
Previsão Climática Mensal

Business Weather Analytics
Gestão Operational 1-jan 8-jan 15-jan 22-jan

Rega de jardins  

Limpeza de ruas

Apoio Eficiência Energética (Atmosferas Controladas instalações municipais)

Gestão arborícola

Intervenções Especificas

Gestãos Fluxos Pluviais e Residuais

Salubridade publica (ex: vazar contentores)

Gestão da Mobilidade no tráfego rodoviário municipal

Reforço Equipas Operacionais (PC, PSP, GNR, BSB, etc)

Lazer

Eventos outdoor
Atenção especial devido à possibilidade de chuvas e ventos Dia

Noite

Eventos indoor

Atenção especial devido à possibilidade de situações e/ou temperaturas extremas

      : Atuar;       : precaução;          : vigilância;       : sem relevo

Necessidade de limpar ruas para prevenir entupimento sarjetas por detritos ou inertes face a 

eventuais precipitações intensas

Mensal Centro

Necessidade de regar jardins face à ausência de precipitação consoante estação do ano

Necessidade de monitorizar face à probabilidade ocorrênciade eventos severos ser elevada e 

que contribuam para a redução das condições de segurança rodoviária

Necessidade de reforço de equipas de operacionais no terreno face à probabilidade de 

ocorrência de situações severas relacionadas com ventos e precipitações fortes, assim como de 

agitação maritima de mar revolto.

Necessidade de gerir recursos energéticos (aquecimentos, ilminações, etc) face à probabilidade 

de ocorrência de períodos de anomalias negativas/positivas de temperatura e luminosidade 

em cada estação do ano face à média para a altura do ano

Necessidade de intervenção para manutenção face à probabilidade de ocorrência de ventos 

forte que induzam a queda de ramos ou de árvores face à previsão de instabilidade na semana 

seguinte.

Necessidade de ponderar, adiar ou parar intervenções especificas programadasface à 

probabilidade de ocorrência de situações severas relacionadas com ventos e precipitações 

fortes, assim como de agitação maritima de mar revolto.

Necessidade de gestão especial face à probabilidade de ocorrência de precipitações intensas 

que induzam sobrefluxos de escorrência superficial de águas pluviais

Necessidade de não recolher lixo para que contentores não sejam arremessados por estarem 

vazios face à probabilidade ocorrência de ventos fortes ser elevada

Protecção equipamentos urbanos(ex: equipamentos de elevado valor, móveis, sazonais e/ou 

pontuais)

Protecção Equipamentos urbanos(ex: equipamentos de elevado valor, 

móveis, sazonais e/ou pontuais)
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