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Alterações observadas do clima atual 

• Aquecimento global: o período 1983-2012 
foi provavelmente o mais quente de 
qualquer trinténio nos últimos 1400 anos 

• As últimas 3 décadas foram sucessivamente 
mais quentes;  e mais quentes do que 
qualquer das décadas depois de 1850 

• O último mês com anomalia negativa foi 
dezembro de 1984 (média séc. XX) 

Anomalias mensais (°C) 
1890 – 2016 

Escala global – Temperatura do ar 

 

10 anos mais quentes  
todos desde 1998 

 

2017 foi o 2º mais 
quente e  

2013-2017 o período de 
5 anos mais quente 



Portugal continental – Temperatura média do ar 

Alterações observadas do clima atual 
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• As últimas 3 décadas foram as mais 
quentes 

• Década + quente : 1991/2000  

• Desde meados dos anos 70 a temperatura 
média subiu em todas as regiões de Portugal, a 
uma taxa de cerca de 0.3 °C/década 

•  De referir que dos 10 anos mais quentes, 7 
ocorreram depois de 1990, sendo o ano de 
1997 o mais quente e o de 2017 o 2º mais 
quente. 



Portugal continental – Temperatura máxima e mínima do ar 

Alterações observadas do clima atual 



Valores anuais de precipitação 

• Redução de precipitação nalgumas regiões 
do mundo, incluindo a bacia do 
Mediterrâneo. 

• Tendência de decréscimo na Península 
Ibérica e de acréscimo na Escandinávia. 

Tendência da precipitação continental  

Alterações observadas do clima atual 

Escala global e Europa – Precipitação 

IPCC EEA 



Portugal continental - Precipitação 

Alterações observadas do clima atual 

• Decréscimo da precipitação 
anual ≈ -20 mm/década; 

• As últimas 4 décadas foram 
sucessivamente mais secas; 

• Década mais seca 2001/2010. 

• Decréscimo da precipitação anual: os 
últimos 20 anos foram particularmente 
pouco chuvosos em Portugal Continental; 

• De referir ainda que 6 dos 10 anos mais 
secos ocorreram depois de 2004; 

• 2005: ano mais seco; 2007: 2º mais seco; 
2017: 3º  mais seco; 2004: 4º  mais seco 
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Ano 2017… 



R99p – dias muito chuvosos 

Escala sazonal: redução na primavera (estatisticamente 
significativa), no verão e no inverno. Aumento no outono.  

Aumento da contribuição de dias extremamente chuvosos, 
acima do percentil 99,  para a precipitação anual, 
especialmente nos últimos 30 anos e nas regiões do Sul. 

PRECIPITAÇÃO: TENDÊNCIAS OBSERVADAS 

Alterações observadas do clima atual 



SPI 12 e 24 meses 

Os resultados indicam uma tendência de diminuição do 
índice (seca): cerca de 80% das estações apresentam 

tendências negativas, estatisticamente significativas ao 
nivel 5% em 35% e 44% das estações respetivamente.  

Nas escalas mais longas do SPI os valores negativos são 
mais frequentes no últimos 30 anos.  

SPI 3 meses  

Diferenças ao nível da escala sazonal 

Primavera - indicam uma tendência de 
diminuição do índice (+seca), 

estatisticamente significativas ao nivel 5% 
em 2/3 das estações. 

Seca meteorológica 
Em Portugal Continental 



Seca meteorológica 
em Portugal Continental 

 A seca 1943-46 foi a mais longa ocorrida nos últimos 65 anos e 2004-06 foi a de maior 
extensão territorial. 

 Seca 2004-06 foi a situação de seca mais intensa (meses consecutivos em seca severa e 
extrema) em termos de extensão territorial dos últimos 65 anos (100%) 

 A situação de seca de 2016-17 é a única situação que entre outubro e dezembro tem 
grande parte do território nas classes de maior severidade  



Cenários futuros - RCP 

Moss et.al. 2010. e Rogelj et.al. 2012 

Van Vuuren et al, 2011 



Temperatura  
do ar 

Precipitação 

IPCC – AR5 (2014)  
The Physical Science Basis 

(reference period 1986-2005) 

Cenários futuros a nível Global 



IPCC – AR5 (2014)  
The Physical Science Basis 

(reference period 1986-2005) 

