22 de janeiro de 2021

Tópicos Principais
Imagem Satélite 09UTC

• Até dia 24: Precipitação por vezes forte no Norte e Centro e
possibilidade de trovoada.
•Vento por vezes forte e com rajadas no litoral e nas terras altas.
•Agitação marítima forte na costa ocidental.

Situação Meteorológica
Anticiclone localizado a sudoeste do arquipélago da Madeira. Sucessão de depressões no Atlântico
Norte. Corrente de oeste com passagem de ondulações frontais.
Hoje – 22 de janeiro

Hortense

sábado – 24 de janeiro

Avisos Meteorológicos
Precipitação

Neve

Rajada

Agitação marítima

Precipitação: Entre as 12 e as 18h de dia 23 (regiões Norte e Centro).
NEVE: a terminar hoje às 15h, cota acima de 1200 metros. (regiões Norte e Centro).
Rajada Máxima: aviso AMARELO a terminar hoje às 12h. Novo aviso dia 23 entre as 12 e as 21h.
Agitação marítima: LARANJA até às 21h de hoje, passando a AMARELO. Aviso AMARELO a terminar dia 23 entre as 06 e as 09h. Novo
aviso AMARELO entre as 15h de dia 23 e as 03h de dia 24.

hoje, 22 de janeiro
Precipitação 00-12h

Precipitação 12-24h

Vento – rajada/15h

Vento ~800m/15h

20 – 30 mm
20 a 30 mm

<10mm

< 10 mm

<10mm
<5mm

Aguaceiros, em especial no Norte e Centro, que irão diminuir de intensidade e frequência durante a tarde, por vezes
acompanhados de trovoada.
Queda de neve acima de 1200/1400 metros.
Vento do quadrante oeste até 35 km/h, por vezes forte, até 45 km/h, com rajadas até 70km/h, em especial no litoral a
norte do Cabo Raso e sendo forte, até 55 km/h, com rajadas até 90 km/h nas terras altas, diminuindo gradualmente
de intensidade a partir do meio da manhã.

sábado, 23 de janeiro
Precipitação 00-12h
30 – 40 mm

Precipitação 12-24h

Vento – rajada/15h

Vento ~800m/15h

15 – 25 mm

~ 20 mm

20 – 30 mm

20 a 40 mm

< 10 mm
<5mm

<5mm

5 a 10 mm

Períodos de chuva, por vezes forte e persistente no Norte e Centro a partir do início da manhã.
Queda de neve acima de 1200/1400 metros até ao fim da manhã.
Vento do quadrante oeste até 30 km/h, por vezes forte, até 40 km/h, com rajadas até 70 km/ a partir do meio da
manhã, em especial no litoral a norte do Cabo Raso e sendo forte, até 50 km/h, com rajadas até 100 km/h nas terras
altas.

domingo, 24 de janeiro
Precipitação 00-12h
30 – 40 mm

Precipitação 12-24h

Vento – rajada/15h

Vento ~800m/15h

15 – 25 mm

20 – 30 mm
< 5 mm

<5mm

10 a 20 mm

5mm

Aguaceiros passando a períodos de chuva, por vezes forte e persistente no Minho e Douro Litoral.
Queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela.
Vento de oeste/sudoeste até 30 km/h, por vezes forte, até 40 km/h no litoral oeste e terras altas a partir da tarde.

Resumo
• Corrente de oeste com períodos de precipitação, por vezes forte,
podendo ser acompanhada de trovoada. Persistência durante os
próximos dias nas regiões montanhosas do Norte e Centro, em
especial junto ao litoral.
•Queda de neve acima de 1200/1400 metros até dia 23, subindo a
cota no dia 24 para os pontos mais altos da serra da Estrela .
• Vento com rajadas até 70 km/h no litoral Norte e até 100 km/h nas
terras altas (Norte e Centro), diminuindo de intensidade dia 24
(domingo).

• Agitação marítima forte até dia 24.
• Dia 23 novamente com emissão de avisos.

Precipitação acumulada nas bacias
hidrográficas até final de dia 23 janeiro
(sábado)

Tempestade Hortense – 22 jan 2021
Rajadas & Precipitação observadas
Rajadas 111-130 km/h em terras altas (aviso laranja)
91 – 130 km/h terras baixas (aviso laranja)
Caramulinho (1003m)
P. Serra (836m)
Guarda (1001 m)
Mangualde (638 m)
Braga (63m)
Viseu (646m)

124 km/h
123km/h
103 km/h
100 km/h
91 km/h
92 km/h

(01 UTC)
(04 UTC)
(04 UTC)
(04IUTC)
(04 UTC)
(01UTC)

Precipitação em 1 hora (aviso Amarelo )
Caramulinho
Cana de Senhorim
Viseu

18 mm (03 UTC)
16.8 mm (03 UTC)
11 mm (03 UTC)

TENDÊNCIA – 25 janeiro a 8 fevereiro 2021
1ª Semana 25 - 01/02/2021
Temperatura muito acima do normal para a época “ Tempo Quente”

PRECIPITAÇÃO

TEMPERATURA

Abaixo do normal (-10 a 0 mm) Regiões Sul Tejo

Acima do normal (+3 a +6°C)

Mínimas

Predominância de situações anticiclónicas e
corrente do quadrante sul.
 Precipitação mais provável nas Regiões Norte e
Centro
 Subida acentuada de Temperatura
Nevoeiros

Máximas:
~

Minima

10 a 17 °C Regiões Norte e
centro

4 a 9 °C Interior Norte e
Centro

12 a 21 °C Região Sul

7 a 12 °C Sul e Litoral

TENDÊNCIA – 25 janeiro a 8 fevereiro 2021
2ª Semana 2 a 8 /02/2021
Temperatura Acima do Normal
PRECIPITAÇÃO
Sem Sinal (Valores Próximos do normal)

TEMPERATURA
Acima Normal (+1 a +3°C)

Predominância de corrente fraca de oeste ou sudoeste e cenário provável de valores
normais de precipitação. Temperatura com valores acima do normal. Nevoeiros.

