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Resumo:

Neste artigo analisam-se as causas sinóptica responsáveis pela ocorrência de episódios 
de ventos tempestuosos (rajadas superiores a 100km/h), de escala sinóptica, em Portugal 
Continental, tendo como base um conjunto de casos ocorridos no passado. Na sua quase to-
talidade, estas situações tempestuosas são consequência da acção de perturbações extratro-
picais, em ciclogénese explosiva e com intensa actividade frontal associada, animadas por 
forte convergência na periferia de tramos de acentuada aceleração do jet-stream polar (jet-
streak). O principal objectivo é o de contribuir para um melhor conhecimento dos riscos cli-
mático-meteorológicos em Portugal.

Palavras chave: Riscos naturais. Ventos tempestuosos. Ciclogénese explosiva. Jet-streak.

Abstract:

Risk of synoptic scale gusty winds in Portugal: causal analysis

In this article we analyze the synoptic causes of synoptic scale gusty winds (gusts 
exceeding 100km/h) episodes in Portugal, based on a set of cases that occurred in the past. 
Almost all of these situations are the result of storm action extratropical disturbances in 
explosive cyclogenesis and frontal activity associated, animated by strong convergence on 
the outskirts of polar jet stream intense acceleration (jet-streak). The main objective is to 
contribute to a better understanding of the climatic and weather risks in Portugal.
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1. Considerações introdutórias

Não há, à superfície da Terra, áreas isentas de riscos climático-meteorológicos e, não 
obstante a benignidade que o senso-comum atribui às características do clima em Portugal 
Continental, este território não constitui excepção. O carácter mediterrâneo do clima de 
Portugal Continental, com toda a sua diversidade espacial - mais continental nas regiões do 
interior, com influências mais marcadamente marítimas nas regiões do litoral e modificado 
pela altitude nas áreas montanhosas - contempla paroxismos climáticos como ondas de calor 
e de frio, episódios de precipitação abundante e prolongada, ou particularmente intensa, por 
vezes de neve a baixa altitude, contrastando com períodos longos de escassez de precipitação 
invernal, e situações de ventos particularmente fortes. Os potenciais riscos, directos ou 
subsidiários, destes fenómenos extremos, são reais e de forte variabilidade inter-anual, como 
é marcadamente característico dos climas ditos de “transição”, onde se enquadra o clima 
mediterrâneo. E foram já objecto de análise científica por parte de alguns geógrafos, de 
entre os quais se destaca o Professor Doutor Fernando Rebelo, da Universidade de Coimbra 
(Rebelo, 2001, 2005 e 2010), percursor do corpus da geocindínica em Portugal como uma 
área de investigação da Geografia, com terminologia, metodologias e objectivos, específicos, 
concretos e aplicados.

Relativamente a Portugal, se alguns dos riscos associados a determinadas variáveis 
climáticas têm sido objecto de análises recorrentes pela Geografia de Coimbra, nomeadamente 
à abundância ou escassez de precipitação (Ganho e MonteiRo, 1989; Ganho e MonteiRo, 1993; Rebelo 
e Ganho, 1998; Ganho, 2002; Ganho, 2009/2010; botelho e Ganho, 2010; botelho e Ganho, 2012b), a 
temperaturas extremas e desconforto bioclimático (Ganho, 1994; botelho e Ganho, 2012a; botelho 
e Ganho, 2013), ou à degradação da qualidade do ar e poluição atmosférica (Ganho, 1996; Ganho, 
1999; Fialho, GoMes e Ganho, 2010), a mesma importância não tem sido atribuída às situações de 
ventos tempestuosos e seus potenciais riscos (nunes, Pinho e Ganho, 2011/2012). Subescrevendo 
Fernando Rebelo “o risco de tempestades violentas na Europa, embora raro, existe e manifesta-
se de vez em quando. Portugal, em termos geográficos, sempre foi um país europeu. Também 
temos de estar preparados para riscos deste tipo” (Rebelo, 2005: 54).

2. Conceitos e metodologia

Segundo baRRy e CaRleton (2001), os fenómenos atmosféricos de escala sinóptica 
apresentam uma dimensão espacial horizontal entre 500 e 5000km, limiares acima e abaixo 
dos quais se situam, respectivamente, a escala planetária (superior a 5000km), e as mesoescala 
(20 a 500km) e pequena escala (1 a 20km), a que se pode também atribuir a designação, mais 
ampla, de escala subsinóptica.

