costa Ocidental:

Dias 20/21 – Ondas W/SW – entre ~200600UTC e 210900UTC
Dia 22 – Ondas NW – entre ~211800UTC e 230300UTC – Probabilidade ~40% > 5 m 0600UTC dia 22.

Hoje, 19 de janeiro
Precipitação 12-24h

Rajada 21h

< 10 mm

Períodos de chuva fraca, tornando-se moderada no litoral Norte e Centro para o final do dia. Possibilidade de queda
de neve acima dos 1600 metros a partir do final da tarde.
Vento do quadrante sul intensificando para moderado a forte até 40 km/h, no litoral Norte com rajadas até 85 km/h
no final do dia. Nas terras altas a intensificar até 50 km/h com rajadas até 100 km/h no final do dia.

Amanhã, 20 de janeiro
Precipitação 00-12h

Precipitação 12-24h

Rajada 03h

Rajada 15h

30-50mm
~10mm
10-30mm

10-30mm

5-15mm

Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes até meio da tarde sendo acompanhada de trovoada. Persistência
nas regiões montanhosas a partir da tarde. Possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da
Estrela até ao início da manhã. Vento do quadrante sul soprando moderadoa forte até 45 km/h no litoral oeste com
rajadas até 95 km/h, sendo forte até 55 km/h com rajadas até 110 km/h nas terras altas.
Subida da temperatura mínima.

5ª-feira, 21 de janeiro
Precipitação 00-12h

20-30mm

<10mm

Precipitação 12-24h

Rajada 09h

20-30mm

<10mm

Períodos de chuva ou aguaceiros, sendo persistentes nas terras altas do Norte e Centro (em especial junto ao litoral).
Vento de sudoeste soprando forte até 45 km/h no litoral oeste com rajadas até 75 km/h, sendo forte até 55 km/h
com rajadas até 100 km/h nas terras altas.
Pequena subida de temperatura no Norte e Centro.
Possibilidade de nevoeiro.

Resumo
• Corrente de oeste com períodos de precipitação, por vezes
forte, podendo ser acompanhada de trovoada amanhã.
Persistência durante os próximos dias nas regiões montanhosas
do Norte e Centro, em especial junto ao litoral.
• Intensificação do vento com rajadas até 95 km/h no litoral
oeste e até 110 km/h nas terras altas (Norte e Centro). Próxima
noite com o vento mais intenso.
• Aumento da agitação marítima a partir da próxima noite, com
períodos de Aviso Amarelo.

• Possibilidade de neve acima de 1600m.
• Subida de temperatura amanhã, em especial da mínima.

Precipitação acumulada nas bacias
hidrográficas até ao final do dia 21 janeiro
(5ªfeira)

1ªsemana
18 a 24/01/2021
Tempo chuvoso | Temperaturas amenas para a época

PRECIPITAÇÃO

Acima do normal – Todo o território
[Litoral a Norte Mondego:
anomalia semanal >90 mm]

TEMPERATURA

Acima do normal – Todo o território
Anomalia de 1 a 3 °C

Percentagem de água no solo
– 19 janeiro 2021
•
•
•

21-40 %
• Pequena região do Baixo Alentejo
> 40%
- Resto do território
Capacidade de campo (>99%)
- Alguns locais do Norte, Centro e Alto
Alentejo

Precipitação até 28 jan (10 dias)
50 a 100 mm – Sul
100 a 200 mm – Norte e Centro
200 a 350 mm - Zonas montanhosas do
litoral a Norte do Mondego
Maior probabilidade para saturação dos
solos com risco de deslizamentos

2ªsemana
25 a 31/01/2021
Tendência para Tempo chuvoso no Litoral Norte no início da semana
e em geral seco no Sul | Temperaturas amenas para a época

PRECIPITAÇÃO

Acima do normal – A Norte do Modego
[Litoral Norte: anomalia semanal 30-60 mm]
Abaixo do normal – Sul (-10 a 0 mm)

TEMPERATURA

Acima do normal – Todo o território
Faixa Costeira 1 a 3 °C
Restante território: 3 a 6 °C

Fevereiro 2021
Tendência para Precipitação acima do normal na região Norte

PRECIPITAÇÃO
Acima do normal no Norte
5 a 10 mm

TEMPERATURA
Sem sinal

Continente - janeiro 2021
– Temperatura máxima

5 a 10 janeiro 2021
50% das estações com
Temperatura máxima
< 10 °C

9 janeiro 2021
1/3 das estações com
Temperatura máxima
< 5 °C

Continente - janeiro 2021
– Temperatura mínima

2 a 18 janeiro 2021
Temperaturas mínimas negativas em
mais de 40 % das estações

6, 12 e 13 janeiro 2021
Temperaturas mínimas < -5 °C em
10 a 20% das estações

5, 6 e 12 janeiro 2021 - Dias de recordes sucessivos de consumo de eletricidade
(informação REN | Expresso)

Continente - janeiro 2021
– Temperatura mínima
Temperatura mínima em janeiro
Valores mais baixos da série
em 29 estações (Tmin < -5 °C)
15 estações (51.7%)

– 2017

7 estações (24.1%)

- 1945 <> 1987

3 estações (10.4%)
3 estações (10.4%)
1 estação (3.4%)

– 2021
– 2005
– 2019
Mínimos de Tmin em janeiro 2021 em 3 estações:
Chaves: -8.3 °C (8jan)
Braga: -7.0 °C (9jan)
Covilhã: -6.4 °C (6jan)

Série desde 1999 (23 anos)
Série desde 1999 (23 anos)
Série desde 1993 (29 anos)

Continente - janeiro 2021
– Onda de frio
Onda de frio
• 2 e 18 janeiro
• ~10% das estações
• 6 a 9 dias de duração
(por local)

Resumo do episódio de tempo frio
• Prolongado
• Abrangência territorial
• Desconforto térmico

- 3 semanas
- todo o território
- frio moderado/elevado

