www.visitportugal.com
All about Portugal
Clima
Portugal continental
O clima em Portugal varia significativamente de região para região, e é influenciado pelo relevo, latitude e proximidade
do mar, que proporciona Invernos suaves, especialmente no Algarve.
Nas áreas do Porto e Norte de Portugal e Beiras, especialmente nas zonas mais próximas de Espanha, os Invernos são
mais frios, apesar das temperaturas serem moderadas quando comparadas com o resto da Europa. Regista-se alguma
queda de neve, que é mais frequente na Serra da Estrela, onde se situa o ponto mais alto de Portugal continental
(1991m) e se podem encontrar condições para a prática de ski.
Os verões são quentes e secos sobretudo nas regiões do interior (Nordeste transmontano e Alentejo), e no litoral o calor
é moderado pela influência marítima.
Durante o outono registam-se frequentemente dias ensolarados com temperaturas amenas, que ao ocorrerem no início
de novembro costumam ser popularmente designados por "verão de São Martinho", devido à proximidade da data em
que se festeja este Santo (11/11).
Açores
Influenciado pela latitude e pela ação reguladora da corrente do Golfo, o clima dos Açores é caracterizado por
temperaturas amenas ao longo de todo o ano. Estas influências condicionam igualmente a temperatura da água do mar,
que se mantém muito agradável tanto no inverno como no verão, possibilitando a prática de diversos desportos
marítimos.
Madeira
Com características subtropicais que se devem à sua posição geográfica e ao relevo montanhoso, o clima no arquipélago
da Madeira é excecionalmente ameno, com temperaturas médias do ar que variam entre os 24 ºC no verão e os 19 ºC
no inverno. A água do mar mantém igualmente uma temperatura muito agradável ao longo de todo o ano devido à
influência da corrente quente do Golfo, oscilando entre os 18 ºC (inverno) e os 22 ºC (verão).
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