Assim sendo, a análise que se faz neste trabalho recai sobre ventos de escala sinóptica 
(ou na transição para a escala subsinóptica), cujos efeitos se fazem sentir em vastas áreas 
do território e na dependência de perturbações atmosféricas, normalmente de carácter 
frontal, de grandes dimensões. Excluem-se, por isso, as situações de ventos particularmente 
violentos mas de escala subsinóptica, e que, pontualmente, atingem áreas do país de dimensão 
mais restrita, como é o caso dos tornados (Pinto e leitão, 2010; Pinto e leitão, 2012) ou dos 
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gustnados, associados a super-células de desenvolvimento vertical, não obstante estas surgirem 
embebidas no contexto da dinâmica interna de perturbações de escala sinóptica, associadas a 
descontinuidades frontais muito activas, ou a linhas de forte convergência e de instabilidade 
organizada.

De acordo com a Escala de Beaufort (Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa), que 
classifica a força do vento em 13 categorias (de 0 a 12), em função da sua velocidade e dos seus 
efeitos em terra, ao vento de grau 9, que corresponde a uma velocidade de 75 a 88km/h, é 
atribuída a designação de tempestuoso, e ao vento de grau 10 (89-102km/h) a qualificação de 
temporal. Estas velocidades do vento são velocidades sustentadas e não contemplam velocidades 
instantâneas (rajadas), significativamente mais elevadas dentro de cada categoria. Por isso, e 
utilizando um critério pouco espartilhado, atribuiu-se a designação de ventos tempestuosos 
àqueles que, em rajada, superaram os 100km/h e seleccionaram-se as situações em análise 
com base em dados diários disponíveis em arquivo on-line (www.tutiempo.net), nomeadamente 
nos dias do período 1973-2013 em que as rajadas de vento ultrapassaram os 100km/h em, pelo 
menos, uma das estações meteorológicas (quadro I) de Lisboa (Portela), Porto (Pedras Rubras), 
Coimbra (Instituto Geofísico da Universidade ou Aeródromo de Cernache) e Faro (Aeroporto). 
A escolha destas estações meteorológicas teve como preocupação contemplar toda a extensão 
latitudinal do território, com incidência no litoral, onde a influência da força de atrito entre a 
superfície terreste e a baixa atmosfera suprajacente menos interfere com as causas dinâmicas 
da velocidade dos fluxos.

3. Dinâmica atmosférica e ciclogénese extratropical

A localização de Portugal Continental nas médias latitudes (entre 37 e 42º N) coloca-o 
na transição entre o campo estável da cintura das altas pressões subtropicais, e o campo 
perturbado dos corredores das perturbações da frente polar e da migração meridiana de 
perturbações de gota-fria. A acção dominante das células anticiclónicas subtropicais nos meses 
mais quentes do ano (de Junho a Setembro) e a influência recorrente, mas intermitente, de 
perturbações atmosféricas determinadas pela actividade polar e subpolar, no resto do ano, 
resulta da migração latitudinal dos fluxos de Oeste do vórtice circumpolar dos níveis médios 
e altos da troposfera, para latitudes mais elevadas no Verão e para latitudes mais meridionais 
no Inverno. A actividade ciclogénica depende da posição latitudinal do fluxo em altitude e do 
jet-stream polar nele integrado, do seu traçado, de carácter zonal ou meridiano (ondulatório 
ou de bloqueio), e da variação, em longitude, da sua velocidade. 

A ciclogénese extratropical não depende só de fortes contrastes termohigrométricos e de 
densidade entre massas de ar, e da estrutura baroclínica da troposfera no seu confronto, mas 
principalmente do carácter convergente (ou confluente) ou divergente (ou difluente) dos fluxos 
nos níveis altos da troposfera.

Com efeito, quando domina um regime de circulação ondulatória em altitude, descrevendo 
cristas (ondulações anticiclónicas) e vales (ondulações ciclónicas) de grande amplitude (ondas 
de Rossby), em consequência da variação do turbilhão absoluto (huFty, 2001), no flanco oriental 
dos vales (e ocidental das cristas) verifica-se divergência em altitude, e no flanco ocidental dos 
vales (e oriental das cristas), pelo contrário, ocorre convergência em altitude. A divergência em 
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altitude provoca a ascendência do ar, convergência à superfície e ciclogénese, e a convergência 
em altitude determina a subsidência do ar, divergência à superfície e anticiclogénese. A 
ciclogénese ocorre, então, preferencialmente, no contexto do flanco oriental das ondulações 
ciclónicas (Figura 1).

A velocidade do fluxo no interior do jet-stream não é homogénea e, em determinados 
tramos, de extensão variável (de centenas a milhares de km), em função de um estrangulamento 
das linhas de contorno na alta troposfera (isoípsas do geopotencial a 300hPa), pode ser muito 
superior do que na sua envolvência, constituindo o jet-streak (ou jet-maximum). O jet-streak 
é determinante na ciclogénese extratropical (ahRens, 2007).

