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➢ O Inverno e a Primavera no Norte, o Verão e o Outono
no Sul do país, foram as estações que mais
contribuíram para o aquecimento verificado.

➢A humidade relativa das regiões do interior baixou na
Primavera e no Verão, algo que fez aumentar a aridez e
o risco de incêndio.

Análise da evolução verificada no 
clima português
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Análise da evolução verificada no clima 
português (temperatura)

➢ Desde o início do século XX, as tendências positivas
mais significativas verificam-se nas temperaturas
médias anuais e nas temperaturas máximas anuais.

➢O aumento das temperaturas médias anuais cifrou-se
entre 0,6˚C e 1,6˚C. Existiram dois períodos de
aquecimento (1910-45 e 1976-atualidade) desde o
século XX.

➢O aumento nas temperaturas máximas médias ficou
entre 1,3˚C e 2,1˚C.

➢As maiores alterações ocorreram no sul do país com as
máximas a registarem um aumento de 2,9˚C entre o
início e o fim do século XX.
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Fatores explicativos da evolução – El Niño

➢ Primeiro modo de variabilidade do clima mundial: El
Niño, designadamente tendo em conta as variações da
sua periodicidade, que explicam mais de 60% da
variabilidade climática atual do planeta.
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Fatores explicativos da evolução – El Niño

➢Ao nível da Península Ibérica, ficou provado que os
ciclones tropicais no Atlântico Norte são menos
numerosos nos anos de El Niño porque as depressões
africanas que lhes dão origem passam a ser de fraca
atividade nesses anos e o vento de leste que assegura o
seu encaminhamento até às Antilhas é desorganizado.
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Fatores explicativos da evolução – NAO

➢ A NAO é a oscilação do Atlântico Norte e tem a ver
com o movimento de vaivém da pressão atmosférica
que afeta toda a extensão do Atlântico Norte.

➢ Numa fase do movimento, a pressão é alta nos Açores
e baixa na Islândia (fase positiva).
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Fatores explicativos da evolução – NAO

➢ Noutra fase, as diferenças de pressão esbatem-se,
chegando mesmo a existir uma pressão alta na Islândia
e baixa pressão nos Açores (fase negativa).
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Variação do índice invernal da NAO
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Variação do índice invernal da NAO
9/17



Variação do índice invernal da NAO (análise)

➢Verifica-se que existiram 5 fases
positivas de amplitude diferente.

➢As mais duradouras foram: 1903-1914;
1920-1929 e 1980-atualidade.

➢A fase negativa mais longa e intensa
ocorreu entre 1950 e 1971. Entre 1929 e
1942 também foi mais negativo que
positivo.
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Consequências climáticas
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Consequências climáticas

➢ Fase Positiva: 

• Temos circulação zonal rápida com os ventos de
oeste a empurrarem tempestades de chuva e neve,
com maior intensidade que o habitual sobre o
Reino Unido, a França e a Europa do Norte.

• Na Península Ibérica, Marrocos, Açores e Madeira,
vamos ter situação anticiclónica, com pouca
precipitação, que pode levar à seca.

• No continente Norte-americano vamos ter vagas
de frio.
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Consequências climáticas
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Consequências climáticas

➢ O Anticiclone dos Açores está fraco e as depressões
subpolares migram para sudoeste.

➢ Os ventos de Oeste diminuem de intensidade e
passamos a ter uma circulação meridiana lenta ou
bloqueada.

➢ A Península Ibérica passa a receber ar oceânico
tépido de sudoeste e regista-se um acréscimo de
precipitação (superior à média). Podem verificar-se
cheias.

➢ A Europa do Norte fica afetada por cristas
anticiclónicas que trazem ar frio continental, da
Sibéria.
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Causas para o ritmo da NAO

➢ Efeito de estufa de origem antrópica.

➢ Aumento de poeiras vulcânicas na
estratosfera (erupção do vulcão Pinatubo).

➢ O arrefecimento da estratosfera devido ao
buraco do ozono sobre o ártico e que terá
retirado vigor à depressão da Islândia.

➢ Aumento da frequência e da intensidade
dos fenómenos de El Niño nos anos 90,
coincidente com a NAO+.
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A NAO e a variabilidade da chuva
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Conclusões sobre os gráficos
➢ Verifica-se que a NAO se traduz por uma maior ou

menor quantidade de precipitação em Portugal.

➢ No período de 1901-1930, a quantidade de chuva foi
reduzida (maior frequência de NAO+).

➢No período entre 1930 e 1960, os triénios 1943-45 e
1947-49 foram de seca intensa em Portugal.

➢ Já os anos 60 têm um recorde de precipitação (NAO-).

➢ Nos anos 70, de 77 a 79, os invernos tiveram cheias
desastrosas. Décadas de 80 e 90 registaram muitas
secas.
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