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Análise dos gráficos termopluviométricos

➢ No Norte Litoral predomina o clima temperado mediterrânico

com influência atlântica, existindo apenas dois meses secos.

➢ No Norte Interior predomina o clima temperado
mediterrânico com influência continental, existindo três meses
secos.

➢ No Sul predomina o clima temperado mediterrânico que vai
ficando cada vez mais autêntico à medida que descemos em
latitude. O número de meses secos vai aumentando de quatro
(em Lisboa e Beja) para cinco (em Faro).

➢ Na Serra da Estrela existe um clima de montanha, com
temperaturas baixas, muita precipitação e neve.
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O Clima de Portugal

Clima temperado mediterrânico 
com influência da altitude

Clima temperado mediterrânico 
de feição continental (NE)

Clima temperado mediterrânico 
de feição marítima (NO)

Clima tipicamente mediterrânico (Sul)

Segundo a classificação de 
Orlando Ribeiro
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O Clima de Portugal

Csa: Clima temperado com 
Inverno chuvoso e Verão seco e 
quente 

Csb: Clima temperado com 
Inverno chuvoso e Verão seco e 
pouco quente

BSk: Clima de estepe fria da 
latitude média (árido)
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O Clima de Portugal
 Classificação de Suzanne Daveau
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O Clima de Portugal
➢ O limite climático fundamental entre o Norte e o Sul

passa pela linha de equilíbrio entre a precipitação e a
evapotranspiração em termos anuais.

➢O Norte é excedentário em água e o Sul é deficitário.

➢ O limite entre o Norte e o Sul é fixado pelo
alinhamento dos relevos das Serras da Estremadura,
Gardunha e Malcata.

➢ A azul temos a penetração da massa de ar atlântica:
maior a norte por via dos relevos, menor a sul por via
do dinamismo do ar continentalizado sobre a meseta.

➢ As vertentes sul das Serras de Monchique e do
Caldeirão são o limite setentrional do Algarve, que
apresenta um clima à parte do resto do país.

7



Precipitação -Medidas de dispersão

➢ A análise da evolução da precipitação será efetuada 
com base em decis.

➢Decis: São os nove valores que dividem uma série 
ordenada de dados numéricos em dez partes iguais. 

➢2.º decil: Valor abaixo do qual se registam vinte por 
cento dos dados.

➢5.º decil (mediana): Valor que divide a série 
ordenada ao meio, abaixo do qual se encontram 
cinquenta por cento dos dados.

➢ 8.º decil: Valor abaixo do qual se registam oitenta 
por cento dos dados.
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