Quando o regime da circulação em altitude tem um carácter zonal - por definição quando 
a amplitude das ondulações é inferior a 15º de latitude (FeRReiRa, 1989) - a rápida aceleração 
do fluxo na área de entrada do jet-streak não é acompanhada, de imediato, por um aumento 
da intensidade da força de Coriolis proporcional ao aumento da força de gradiente, o equlíbrio 
geostrófico rompe-se e o fluxo inclina-se no sentido das baixas pressões, originando forte 
convergência à esquerda da corrente e divergência à direita da corrente. No núcleo do jet-
streak reconstitui-se o equlíbrio geostrófico e o vento é paralelo às linhas de contorno. Na área 
de saída do jet-streak, a acentuada desaceleração do fluxo destrói novamente o equilíbrio 
geostrófico, temporáriamente a força de Coriolis supera a força de gradiente, o fluxo inclina-se 
no sentido das altas pressões e gera-se forte divergência à esquerda da corrente e convergência 
à direita da corrente. Definem-se assim quatro quadrantes em torno de um jet-streak zonal 
(Figura 2): o quadrante esquerdo a montante do fluxo, de forte convergência, o quadrante 
direito a montante do fluxo, com divergência, o quadrante esquerdo a jusante do fluxo, de 
forte divergência e o quadrante direito a jusante do fluxo, com convergência. A convergência 
na alta troposfera determina subsidência, e divergência e anticiclogénese nos níveis inferiores 
da troposfera. Pelo contrário, à divergência na troposfera superior corresponde convergência 
na baixa troposfera, ascendência do ar e ciclogénese. Assim, a dinâmica atmosférica associada 
ao jet-streak zonal impõe condições particularmente favoráveis à ciclogénese no seu flanco 
esquerdo a jusante da corrente.

No caso de um jet-streak ondulatório (Figura 3), no contexto de um amplo vale no fluxo 
de altitude, a variação do turbilhão relativo contribui para uma intensificação da convergência 
no flanco ocidental do vale, à entrada esquerda do jet-maximum e um reforço da divergência 
no flanco oriental do vale, à saída esquerda do jet-maximum, áreas que correspondem, assim, 
respectivamente, a forte subsidência, anticiclogénese e divergência na baixa troposfera, e 
a intensa actividade convectiva, ciclogénese e convergência nos níveis baixos da troposfera. 
Quando a intensidade máxima do jet-streak se localiza no flanco ocidental de um vale, induz 
uma amplificação da ondulação (processo de digging) e, consequentemente, ao reforço da 
divergência no flanco oriental do vale. Pelo contrário, quando o jet-streak percorre o flanco 
oriental de um vale, conduz a um estiramento da ondulação (processo de lifting) e a uma 
atenuação da divergência.

As áreas onde a dinâmica divergente dos fluxos de altitude induz a ciclogénese e, conse-
quentemente, a convergência subjacente, são, por excelência, áreas de advecção confluente, 
com vórticidade ciclónica, de massas de ar com fortes contrastes, termohigrométricos, de 
densidade e de espessura, fortemente baroclínicas e, por isso, também, de intensa frontogénese 
e de potencial ocorrência de ventos de superfície particularmente violentos.
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Figura 1
Áreas de convergência (down) e de divergência (up) no contexto de um vale nos níveis 
altos da troposfera.
Fonte: www.estofex.org.

Figura 2
Quadrantes de convergência (Con) e de divergência (Div) no contexto de um jet-streak 
zonal.
Fonte: www.crh.noaa.gov.

Figura 3
Áreas de convergência (conv) e de divergência (div) no contexto de um jet-streak com curvatura ciclónica (esquerda) e 
anticiclónica (direita). 
Fonte: www.estofex.org.
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Quando o jet-streak, com traçado zonal, ou no contexto de um vale, é muito intenso, a 
divergência no seu flanco esquerdo a jusante da máxima velocidade do fluxo, muito marcada, induz 
uma forte ascendência do ar desde os níveis troposféricos subjacentes e, consequentemente, 
uma ciclogénese violenta, denominada de “ciclogénese explosiva”, por definição (sandeRs e 
GyakuM, 1980) quando a pressão atmosférica, à superfície, desce 1hPa por hora (à latitude de 
60º, um pouco menos de 1hPa por hora à latitude de 40º), ou seja, aproximadamente 24hPa 
em 24 horas (20hPa em 24 horas para 40º de latitude). A formação e evolução, muito rápida, 
de perturbações extratropicais tão profundas e cavadas, frequentemente a partir de ondas 
baroclínicas ou de vórtices ciclónicos secundários embebidos no flanco meridional (setentrional 
no hemisfério Sul) de um vasto campo depressionário subpolar, por si só é acompanhada de 
ventos de carácter tempestuoso, principalmente ao longo do traçado das descontinuidades 
frontais associadas, independentemente destas apresentarem uma estrutura de acordo com o 
modelo norueguês (PédelaboRde, 1982), ou de acordo com o modelo de Shapiro-Keyser (VoPuRC’h, 
Fons e stuM, 2002). No modelo norueguês (Figura 4), o processo de oclusão evolui desde o 
núcleo depressionário e, quando completo, todo o sector quente é remetido para os níveis 
médios e altos da troposfera, ficando a depressão, na baixa troposfera, constituída apenas 
por ar frio. No caso do modelo de Shapiro-Keyser (Figura 4), à medida que o processo de 
oclusão evolui, a frente oclusa vai-se enrolando, em espiral, em torno do centro da depressão, 
acabando por originar, na baixa troposfera, uma depressão fria com um núcleo quente, e a 
oclusão é denominada de seclusão quente. Trata-se, efectivamente, de uma oclusão de tipo 
frente quente. Por vezes, o processo de oclusão nem sequer se inicia, a frente fria destaca-se 
da frente quente e é apenas a frente quente que se enrola en torno de centro da depressão que, 
também neste caso, se transforma numa depressão de núcleo quente. O esquema norueguês e o 
de Shapiro-Keyser coexistem, e este último ocorre, preferencialmente, sobre os oceanos.

