23 de fevereiro de 2021

Tópicos Principais
Imagem Satélite 09 UTC

• Mudança da situação sinóptica com elevada incerteza associada.
• Precipitação nos dias 25 e 26 (mais significativa e generalizada).
• Vento quadrante S tornando-se quadrante N no dia 25.

Situação Meteorológica
Crista anticiclónica e aproximação de superfície frontal quente ao litoral oeste hoje. Aproximação de
superfície frontal fria (ondulação frontal) ao Minho no dia 24 e depressão nos níveis altos a
posicionar-se a sudoeste do território a partir de dia 25.
Hoje – 23 de fevereiro

quinta-feira – 25 de fevereiro

Hoje – 23 fevereiro
Precipitação 00-24UTC

Vento – 13UTC

Vento – rajada TA 18UTC

35 a45 mm

Precipitação fraca no litoral oeste até
meio da tarde.
Vento sueste (SE), mais intenso nas terras altas com rajadas.

Amanhã - 24 fevereiro
Precipitação 00-24UTC

Vento – 10UTC

Vento – rajada TA 18UTC

35 a45 mm

Precipitação a partir do meio da tarde no
Minho e Douro Litoral. Fim do dia atinge
o restante litoral Centro e será pouco
provável no interior.

Vento sueste (SE) tornando-se de sul (S), mais intenso
nas terras altas com rajadas (até meio da tarde).

Avisos Meteorológicos
DIAS 24 e 25 fevereiro:

Costa Ocidental a norte do Cabo Raso:
240000UTC – 241800UTC
Ondas NW 4 a 4,5 metros.

Costa sul do Algarve:
240000UTC – 251800UTC
Ondas SE 2 a 2,5 metros
Nota: incerteza quanto à duração deste aviso, depende da posição da depressão que se irá formar

quinta-feira - 25 fevereiro
Precipitação 00-24UTC

Prob.Trovoada

Vento 06UTC

35 a45 mm

Precipitação em geral fraca até ao fim da manhã, com alguma
persistência. Mais intensa durante a tarde, com instabilidade.
Neve na serra da Estrela >1600 m (Torre)

Vento de sul/sueste tornando-se
gradualmente de norte/noroeste. Mais
intenso nas terras altas e alguns locais
do litoral (Centro e Algarve).

Resumo
• Mudança da situação sinóptica com elevada incerteza associada.
• Precipitação fraca hoje (litoral oeste) e amanhã (Minho e Douro litoral)
• Precipitação no dia 25 que será mais significativa e generalizada, com neve na Torre. Possibilidade
de trovoada. Precipitação no dia 26. Menos provável nos dias seguintes dependendo do
deslocamento da depressão.
• Vento quadrante S tornando-se quadrante N no dia 25. Vento mais intenso nos dias 23 e 24 (com
rajadas até 70 km/h nas terras altas).

• Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.
•Avisos de agitação marítima na costa ocidental e costa sul (este com incerteza na duração).

Briefing CCON – ANEPC
23/02/2021
Tendência nas próximas 2 semanas

1ª SEMANA (22/02 a 28/02)
Anomalia da Precipitação:

Anomalia da Temperatura:

Precipitação Total Semanal:
 Anomalia negativa para todo o Continente entre -1 mm a -30 mm, nas zonas
montanhosas do Litoral Norte a anomalia é superior a -30 mm
Temperatura Média Semanal:
 Tempo ameno com anomalia positiva em todo o território continental entre
1 a 3 graus Celsius

 Incerteza associada ao episódio da
depressão isolada em altitude que se
formará quinta feira, a qual pode
trazer precipitação fraca a moderada
com frequência elevada

2ª SEMANA (01/03 a 07/03)
Anomalia da Precipitação:

Anomalia da Temperatura:

Precipitação Total Semanal:
 Anomalia negativa no Norte e Centro (-30 mm a -10 mm), mais significativa no Litoral Norte (-30 mm a -10 mm)

Temperatura Média Semanal:
 Tempo ameno com anomalia positiva em todo o território continental entre 1 a 3 graus Celsius

