
Previsão 10 dias municípios

Business Weather Intelligence - Leiria 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov 27-nov

Gestão Operational

Rega de jardins  

3 4 5 6 7 8 9 0 0 1-jan

Limpeza de ruas

Apoio Eficiência Energética (Atmosferas Controladas instalações municipais)
21,4485 23,767 22,028 19,517 18,358 18,261 16,812 15,2669 15,75 12,756
11,5315 12,616 10,772 8,494 8,0601 8,711 8,1686 9,68729 9,1449 7,0837

Gestão arborícola

10,809 10,809 10,87 10,87 12,766 21,879 26,71 26,7102 26,71 6,589
28,8151 28,815 23,106 25,923 28,444 40,678 50,02 50,0203 50,02 12,429

Gestãos Fluxos Pluviais e Residuais
-         -      -     -     -     -     0,09  12,48  ##### 0,14  
-         -      -     -     -     -     0,05  3,05     5,96  0,07  

Salubridade publica (vazar contentores)

10,5032 10,809 6,589 9,8304 10,87 10,687 12,766 21,8787 26,71 6,589

23,8474 28,815 11,762 22,587 23,106 25,923 28,444 40,6782 50,02 12,429

Gestão da Mobilidade

64% 66% 66% 53% 64% 62% 52% 53% 60% 66%

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

Apoio Social

         Propício;           Precaução;           Desfavorável;             Tranquilo; v. 2.7.8 40 06iCA1,0

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 nos próximos 2/3 dias.

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

Protecção Equipamentos urbanos(ex: equipamentos de elevado valor, móveis, 

sazonais e/ou pontuais)

Necessidade de gerir recursos energéticos (ar condicionado, 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

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

Necessidade de monitorizar face à probabilidade ocorrênciade eventos metereológicos que contribuam para a 

redução das condições de segurança rodoviária (chuva, vento, nevoeiro)

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 apoio à população com carências e necessidades especiais face a temperaturas extremas

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

intensas

Necessidade de gestão especial face à probabilidade de ocorrência de precipitações intensas que induzam sobrefluxos 

de escorrência superficial de águas pluviais

Necessidade de evitar a recolha de lixos para que contentores não sejam arremessados por estarem vazios face à 

probabilidade ocorrência de ventos fortes ser elevada
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