Em qualquer dos casos, quando a divergência à saída do jet-streak é particularmente 
intensa, para além da afluência de ar desde a baixa troposfera, determina também uma sucção 
de ar estratosférico, muito frio e seco, que penetra “em ranhura” ao longo do sector pós-

Figura 4
Modelos conceptuais de evolução de uma perturbação frontal segundo os modelos norueguês e de Shapiro-Keyser. Campo de 
pressão e frentes (em cima) e campo térmico potencial (em baixo), nos níveis baixos da troposfera. 
Fonte: www.met.read.
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frontal da perturbação (ahRens, 2007), donde a designação de dry-slot (Figura 5). A intrusão 
do dry-slot no contexto da perturbação, vem reforçar os contrastes térmicos horizontais e 
verticais, intensificando a convecção dinâmica e reforçando a instabilidade termodinâmica, 
incrementando, assim, a actividade ciclónica e frontal. Uma das consequências é, por vezes, 
a formação de uma corrente de jacto na baixa troposfera, imediatamente em frente da 
descontinuidade frontal que contorna o núcleo da perturbação, de escala subsinóptica, que 
se pode manifestar por ventos tempestuosos de superfície, com rajadas superiores a 150 ou 
a 200km/h e que nas imagens de satélite (domínio do infravermelho, ou de vapor de água), 
aparece com uma assinatura típica em “ferrão” (ou em “gancho”), donde a sua designação de 
sting-jet (Figura 6).

Figura 5
Modelo da estrutura interna, numa imagem de satélite em infravermelho, de uma perturbação extratropical em 
fase de oclusão e rápido cavamento, com dry-slot.
Fonte: www4.ncsu.edu.

Figura 6
Assinatura típica de um sting-jet em imagem de satélite.
Fonte: http://hydrometeo.e-monsite.com.
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4. Análise causal

Da base de dados em arquivo que serviu de suporte a este trabalho, correspondente aos dias 
do período de 1973-2013 para os quais havia informação disponível quanto à velocidade máxima 
instantânea do vento observada nas estações meteorológicas de Lisboa, Porto, Coimbra e Faro, 
seleccionaram-se aqueles em que, em pelo menos uma das estações meteorológicas, a rajada máxima 
ultrapassou os 100km/h. Com base neste critério seleccionaram-se dez dias que materializam sete 
situações de ventos tempestuosos de escala sinóptica (Quadro I), para as quais se procedeu a uma 
análise de causalidade sinóptica (Quadros II e III). A estas situações junta-se mais uma, em Fevereiro 
de 1941, referente ao comummente designado por “ciclone de 1941”, já anteriormente analisado 
numa outra publicação (nunes, Pinho e Ganho, 2011/2012). Por outro lado, exclui-se desta análise a 
situação de vento tempestuoso observada a 23 de Dezembro de 2009, em que a rajada máxima de 

Quadro II
Descida da pressão atmosférica, por período de tempo, à superfície, em Portugal Continental

Data Pressão atmosférica, à superfície, sobre Portugal Continental 
(hPa)

Descida pressão atmosférica, à superfície, sobre Portugal 
Continental (hPa)

de 12h 18-02-2013
a 06h 19-02-2013

NW Portugal: 1008
NW Portugal: 972 36hPa/20h

de 00h 27-02-2010
a 12h 27-02-2010

NW Portugal: 1005
NW de Portugal: 985 20hPa /12h

de 12h 10-11-1996
a 12h 11-11-1996

NW Portugal: 1020
NW de Portugal: 990 30hPa/24h

de 00h 10-02-1987
a 00h 11-02-1987

Centro Portugal: 1020
Centro Portugal: 990 30hPa/24h

de 00h 06-11-1982
a 00h 07-11-1982

Centro Portugal: 1010
Centro Portugal: 985 25hPa/24h

de 12h 10-12-1978
a 12h 11-12-1978

NW Pen. Ibérica: 1010
NW Pen. Ibérica: 1000 10hPa/24h

de 00h 16-01-1973
a 00h 17-01-1973

NW Portugal: 1015
NW Portugal: 980 35hPa/24h

de 00h 15-02-1941
a 18h 15-02-1941

NW Portugal: 1005
NW Portugal: 960 45hPa/18h

Fonte: Cartografia sinóptica de superfície, arquivo on-line, www.meteociel.fr.

