
 

 

 
INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO 
 
SITUAÇÃO METERIOLÓGICA 
 

 Quarta-feira, 06 de julho 

 

Humidade relativa entre 20 e 30% no interior durante a tarde, sendo inferior a 20% na 

parte mais interior a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela. Fraca recuperação 

noturna de 6 para 7, exceto na faixa costeira a sul do Cabo Mondego.  

Vento até 25 km/h do quadrante oeste, predominando do quadrante leste na região Norte, 

soprando até 40 km/h de leste/nordeste nas terras altas do Norte e Centro até meio da 

manhã e a partir do final da tarde.  

Possibilidade de instabilidade durante a tarde no extremo norte. 

 

 Quinta-feira, 07 de julho 

 

Humidade relativa entre 20 e 30% no interior durante a tarde, sendo inferior a 20% no 

interior Norte e Centro e região Sul. Fraca recuperação noturna de 7 para 8. Vento até 25 

km/h do quadrante leste, sendo temporariamente de noroeste até 35 km/h no litoral oeste. 

Nas terras, vento até 45 km/h do quadrante leste nas terras altas, em especial do Norte e 

Centro, até meio da manhã e a partir do final da tarde. 

 

Temperatura máxima em subida, com provável emissão de Avisos a partir de dia 7, que 

se podem prolongar pelo menos até dia 14.  

Temperatura mínima > 20º a partir de dia 07 em especial no Centro e Sul. 



 

 

 
EFEITOS ESPECTÁVEIS 
 

 Humidade relativa baixa (20-30%) durante as tardes, em especial no interior e 

região Sul.  

 Fraca recuperação noturna no Norte e interior Centro na noite de 5 para 6, e 

de forma mais generalizada nas noites seguintes.  

 Vento até 30 km/h, predominando do quadrante oeste, rodando para o 

quadrante leste no final de dia 6, e soprando por vezes forte do quadrante 

leste nas terras altas até meio da manhã e a partir do final da tarde.  

 Instabilidade no interior Norte e Centro dia 5 durante a tarde, com ocorrência 

de aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada e rajadas de vento 

forte, em especial no interior, sendo menos prováveis no dia 6.  

 Perigo de incêndio rural a aumentar a partir de dia 7.  

 Subida gradual de temperatura, com provável emissão de Avisos de Tempo 

Quente a partir de dia 7 de julho.  

 


