
6 de agosto de 2020



Tópicos Principais
Imagem Satélite 08UTC

• Nebulosidade baixa no litoral a norte do Cabo Raso e 
no barlavento algarvio. Nebulosidade de evolução no 
interior Norte. 
• Vento por vezes forte do quadrante Sul nas terras 
altas do Algarve.
• Valores de humidade relativa baixos e temperaturas 
>35°C,no interior .



AVISOS
Hoje e amanhã

Aviso Amarelo de 
TEMPO QUENTE TEMPO QUENTE 
Todo o interior

Dia  6 agosto, a prolongar-se 
até dia 7 nos distrito de Vila 

Real, Bragança, Guarda, 
Castelo Branco, Évora e Beja.



Situação Meteorológica

Hoje – 6 agosto                                                     5ª feira – 7  agosto

Anticiclone localizado a sudoeste dos Açores em deslocamento para nordeste e vale invertido desde o
norte de África à Península Ibérica.



Hoje, 5ª feira – 6 agosto
Humidade Relativa 15UTC Vento/Rajada 15UTC

noite de 6 para 7

Humidade Relativa  06UTC Vento 03UTC

<20%

Humidade relativa baixa durante a tarde, valores inferiores a 30% a chegar ao litoral de Setúbal, e inferiores a 20% no
interior Norte, Centro e Alto Alentejo. Fraca recuperação noturna no interior Norte e Centro, em particular nas terras altas,
devido a inversões de temperatura.
Vento até 30 km/h do quadrante oeste, sendo do quadrante sul no Algarve, e até 40 km/h nas serras algarvias,e com
rajadas até 60 km/h. Diminuição do vento a partir das 20/21UTC, a permanecer forte nas terras altas do Algarve.
Nebulosidade baixa/neblina/ nevoeiro matinal no litoral oeste a norte do C.Raso e no barlavento algarvio.



Amanhã, 6ª feira – 7 agosto
Humidade Relativa 15UTC Vento/Rajada 18UTC

noite de 7 para 8

Humidade Relativa  06UTC Vento 03UTC

<30 %

Humidade relativa baixa durante a tarde, valores inferiores a 30% a chegar ao litoral de Setúbal, e inferiores a 20% no
interior Norte, Centro e Alto Alentejo. Fraca recuperação noturna no interior Norte e Centro, em particular nas terras altas,
devido a inversões de temperatura.
Vento até 30 km/h do quadrante oeste, sendo do quadrante sul na região Sul, e até 40 km/h nas serras algarvias, por vezes
com rajadas até 50 km/h até final da manhã. Diminuição do vento a partir das 20/21UTC.
Nebulosidade baixa/neblina/ nevoeiro matinal no litoral oeste a norte do C.Raso e a sul do C.Sardão.



Sábado  – dia 8 agosto
Humidade Relativa 15UTC Vento/Rajada 18UTC

noite de 8 para 9

Humidade Relativa  06UTC Vento 03UTC

<30 %

Humidade relativa baixa durante a tarde, valores inferiores a 30% a chegar ao litoral de Setúbal, e inferiores a 20% no
interior Norte, Centro e Alto Alentejo. Fraca recuperação noturna Centro e Sul, em particular nas terras altas, devido a
inversões de temperatura e no Algarve(exceto parte mais ocidental).
Vento até 30 km/h do quadrante oeste, mais intenso durante a tarde no litoral oeste. Rotação do vento para Norte no
Algarve na madrugada de 8/9.
Nebulosidade baixa/neblina/ nevoeiro matinal no litoral.

<30 %



Hoje, dia 6                                           dia  7                             dia 8                                   dia 9 

Temperatura máxima

Hoje e amanhã, temperaturas máximas até amanhã 40/42ºC, no entanto, a descer  amanhã, 
embora ainda com valores superiores a 35ºC no interior .



Noites Tropicais (Tmin ≥20°C)

Noite 06/07                      Noite 07/08                  Noite 08/09               Noite 09/10

Noites tropicais no interior, a desagravar gradualmente, persistindo no entanto no 
Algarve e interior do Baixo Alentejo.



Evolução da Frente de Brisa 
6 agosto 2020: 15- 18 UTC   



Haines

Hoje, dia 6 (5ª feira)                    dia  7 (ª feira)

Comportamento errático do fogo no interior Norte e Centro, devido a instabilidade atmosférica,
eventualmente potenciados pela entrada da brisa.



Evolução do RCM
Hoje, dia 6 (5ª feira)                    dia  7 (ª feira)                  dia  8 (sábado)                 dia 9 (Domingo)

Desagravamento do risco de incêndio amanhã no Sul (a aumentar nos outros dias),
permanecendo muito Elevado/Máximo no interior Norte e Centro.



Sub-índices Risco de Incêndio 

FFMC-hoje           FFMC dia 8          FWI-Hoje        percentil FWI-Hoje

Agravamento dos sub-índices hoje. No entanto, a manterem-se elevados no interior Norte e
Centro nos restantes dias.



Resumo

• Tempo SECO, em especial no interior, com valores <30%. Fraca recuperação noturna no interior, em
particular e nas terras altas, e também na região Sul a partir da noite de 8 para 9.

• Nebulosidade baixa/neblina/nevoeiro matinal no litoral a norte do Cabo Raso e no Algarve.

• Aviso AMARELO de Tempo QUENTE no interior hoje e amanhã.

•Noites tropicais, a confinar gradualmente ao Baixo Alentejo e Algarve..

• Pequena descida da temperatura máxima amanhã dia 7, no entanto, valores superiores a 35°C no interior.• Pequena descida da temperatura máxima amanhã dia 7, no entanto, valores superiores a 35°C no interior.

• Vento do quadrante oeste durante a tarde. Vento forte do quadrante sul, até 40 km/h, nas serras algarvias 
até final da manhã de dia 7, por vezes com rajadas até 50/60%. 

• Índice de Haines 10-12 no interior Norte e Centro e Alto Alentejo hoje e amanhã. No entanto, também nas
serras algarvias, poderá haver igualmente fogos com propagação errática.

• Risco de incêndio elevado no interior, e também no algarve (exceto no dia 7).