Quadro I
Rajada máxima de vento (km/h)

Data Lisboa
(Portela)

Porto
(Pedras Rubras)

Coimbra
(I. Geofísico)

Faro
(Aeroporto)

19-01-2013 91
104**

115 104* 87

27-02-2010 91 113 86* 78

11-11-1996 110 22* 59

11-02-1987 135 98

10-02-1987 108 78

07-11-1982 107 74 87

06-11-1982 107 95 108

11-12-1978 91 120 68

17-01-1973 111 87

16-01-1973 107 122 87

15-02-1941 127 130 133

* Estação meteorológica de Cernache
** Estação meteorológica de Gago Coutinho
Fonte: www.tutiempo.net, dados em arquivo para o período 1973-2013, à excepção de 15-02-1941.
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vento atingiu os 142 km/h em Torres Vedras e os 140km/h no Cabo Carvoeiro, por se tratar de um 
episódio de escala marcadamente subsinóptica, fruto da evolução muito rápida, mas espacialmente 
muito restrita (litoral da região Oeste), do núcleo de uma depressão em ciclogénese explosiva, 
com dry-slot e intervenção de um sting-jet, responsável por um campo de vento instantâneo, à 
superfície, com valores estimados entre 100 e 230km/h (Pinto e silVa, 2010).

4.1.	Conjugação	 de	 flancos	 divergentes	 de	 tramos	 sequênciais	 de jet-streak em 
ondulação

O dia 15 de Fevereiro de 1941 ficou conhecido em Portugal Continental como o dia do 
“ciclone de 1941”, em consequência da perda de vidas humanas e dos estragos materiais, de 

Quadro III
Síntese da causalidade sinóptica dos ventos tempestuosos de escala sinóptica em Portugal Continental

Data

Perturbação
percursora

e
Perturbação
responsável

Intensidade do
jet-streak a W ou sobre 

a Pen. Ibérica
(km/h)

Traçado do
jet-stream a W e 

sobre a Pen. Ibérica

Posição Portugal Continental 
no contexto do jet-streak

19-01-2013

Onda baroclínica a N dos 
Açores

evoluindo, em forte cava-
mento, para Depressão sobre 

a Galiza

270-280

Eixo de ondulação 
ciclónica em amplifica-

ção por digging

Justaposição do flanco direi-
to/montante (fluxo SSW) com 

o flanco esquerdo/juzante 
(fluxo NW) do jet

27-02-2010

Depressão a SW dos Açores 
evoluindo, em forte cava-

mento, para Depressão a W 
da Galiza

240-250
Flanco oriental de 

ondulação ciclónica

Justaposição do flanco direi-
ro/montante (fluxo SSW) com 

o flanco esquerdo/juzante 
(fluxo WSW) do jet

11-11-1996

Depressão a W da Irlanda 
evoluindo, em forte cava-

mento, para Depressão a NW 
da Galiza

290-300

Eixo de ondulação 
ciclónica de forte 

amplitude, evoluindo 
para bloqueio frio em 
cut-off-low, por dig-

ging e em retrogressão

Flanco esquerdo/juzante 
(fluxoW) do jet

10-02-1987
11-02-1987

Depressão a N dos Açores 
evoluindo, sem cavamento, 

para Depressão sobre o NW da 
Pen. Ibérica

220-230

Flanco oriental de 
ondulação ciclónica 
em amplificação por 

digging

Flanco esquerdo/juzante 
(fluxo W) do jet

06-11-1982
07-11-1982

Depressão a NE dos Açores 
evoluindo, em forte cavamen-
to, para Depressão a NW da 

Pen. Ibérica

290-300

Flanco oriental de on-
dulação ciclónica, de 
forte amplitude, evo-
luindo para bloqueio 
frio em cut-off-low

Flanco esquerdo/juzante 
(fluxo W) do jet

11-12-1978

Depressão a N dos Açores 
evoluindo, em cavamento, 

para Depressão a NW da Pen. 
Ibérica

310-320

Flanco oriental de 
ondulação ciclónica, 

em acentuada amplifi-
cação por digging

Flanco esquerdo/juzante 
(fluxo SW) do jet

16-01-1973
17-01-1973

Depressão a WNW dos Açores 
evoluindo, em forte cava-

mento, para Depressão sobre 
a Galiza

270-280 Zonal Flanco esquerdo/juzante 
(fluxo W) do jet

15-02-1941

Onda baroclínica sobre os 
Açores, evoluindo, em forte 
cavamento, para Depressão 

sobre a Galiza

250-260

Flanco oriental de 
ondulação ciclónica 

pouco ampla, em am-
plificação por digging

Justaposição do flanco direi-
to/montante (fluxo SW) com 
o flanco esquerdo/juzante 

