
 

 

 
REPÚBLICA DE ANGOLA 

MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E GEOFÍSICA – INAMET 

 

___________________________________________________________ 

 Rua 21 de Janeiro, Rotunda do Gamek a Direita S/N RC – Tel:944 584 686 Luanda. Site: www.inamet.gov.ao ; emails: 

geral@inamet.gov.ao / geral.inamet@angola-portal.ao 

Facebook: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica-Inamet. 

 
 
 
 

PROJECÇÃO DA ÉPOCA CHUVOSA 2020/2021 PARA O PERÍODO FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL 
DE 2021 EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL 

 

 

 

 

Resumo  

Para o trimestre FMA 2021 (actualizado), prevê-se precipitação normal com tendência 

para abaixo da normal na região Norte, litoral do país e centro da província do 

Huambo, e precipitação normal com tendência para acima da normal no Centro da 

província do Bié, região Sul (Huíla, Cunene e Cuando Cubango) e leste do país, 

comparando aos valores normais climatológicos
 [1]

. 

 

[1]
 Ver figura 1(a). 

 

A época chuvosa 2020/2021 está a decorrer sob condições de La Nina (estágio de 

resfriamento das águas do Oceano Pacífico) – que permanecerá até finais do mês de 

Março de 2021. Como factor climático, a La Nina está relacionado com a ocorrência 

de ptecipitações irregulares que se verificam em algumas regiões do País.  

As previsões sazonais foram, e continuam a ser, elaboradas sob estas condições 

climáticas de nível global (La Nina) que têm estado a indicar chuvas abaixo da média 

para as regiões Norte e Centro do País. Normal com tendência para acima da média 

na região sul (Huíla, Cunene, Cuando Cubango) e leste do país.  

 

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica – INAMET comunica a todos os 

organismos nacionais usuários da informação climatológica “Previsão Sazonal” e 

população em geral que para o período compreendido entre os meses de Fevereiro à 

Abril de 2021, prevê-se o seguinte: 

 

http://www.inamet.gov.ao/
mailto:geral@inamet.gov.ao
mailto:geral.inamet@angola-portal.ao
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Trimestre FMA – Fevereiro, Março e Abril 2021 (figura 1b). 

 Prevê-se precipitação: Normal com tendência para abaixo da normal, na região 

Norte, nas províncias de Benguela, Huambo e na província do Namibe. 

 

 Prevê-se precipitação: Normal com tendência para acima da Normal, nas 

províncias da Huíla, Cunene, Cuando Cubango, centro da província do Bié, e 

Província do Moxico. 

 

Obs.: Chamar atenção que quando se refere à precipitação abaixo da normal, não 

significa ausência de ocorrência de precipitação, mas pode houver probabilidade de 

ocorrência de chuva com intensidades fraca, moderada ou forte, mas não atingindo 

o valor acumulado da normal climatológica para esse periodo (FMA) na região 

mencionada. 

 

 

A próxima actualização será disponibilizada no dia 25 de Março de 2021. 

  

 

 

                                                                                              

 

Figura 1: (a) Normais Climatológicas e (b) previsão do trimestre FMA 2021. Fonte: INAMET. 
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