Cenários futuros, Bacia do Mediterrâneo 



Alterações climáticas em Portugal continental  
Cenários Futuros - RCP 4.5 e RCP 8.5 

Anomalias de temperatura, 
precipitação e ET0 

www.portaldoclima.pt 

PORTAL DO CLIMA 



Alterações climáticas em Portugal continental  
Cenários Futuros - RCP 4.5 e RCP 8.5 por bacias 

Diminuição  
de precipitação anual  

5% no RCP 4.5  
 15% no RCP 8.5  
até 2071-2100 



Precipitação anual - Cenários 

Diminuição de 5% no RCP 4.5 
e de 15% no RCP 8.5 até 
2071-2100 
 
Fortes contrastes espaciais 
de diminuição percentual no 
caso do RCP 8.5:  
- Norte, 5 a 15 %; 
- Centro, 10 a 20 %; 
- Sul, 15 a 30 % 

Alterações climáticas em Portugal continental  
Cenários Futuros - RCP 4.5 e RCP 8.5 por bacias 



Alterações climáticas em Portugal continental  
Cenários Futuros - RCP 4.5 e RCP 8.5 por bacias 

RCP 4.5 RCP 8.5 

- Diminuição de precipitação em todas as 
estações do ano, exceto no inverno em que 
aumenta; 
- Maior diminuição percentual, cerca de 25 
a 30 %, no verão, no período 2041-2070. 

- Diminuição de precipitação na primavera, 
verão e outono 
- Aumento de precipitação no inverno 
(exceto no Sul em que diminui); 
- Maior diminuição percentual, cerca de 45 
a 50%,  no verão, no período 2071-2100. 

O período de abril a setembro (semestre seco) será cerca de 25 a 40 % mais seco  
(RCP 4.5 e RCP 8.5, respetivamente). 



Diminuição de precipitação nas bacias do Norte e Centro na generalidade dos meses e maiores 
perdas na primavera e outono – alargamento do período seco estival 

Diminuição de precipitação nas bacias do Sul nos meses de primavera, verão e outono com 
alargamento do período seco estival 

Alterações climáticas em Portugal continental  
Cenários Futuros - RCP 4.5 e RCP 8.5 por bacias 



Alterações climáticas em Portugal continental  
Cenários Futuros - RCP 4.5 e RCP 8.5 por bacias 



Alterações climáticas em Portugal continental  
Cenários Futuros - RCP 4.5 e RCP 8.5 

-Para além da diminuição da 
precipitação na generalidade dos 
meses, também o contributo 
sazonal  se altera. 
 

- O inverno (DJF) assume maior 
peso para o total anual com quase 
50% no período 2071-2100 (+7.5 % 
comparativamente a 1971-2000); 
 

-  A primavera (MAM), o verão (JJA) 
e outono (SON) perdem 
importância para o total anual, 
cerca de -3%, -2% e -2.5%, 
respetivamente. 
 



Portugal continental… 

TEMPERATURA do AR 

• Desde 1976: 

• O aquecimento predomina em todas as estações do ano 

• Tendência para mais ondas de calor e com maior duração 

• Aumento dos dias quentes e muito quentes 

PRECIPITAÇÃO 

• Decréscimo na precipitação anual e, principalmente, na primavera 

• Fenómenos extremos de precipitação intensa aumentam no outono e 
decrescem significativamente na primavera 

• Mais secas e de maior duração 

Em geral: No futuro as simulações apontam para que as tendências verificadas 

continuem/intensifiquem, incluindo o aumento de frequência dos fenómenos 

extremos de calor, seca e chuva.                                 

                      “Hotter, Drier, Wetter. Face the future.”(WMO, 2016) 

Alterações observadas do clima atual e cenários 



Tópicos para discussão 

• Menor precipitação/maior 
evapotranspiração  

• Maiores anomalias 
percentuais no Sul 

• Períodos secos mais longos 

• Aumento dos fenómenos 
de precipitação intensa 

• Precipitação cada vez mais 
concentrada nos meses 
inverno 

Considerações finais 

IPCC, AR5 
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Tópicos para discussão 

• Agricultura e pastorícia 

• Produção de energia hidroelétrica 

• Turismo e atividade hoteleira 

• Risco de incêndio 

• Erosão dos solos 

• … 

Considerações finais 
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Vulnerabilidade 



Obrigado! 