(fluxo SW) do jet

Fonte: Cartografia sinóptica de superfície e a 500hPa, e do jet-stream a 300hPa, arquivo on-line, www.meteociel.fr.
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carácter catastrófico, provocados por ventos particularmente violentos, que se fizeram sentir 
em grande parte do território, com particular incidência nas regiões do Norte e do Centro do 
país (nunes, Pinho e Ganho, 2011/2012). Em Lisboa, a rajada máxima de vento foi de 127Km/h, 
no Porto de 130km/h e em Coimbra de 133km/h (Quadro I).

A causa sinóptica destes ventos tempestuosos não foi a de um “ciclone”, que na verdadeira 
acepção da palavra se restringe aos ciclones tropicais, os quais não fazem parte da dinâmica 
atmosférica de Portugal Continental. Tratou-se, sim, da evolução de uma onda baroclínica, 
desde a área dos Açores que, no seu rápido deslocamento para W, se constituiu como um núcleo 
depressionário muito profundo e cavado, passando pelo quadrante NW da Península Ibérica 
com um mínimo de pressão, estimado, de 960hPa, inflectindo depois, em fase de enchimento, 
para NE, em direcção à Bretanha (Quadro III e Figura 7). Na região Noroeste de Portugal, a 
descida da pressão atmosférica foi de 45hPa em apenas 18h (quadro II), o que consubstancía uma 
violenta ciclogénese explosiva. Esta ciclogénese explosiva ocorreu na presença de um jet-streak 
vigoroso, a W da Península Iberica, de 250-260km/h ao nível do geopotencial a 300hPa e, como 
consequência, da forte divergência associada ao flanco oriental de uma ondulação ciclónica pouco 
ampla, mas em amplificação por processo de digging, reforçada pela justaposição, sobre Portugal 
Continental, do flanco direito a montante de um tramo do jet-streak, com o flanco esquerdo a 
jusante de outro tramo do jet-streak, embutidos no fluxo de SW do sector oriental do vale.

Semelhante contextualização do território português relativamente ao jet-streak, 
nomeadamente a conjugação espacial dos flancos de maior intensidade da divergência de 
dois tramos sequênciais do jet embebidos numa ondulação ciclónica, e na presença de forte 
intensidade do fluxo máximo, de 270-280km/h e 240-250km/h (Quadro III e Figura 7), justifica 
os ventos tempestuosos que se verificaram em Portugal, a 19 de Janeiro de 2013 e a 27 de 
Fevereiro de 2010. 

A 19 de Janeiro de 2013, o comportamento do jet determinou a evolução, no seu trajecto 
desde o N dos Açores até à Galiza, de uma onda baroclínica inicial numa depressão muito profunda 
e cavada (Quadro III, Figura 7), com 972hPa no centro, com forte actividade frontal associada 
(seclusão quente com assinatura em ferrão), e uma descida da pressão atmosférica à superfície, no 
Noroeste de Portugal, de 36hPa em 20h (Quadro II), constituindo, assim, uma notável ciclogénese 
explosiva. Como consequência, no Porto a rajada máxima de vento atingiu os 115km/h, em Coimbra 
(Cernache) os 104km/h e em Lisboa (Gago Coutinho), também, 104km/h (Quadro I).

A 27 de Fevereiro de 2010, a forte divergência na alta troposfera conduziu uma depressão 
centrada a SW dos Açores para a área a W da Galiza, com 985hPa no centro, num percurso de 
forte cavamento e intensa actividade frontal fria, com uma diminuição da pressão atmosférica, 
no NW português, de 20hPa em 12h (Quadro II), traduzindo, novamente, uma situação de 
ciclogénese explosiva. Porém, só no Porto a rajada máxima de vento superou os 100km/h, 
com 115km/h (Quadro I), tendo-se restringido espacialmente às regiões do NW do território o 
carácter tempestuoso do vento.

4.2. Flanco divergente de jet-streak	em	contexto	de	flanco	oriental	de	ondulação	
ciclónica

Os episódios de ventos tempestuosos ocorridos em Fevereiro de 1987 e em Dezembro de 
1978, têm como denominador comum uma ciclogénese determinada pela acção, sobre Portugal 
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Continental, do flanco esquerdo a jusante do jet-streak, em contexto de flanco oriental de 
ondulação ciclónica, ampla, e em amplificação por digging (Quadro III e Figura 7), o que 
contribui para um reforço da divergência na alta troposfera.

Nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 1987, embora não se dispondo de dados sobre a rajada 
máxima de vento para o Porto e para Coimbra, em Lisboa, no dia 10, o vento atingiu uma 
velocidade máxima instantânea de 108km/h e no dia 11 de 135km/h. Neste mesmo dia, também 
em Faro, a rajada máxima aproximou-se dos 100km/h (Quadro I). Nas regiões do Centro de 
Portugal, entre os dias 10 e 11, a pressão atmosférica à superfície desceu 30hPa em 24h (Quadro 
II), o que se enquadra na definição de ciclogénese explosiva. Porém, esta descida acentuada da 
pressão atmosférica não se deveu à aproximação de um centro depressionário em cavamento 
explosivo, mas sim, da migração rápida, desde a região a N dos Açores para o NW da Península 
Ibérica, de uma depressão profunda e cavada (990hPa no centro), com forte actividade frontal, 
sem variação significativa da pressão atmosférica no seu núcleo (Quadro III e Figura 7), mas 
substituindo uma crista anticiclónica que fazia sentir a sua acção no território.

Já no dia 11 de Dezembro de 1978, só no Porto a rajada máxima de vento superou o 
limiar de tempestuoso, com 120km/h (Quadro I) e a descida da pressão atmosférica, no NW 
da Península Ibérica, de 10hPa em 24h (Quadro II), ficou muito aquém de uma ciclogénese de 
carácter explosivo. A causa sinóptica deste episódio tempestuoso, espacialmente restringido às 
regiões do NW do território, foi a acção de uma vasta depressão complexa com forte actividade 
frontal (corrente perturbada de W), abrangendo todo o Atlântico Norte extratropical, em que 
um dos núcleos, situado a N dos Açores, se deslocou, em cavamento moderado para a área a NW 
da Península Ibérica (minimo de 1000hPa), animado por um intenso tramo do jet-streak, com 
velocidades máximas do fluxo ao nível do geopotencial a 300hPa de 310-320 km/h (Quadro III).

4.3. Flanco divergente de jet-streak	 em	 contexto	 de	 bloqueio	 com	 vorticidade	
ciclónica

As situações tempestuosas de 11 de Novembro de 1996, e de 6 e 7 de Novembro de 1982, 
ocorreram também por acção de forte divergência nos níveis altos da troposfera, sobre Portugal 
Continental, imposta pelo flanco esquerdo a jusante de um tramo do jet-streak, muito intenso 
(290-300km/h), integrado no contexto de uma ondulação ciclónica de forte amplitude, porém 
com evolução para bloqueio em célula fria com vorticidade ciclónica autónoma (cut-off-low), 
por digging, e em retrogressão no caso de Novembro de 1996 (Quadro III e Figura 7).

No dia 11 de Novembro de 1996, à falta de informação para o Porto, só em Lisboa a 
rajada máxima de vento foi significativa: 110km/h (Quadro I). A descida da pressão atmosférica 
à superfície, no NW de Portugal, atingiu os 30hPa em 24h, claramente uma situação de 
ciclogénese explosiva, decorrente da evolução de um núcleo depressionário com actividade 
frontal e em processo de forte cavamento, em deslocamento meridiano da área a W da Irlanda 
para a região a NW da Galiza, com 990hPa no centro (Quadro III e Figura 7).

Entre 6 e 7 de Novembro de 1982, a rajada máxima de vento no Porto superou os 100km/h 
(107km/h), tal como em Faro (108km/h) no dia 6. Em Coimbra, também no dia 6, a rajada 
máxima aproximou-se dos 100km/h (95Km/h). Para Lisboa a base de dados consultada não 
dispunha de informação sobre este parâmetro (quadro I). Neste caso, a descida da pressão 
atmosférica à superfície, no Centro do país, de 25hPa em 24h (Quadro II), traduz, também, 
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Figura 7
Campos de pressão à superfície e a 500hPa (esquerda), e velocidade do jet-stream a 300hPa.
Fonte: Arquivo on-line, www.meteociel.fr.
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uma ciclogénese explosiva, consequente da migração de uma depressão com intensa actividade 
frontal e em fase de forte cavamento, do NE dos Açores para o NW da Península Ibérica, com 
985hPa no núcleo (Quadro III e Figura 7).

4.4. Flanco divergente de jet-streak	em	contexto	de	fluxo	zonal

Os dias 16 e 17 de Janeiro de 1973 foram marcados por ventos particularmente fortes 
em todo o território português, embora só nas regiões do Norte e do Centro com carácter 
tempestuoso. No Porto a rajada máxima foi de 122km/h no dia 16 e de 111km/h no dia 17. Em 
Lisboa , no dia 16 o vento máximo instantâneo atingiu os 107km/h, não havendo dados para o 
dia 17, assim como para ambos os dias em Coimbra. Em Faro a velocidade do vento, em rajada, 
não superou os 87km/h (Quadro I).

