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O local da internet Previsão Meteorológica e Clima (http://www.weather-climate.utad.pt) disponibiliza um
conjunto de resultados de previsão atmosféricas, climatologia e climatologia aplicada. É um sistema que fornece
um serviço operacional público e permite aos utilizadores uma oferta de carácter não-comercial.

A previsão de tempo é realizada diariamente (0530 UTC) com o modelo Weather Research and Forecasting
(WRF) para um prazo de 3 dias (#ilustração 3), depois de se ter realizado um detalhado processo de calibração,
validação e comparação com outros modelos (BRAMS). As condições iniciais são as simulações do modelo global
Global Forecast System (GFS) e as previsões usadas são as que se iniciam às 00 UTC. A previsão é realizada para
dois domínios aninhados e é disponibilizada em mapas horários dos campos meteorológicos para o domínio que
cobre a Península Ibérica, com resolução de 27km, embora também realizam simulações para Portugal
continental, com maior resolução (9 km). Os campos disponibilizados são: temperatura do ar e do ponto de
orvalho à superfície, precipitação acumulada (#ilustração 5), humidade relativa do ar, vento e pressão
atmosférica que permitem identificar centros de pressão atmosférica de mesoescala e sistemas frontais
(#ilustração 4). São também disponibilizados meteogramas dos mesmos elementos para as capitais de distrito
em Portugal (#ilustração 6).

As páginas da climatologia disponibilizam estatísticas habituais para períodos anuais e por estação do ano dos
parâmetros da temperatura (#ilustração 7) e da precipitação e a previsão de ondas de calor atualizadas
diariamente.

As páginas de climatologia aplicada são essencialmente sobre a influência meteorológica e climática sobre a
incidência dos incêndios e ondas de calor, e incluem estatísticas de índices de área ardida global por bioma por
ano e por mês (#ilustração 8) e a descrição destes fenómenos. Igualmente apresenta a descrição e estatísticas
entre a relação ondas de calor e incêndios rurais.

O local da Internet: http://www.weather-climate.utad.pt 
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#Ilustração 1 _ Estimadores de desempenho
do modelo para a temperatura horária no
mês de JANEIRO de 2016, em comparação
com valores observados em estações locais
em função da diferença de topografia do
modelo com a real (resolução de 25 m).

#Ilustração 2 _ Estimadores de
desempenho do modelo para a
temperatura horária no mês de JANEIRO
de 2016, em comparação com valores
do mesmo elemento climático,
observados em estações locais,
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#Ilustração 5 _ Página da previsão atmosférica da
precipitação

#Ilustração 4 _ Página de apresentação da previsão do
tempo com encaminhamento para as páginas de previsão
da temperatura do ar e do ponto de orvalho à superfície,
precipitação acumulada, humidade relativa do ar, vento e
pressão atmosférica que permitem identificar centro de
pressão atmosféricas de mesoescala e sistemas frontais. A
página também encaminha para os meteogramas dos
mesmos elementos para as capitais de distrito em Portugal

#Ilustração 6 _ Página dos meteogramas da
temperatura e humidade relativa do ar, precipitação
e intensidade e rumo do vento para as capitais de
distrito de Portugal.

#Ilustração 7 _ Página de apresentação da
climatologia com estatísticas para períodos
anuais e por estação do ano do parâmetro da
temperatura.

#Ilustração 8 _ Página de apresentação da
climatologia aplicada, nomeadamente sobre os
índices de área ardida global por bioma por ano e
por mês.
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