
                        

             

 

 

 

Guião de 

exploração do 

site do (copyright Nuno Avó)  



 

1 – Abra o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Na home-page, clique no link 

designado “Cartas meteorológicas” e observe a carta sinótica ali presente. 

1.1 – Refira qual o estado de tempo que será de esperar em Portugal Continental nesse dia (no 

que diz respeito à nebulosidade, à ausência ou existência de precipitação, à velocidade do 

vento, forte ou fraco, e existência ou não de diferenças entre as diferentes regiões do país). 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

1.2 – Refira se se trata de uma situação típica de inverno ou de verão. 

_____________________________________________________________________________________  

1.3 – Clique em                             para observar a última carta sinótica da série  (dia ___ às 

____ ) e verifique quais as alterações (se é que existem) relativamente ao estado de tempo que 

será de esperar em Portugal Continental. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

1.4 – Clique agora no item “selecione campo” e escolha “precipitação”. Observando a carta 

sinótica, refira os países da Europa em que é provável a ocorrência de precipitação nas próximas 

24 a 48 horas (clicando sucessivamente nos botões de navegação existentes por cima da carta). 

                         
         

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

1.5 – Em seguida, no item “selecione área” escolha a opção “Portugal Continental” e no item 

“selecione campo” escolha a opção “Temperatura do ar (2m)”. Com base na observação do mapa 

resultante, refira qual a previsão da temperatura em Portugal Continental relativamente ao dia em 

que está a realizar o trabalho, para as horas e localidades presentes na tabela (para tal deverá usar 

ainda os botões de navegação existentes por cima da carta). Como ajuda poderá ainda ver a 

previsão a 10 dias e horária para cada localidade. 

                

 

 

Horas 9 H 12 H 15 H 18 H 21 H 

Distritos Évora Bragança Braga Lisboa Santarém Faro Coimbra Beja Leiria Setúbal 

Temperatura           



1.6 – Justifique a diferença na previsão de temperatura encontrada às 9H entre as localidades de 

Évora e Bragança. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

2 – Passe agora para o link Tempo, selecionando o item estações on-line.  

 

2.1 – Coloque o cursor no círculo de Lisboa (Gago Coutinho) e, através do gráfico que irá aparecer 

ao lado, calcule a temperatura média das últimas 24 horas (temperatura média diária), colocando 

de seguida o cursor sobre o gráfico para aparecerem sucessivamente os 24 dados com as 

temperaturas horárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 – Indique a hora a que se atinge a temperatura máxima. Apresente uma justificação para que 

a temperatura máxima se registe a essa hora. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________  

 

 



2.3 – Coloque agora o cursor no tipo de resumo diário e calcule os valores da amplitude térmica 

diária do Cabo Raso nos últimos três dias e faça o mesmo para a estação meteorológica de Elvas.  

 

                       Cabo Raso                                                    Elvas 

Dia        –  

Dia        –  

Dia        –  

2.4 – Em face dos valores encontrados, indique qual das estações apresenta maiores valores de 

amplitude térmica e justifique esse facto, referindo o fator que está subjacente. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________  

3 – Clique agora no link clima e selecione o item normais climatológicas. 

 

 

 



3.1 – Selecione a estação de Bragança e em seguida retire os valores da Média da Temperatura 

Média (das normais 1971-2000), colocando o cursor sobre a respetiva linha, e calcule a 

temperatura média anual. Faça o mesmo para a estação de Faro. 

 

 

 

 

 

 

Bragança: 

 

Faro:  

 

3.2 – Justifique os valores encontrados. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

3.3 – Faça o mesmo para a Guarda e para Viseu. 

Guarda:  

 

Viseu: 

3.4 – Justifique os valores encontrados. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

3.5 – Abra agora as normais climatológicas de Lisboa e Portalegre e calcule a amplitude térmica 

anual para as duas localidades. 

Lisboa:  

Portalegre: 

 

 

 



3.6 – Justifique os valores encontrados. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________  

4 – Regresse à previsão significativa e clique em previsão no mundo.  

 

 

4.1 – Coloque o cursor sobre as cidades de Lisboa e de Buenos Aires e retire os valores da 

temperatura máxima e da temperatura mínima de cada uma delas. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

4.2 – Justifique a diferença apresentada pelos valores das duas cidades. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

5 – Clique agora em clima/portal do clima e depois em comparação. 

 

 

 

 

 
 

 



5.1 – Clique agora no lado esquerdo da página em normais climatológicas/histórico simulado 

1971-2000 e, logo abaixo, em média temporal estações verão e variável temperatura máxima. 

  

5.1.1 – Clique agora no lado direito da página em normais climatológicas/histórico simulado 

2071-2100 e, logo abaixo, em média temporal estações verão, cenário RCP8.5 e variável 

temperatura máxima. 

   

5.2 – Clique na legenda e analise os dois mapas resultantes. Apresente as principais alterações 

que o cenário prevê relativamente à temperatura no verão. 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

5.3 – Repita os procedimentos e faça o mesmo relativamente à precipitação na primavera. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Bom trabalho! 

 