Durante este período dominou o jet-stream polar à latitude dos Açores, com traçado 
zonal, descrevendo ondulações de fraca amplitude, com um vigoroso jet-streak (270-280km/h) 
embebido no fluxo de W e desembocando no SW ou S da Península Ibérica. Portugal ficou assim 
sob acção do flanco esquerdo a jusante do jet, sede de forte divergência na alta troposfera 
e condições favoráveis a intensa ciclogénese (Quadro III e Figura 7). Com efeito, a pressão 
atmosférica à superfície no NW do território desceu 35hPa em 24h (Quadro II). Esta ciclogénese 
explosiva resultou da aproximação rápida de uma depressão localizada a WNW dos Açores, 
em fase de forte cavamento e intensa actividade frontal, cujo núcleo, com 980hPa, se veio 
a centrar sobre a Galiza, progredindo depois para W, em processo de rápido enchimento, em 
função de uma inflexão do jet-streak para NW e do domínio da convergência do seu flanco 
esquerdo a montante do fluxo, favorável à ciclólise.

5. Conclusão

As situações de vento tempestuoso de escala sinóptica, analisadas neste trabalho, são, 
na sua maioria, causadas pela influência de depressões muito profundas e cavadas, evoluindo 
desde o Atlântico em direcção à Península Ibérica, a partir de ondas baroclínicas ou de depressões 
secundárias, integradas em correntes perturbadas de W ou SW, em processo de ciclogénese 
explosiva. Normalmente, o máximo de aprofundamento depressionário é atingido no quadrante 
NW da Península Ibérica, ou mais a NE sobre o Golfo da Biscaia, antes da perturbação entrar em 
fase de rápido enchimento. Para além dos fortes gradientes barométricos em torno destes núcleos 
depressionários, a violência dos ventos é explicada, também, pela intensa actividade frontal que 
acompanha as perturbações. A velocidade do fluxo nestes vórtices ciclónicos extratropicais não é 
homogénea, concentrando-se ao longo das descontinuidades frontais onde, a advecção e confronto 
entre massas de ar com características de temperatura, humidade e densidade muito contrastadas, 
acentua a baroclinicidade da troposfera e reforça a velocidade dos ventos à sua aproximação e 
passagem. Especialmente no caso de frentes frias, ou no de frentes oclusas que espiralam em 
torno do centro das depressões, que se constituem assim como perturbações de núcleo quente, 
com intrusões de ar frio e seco estratosférico, e que podem gerar correntes de jacto a SE ou a E 
do contorno ocluso, responsáveis por campos de vento, à superfície, na fronteira entre as escalas 
sinóptica e subsinóptica, particularmente violentos, de tempestuosos a ciclónicos.
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Porém, a intensidade e evolução da ciclogénese extratropical tem como primeira causa a 
posição latitudinal, o traçado e a intensidade do jet-stream polar nos níveis altos da troposfera. 
Para que as perturbações frontais atinjam em pleno Portugal Continental, o jet tem que estar 
suficientemente deslocado para as latitudes da Península Ibérica, sobrepondo-se à sua metade 
meridional em caso de circulação zonal. No caso de circulações meridianas, porque as perturbações 
são alimentadas pelo flanco oriental de ondulações ciclónicas ou por células com vórticidade 
ciclónica autónoma, o jet, no seu contexto, tem que se sobrepor ao território português ou 
contorná-lo meridionalmente, com circulação de SW. Em qualquer dos casos, variações 
marcadas da velocidade do fluxo no interior do jet são, também, responsáveis pela intensidade 
da divergência na alta troposfera, necessária para fomentar a convecção e a convergência nos 
níveis subjacentes, como é o caso da periferia montante direita e, especialmente, da periferia 
jusante esquerda dos tramos do jet onde ocorre uma acentuada aceleração do fluxo (jet-streak), 
constituindo, assim, áreas preferenciais de intensa ciclogénese e de forte actividade frontal, 
logo, responsáveis por situações de ventos tempestuosos de escala sinóptica.

Não competindo ao Geógrafo especialista em Climatologia a previsão do tempo, 
responsabilidade do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a avaliação dos riscos 
climático-meteorológicos exigem uma adequada especialização dos Climatólogos no sentido 
de acompanhar e compreender, com grande rigor científico, os mecanismos atmosféricos 
responsáveis por tipos de tempo paroxísticos. No caso concreto dos episódios de ventos 
tempestuosos de escala sinóptica, importa, para além do conhecimento da dinâmica atmosférica 
causal, caracterizar a sua probabilidade de recorrência e heterogeneidade espacial de 
incidência, em função de factores geográficos como o relevo e as características de ocupação 
do solo, a diferentes escalas (da escala regional à escala local) permitindo, assim, inscrever 
as conclusões em cartografia de riscos de ventos tempestuosos, com aplicação à mitigação das 
suas consequências.
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