
 

API  
 

DE 
 

TEMPO.PT 



- 2 - 
 

 

ÍNDICE 
 

 
I. Registo e acesso para a api .................... ..................... p.3 

 
II. Painel de controle ............................ ............................. p.5 

 
A. Obter previsões para uma localidade ............ ................................................ p.5 

B. Obter previsões para várias localidades ........ ............................................... p.7 

C. Alterar senha .................................. .................................................................. p.8 

D. Perfil ......................................... ......................................................................... p.9 

E. Ajuda .......................................... ...................................................................... p.10 

F. Sair ........................................... ........................................................................ p.10 

 
III. Pedir nova senha ............................. ........................... p.11 

 
IV. Alterar idioma ................................ .............................. p.12 

 
V. Descrição dos ícones disponíveis ............... .............. p.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 3 - 
 

I. Registo e acesso para a api 
 
  
Com a Api do Tempo.com você poderá obter os ficheiros XML com a previsão 
geral diária a cada 7 dias ou a previsão por intervalos de 3 horas ou por horas 
para os próximos 5 dias para a cidade ou cidades que desejar. 
 
O primeiro que deverá fazer para utilizar a api é registar-se. Clica no link 
“Registar-se”.  
 
 

 
 
 
Aparecerá o seguinte formulário: 
 

 
 
 
Seu nome de usuário será seu correio eletrónico. Deverá preencher todos os 
campos do formulário e aceitar as condições de uso. 
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Se o processo foi realizado correctamente, você receberá uma mensagem no seu 
correio eletrónico com um link, pelo qual deverá clicar para activar a sua conta. 
Neste caso, seu processo de registo terminou e poderá começar a usar nossa 
aplicação, em qualquer outro caso, entre em contacto connosco. 
 
Uma vez registado, poderá aceder como usuário. Introduza seu correio eletrónico 
(e-mail) e senha e clica em Aceitar. 
 

 
 
 
Se o correio eletrónico e senha estiverem correctos, ao clicar sobre o botão 
Aceitar acederá ao painel de controle. 
 

 
 
 
Aparecerá a página inicial do painel de controle, onde poderá ver as diferentes 
opções disponíveis para os usuários da API: 
 

-      Obter previsões para uma localidade  
-      Obter previsões para várias localidades  
-      Alterar senha  
-     Ver meu perfil  
-      Ajuda  
-      Sair 
 
 

Mostraremos cada uma destas opções. 
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II. Painel de controle 
 

A. Obter previsões para uma localidade 
 
Para obter o caminho dos ficheiros XML com as predições de uma localidade, 
clica no link "uma localidade" do menu do painel do usuário. 
 

 
 
 
Seguidamente, preencha o formulário com os dados da localidade que deseja 
pesquisar, por exemplo, Lisboa: 
 

 
 

 
 
 

 
 

Assim que preencher o 
formulário, aparecerão nestes 

quadros de texto, os 
caminhos dos ficheiros XML 
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O que podemos fazer com este link? Existem muitas formas de interpretar um 
ficheiro XML, na documentação da api, incluímos vários exemplos. Vejamos 
um deles usando o caminho 1: 

 
 

Exemplo 1: 
 

 
 
 
Introduzimos no campo de texto o link que obtivemos antes, e clicamos no 
botão Validação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E observamos o resultado: 
 

 
 

Quando introduzir o 
caminho, clica sobre o 
botão Validação. 

Introduza o link obtido 
com a api neste quadro 

de texto 
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II. Painel de controle 
 

B. Obter previsões para várias localidades 
 
 Para ver a opção para obter previsões para várias localidades, verá 
clicar sobre o link “Várias localidades” no menu do painel de usuário. 
 

 
 
 
Poderá ver uma mensagem com a informação que irá explicando passo a 
passo o que deverá fazer para obter o link dos ficheiros XML com as previsões. 
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II. Painel de controle 
 

C. Alterar senha 
 

Caso deseja alterar sua senha, entre no link “Senha” no menu do painel 
de usuário.  
 

 
 
 
Podemos ver um formulário na tela, introduzimos a senha antiga e a nova 
senha, e clica no botão “Alterar”. 
 
Certifique-se de introduzir uma nova senha que seja diferente da antiga e de ter 
escrito correctamente 2 vezes a nova senha, para não haver erros durante o 
processo. 
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II. Painel de controle 
 

D. Perfil 
 
 Se deseja lembrar a informação que indicou quando efectuou o registo, 
seleccione o link “Perfil” no menu do painel de usuário.  
 

 
 
 
Poderá ver na tela, seus dados de registo: correio eletrónico, site e data de 
registo. 
 
Também poderá encontrar dados estadísticos sobre o volume de downloads de 
ficheiros XML (número de downloads do dia actual, do mês e anos anteriores). 
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II. Painel de controle 
 

E. Ajuda 
 

 Se precisa de um pouco de ajuda com nossa aplicação, consulte nossa 
secção de ajuda. Para isto, clica no link “Ajuda” no menu do painel de usuário. 
 

