
A Temperatura em Portugal Continental
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A temperatura – Mapa de 
isotérmicas de Julho
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A temperatura – Mapa de 
isotérmicas de Janeiro
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Temperatura média anual

➢ A Região Norte (até ao 
Rio Tejo) é a mais fria e 
a que apresenta 
maiores contrastes.

➢As áreas mais elevadas 
são as que possuem 
valores mais baixos da 
temperatura média 
anual.

➢ A Região Sul é mais 
homogénea, registando 
valores entre os 15° e os 
17,5°C. 
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Temperatura nos meses de Verão

➢Os locais mais avançados no 
oceano, bem como as 
montanhas do Norte  e da 
Cordilheira Central são os que 
possuem Verão mais fresco.

➢ Os locais com Verão muito 
quente são os que se inserem 
numa área entre Mértola, 
Alcácer do Sal e Arronches, o 
vale do Guadiana, o vale do 
Tejo a montante de Abrantes, 
o vale do Douro e seus 
afluentes a montante da 
Régua. 

5



A intensidade e duração do calor estival
➢Orla ocidental é marcada pela 

frescura (Cabos com 20˚ na TM).

➢O gradiente térmico entre a costa 
alentejana e a bacia do Sado é a 
maior da Península (13˚entre Sines e 
Alvalade do Sado).

➢No Algarve, a diferença é entre o 
Barlavento e o Sotavento (7˚ em 
média entre Sagres e VRS António).

➢No Alto Douro existem menos de 5 
dias com mais de 35˚, na margem 
esquerda do Guadiana existe, em 
média, um mês com essa 
temperatura.
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O ambiente térmico estival 
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Temperatura nos meses de Inverno
➢É nas áreas mais deprimidas

que se registam as
temperaturas mais baixas em
termos absolutos.

➢Em termos globais, o frio é
maior no topo da Cordilheira
Central e nas montanhas e
planaltos do Nordeste de Trás-
os-Montes e da Beira Interior,
bem como no topo de algumas
serras do Noroeste do país.

➢É no litoral a sul do Porto e no
Algarve que se registam as
temperaturas mais elevadas.
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A intensidade e a duração do frio invernal
➢Tm<0˚: Gelo ao nível do solo

➢0˚<Tm<5˚: Formação de geada

➢Culturas como a cerejeira, a pereira, 
a macieira ou o abrunheiro 
necessitam de frio invernal.

➢ Na Serra da Estrela há, em média, 
92 dias de temperatura negativa e 
Moimenta da Beira apresenta 68.

➢ O número de dias com temperatura 
negativa aumenta do litoral para o 
interior, mas há exceções como 
Alcobaça  e Dois Portos (12 dias), 
Marinha Grande (20), Alvalade do 
Sado (15) – áreas deprimidas. 9



O ambiente térmico invernal
10



Número de dias de geada
➢ A ocorrência de geada é 

acidental junto ao litoral, 
apenas em lugares 
abrigados. 

➢ No interior a Norte do Tejo, 
ocorrem de Novembro a 
Maio.

➢No interior a Sul do Tejo, 
ocorrem de Dezembro a 
Fevereiro.

➢Penhas da Saúde (210 dias), 
Moimenta da Beira (187), 
Guarda (179), Montalegre 
(186 dias).
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Análise da amplitude térmica
 Apesar de Portugal ter 

apenas 200 km de largura, 
nele se observa um nítido 
contraste Oeste-Este 
relativamente à variação 
espacial das amplitudes 
térmicas.

 As regiões do interior devem 
a sua elevada amplitude 
térmica às elevadas 
temperaturas máximas 
observadas no Verão, altura 
em que o gradiente térmico é 
mais elevado. 
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Regimes térmicos em Portugal
➢ Regime oceânico: Regiões do litoral que apresentam 

uma amplitude térmica fraca qualquer que seja a 
latitude – Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Faro.

➢ Regime continental: Regiões do interior que 
apresentam uma forte amplitude térmica – Bragança, 
Vila Real, Castelo Branco. 

➢ Regime misto: Regiões que apresentam uma forte 
amplitude térmica numa parte do ano (como Coimbra) 
ou que a apresentam em termos diários durante o 
Verão (como Évora, Leiria ou Braga).

➢ Regime de altitude: Regiões de montanha, com baixas 
temperaturas e amplitude térmica reduzida no Inverno 
e elevada no Verão. 
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Regimes prováveis de temperatura

➢ É feita a divisão da série de valores ordenados de cada
estação meteorológica em cinco, obtendo-se 4 quintis
e ficando definido que:

➢ Estação quente: Aquela em que as estações atingem o
seu valor mais elevado em todos os quintis.

➢ Estação fria: Aquela em que as estações atingem o seu
valor mais baixo.

➢ Estação intermédia: Aquela em que se observa um
aumento progressivo (Primavera) ou uma diminuição
progressiva (Outono) da temperatura.
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Regimes prováveis de temperatura

➢ Regime de estação quente:

 Julho e Agosto são os meses mais quentes.

 Setembro pertence ao período mais quente nas 
estações do litoral ocidental. Por vezes, nas 
estações do litoral ocidental, o Setembro é o mês 
mais quente, dado que é nessa altura que o oceano 
se encontra mais quente.

 Julho é o mês mais quente nas estações do Norte.

 Agosto é o mês mais quente nas estações do Sul.
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Regimes prováveis de temperatura

➢ Regime de estação fria:

• É composto pelos meses de Dezembro, Janeiro e 
Fevereiro.

• Janeiro é o mês mais frio, podendo nalguns casos ser o 
Fevereiro (Penhas Douradas). 

➢ Regime de estação intermédia: 

• A temperatura aumenta ao longo dos meses de 
Primavera (de Março a Junho), com a subida mais 
acentuada a ocorrer de Março para Abril.

• As temperaturas descem de Setembro para Novembro 
no Outono, com a quebra mais nítida a verificar-se de 
Outubro para Novembro. 
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