 
 
 
Poderá encontrar este manual, exemplos de como ler o ficheiro XML das 
previsões de uma localidade e mostrar estes dados no seu site. 
Também estarão a sua disposição várias galerias de ícones para criar imagens 
personalizadas e logos da nossa web. 
 
 
 
 

F. Sair 
 

Para sair da api, pulsamos sobre o botão “off” do menu.  
 

 
 
 
A aplicação voltará à página principal da API. 
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III. Pedir nova senha 
 
 

Por último, caso esquecer sua senha de conexão à API, poderá solicitar 
uma nova senha entrando na página de conexão da API seleccionando o link 
“Nova senha”. 
 

 
 
 
Vejamos o seguinte formulário: 
 

 
 
 
Deve introduzir seu correio eletrónico nos 2 campos do formulário. 
 
Ao clicar no botão Aceitar, receberá uma mensagem de correio eletrónico com 
uma nova senha para aceder à API. 
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IV. Alterar idioma 
 
 

Também existe a possibilidade de alterar o idioma da API. Desde à 
Homepage, debaixo da página encontrará um menu suspendo que te dará a 
opção de trabalhar com a API em diferentes idiomas. Ao alterar o idioma, os 
ficheiros XML aos que terá acesso através da API estarão no idioma 
seleccionado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extenda o menu suspenso  
e seleccione um idioma 
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V. Descrição dos ícones disponíveis 
 

Na secção de Ajuda da API, poderá encontrar o link “Ícones 
Meteorológicos” onde poderá fazer o download de várias galerias de símbolos 
representativos do tempo, e do vento. 

Nessas galerias os ícones aparecem numerados, cujo número 
corresponde com o valor numérico correspondente nos XMLs. 

 

Em seguida, lhe apresentamos 3 tabelas com a correspondência entre o 
valor numérico e a descrição do símbolo. 
 
Ícones meteorológicos 
 

Símbolo  Imagem Descrição do símbolo 

1  Céu limpo 

2  Períodos nublados 

3  Céu nublado 

4  Céu muito nublado 

5  Períodos nublados com chuva fraca 

6  Céu nublado com chuva fraca 

7  Céu muito nublado com chuva fraca 

8  Períodos nublados com chuva moderada 

9  Céu nublado com chuva moderada 

10  Céu muito nublado com chuva moderada 

11  Períodos nublados com aguaceiros e trovoadas 

12  Céu nublado com aguaceiros e trovoadas 

13  Céu muito nublado com aguaceiros e trovoadas 

14  Períodos nublados com trovoadas e granizo 

15  Céu nublado com trovoadas e granizo 

16  Céu muito nublado com trovoadas e granizo 

17  Períodos nublados com neve 

18  Céu nublado com neve 

19  Céu muito nublado com neve 

20 (*) 
 

Períodos nublados com aguaneve 

21 (*) 
 

Céu nublado com aguaneve 

22 (*) 
 

Céu muito nublado com aguaneve 

(*) Ícones disponíveis apenas na Galeria 5 
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Ícones de vento 
 

 
  

Símbolo Imagem Descrição de símbolo 

1  Vento fraco norte 

2  Vento fraco nordeste 

3  Vento fraco este 

4  Vento fraco sudeste 

5  Vento fraco sul 

6  Vento fraco sudoeste 

7  Vento fraco oeste 

8  Vento fraco noroeste 

9  Vento moderado norte 

10  Vento moderado nordeste 

11  Vento moderado este 

12  Vento moderado sudeste 

13  Vento moderado sul 

14  Vento moderado sudoeste 

15  Vento moderado oeste 

16  Vento moderado noroeste 

17  Vento forte norte 

18  Vento forte nordeste 

19  Vento forte este 

20  Vento forte sudeste 

21  Vento forte sul 

22  Vento forte sudoeste 

23  Vento forte oeste 

24  Vento forte noroeste 

25  Vento muito forte norte 

26  Vento muito forte nordeste 

27  Vento muito forte este 

28  Vento muito forte sudeste 

29  Vento muito forte sul 

30  Vento muito forte sudoeste 

31  Vento muito forte oeste 

32  Vento muito forte noroeste 

33  Vento Variável 
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Ícones de vento - Escala de Beaufort 
 
 

Símbolo  Imagen  Descripción del símbolo Símbolo  Imagen  Descripción del símbolo 

1  Calma 28  Vento fraco de sudeste 

2  Calma 29  Vento fraco de sul 

3  Calma 30  Vento fraco de sudoeste 

4  Calma 31  Vento fraco de oeste 

5  Calma 32  Vento fraco de noroeste 

6  Calma 33  Vento moderado de norte 

7  Calma 34  Vento moderado de nordeste 

8  Calma 35  Vento moderado de este 

9  Vento fraco de norte 36  Vento moderado de sudeste 

10  Vento fraco de nordeste 37  Vento moderado de sul 

11  Vento fraco de este 38  Vento moderado de sudoeste 

12  Vento fraco de sudeste 39  Vento moderado de oeste 

13  Vento fraco de sul 40  Vento moderado de noroeste 

14  Vento fraco de sudoeste 41  Vento moderado de norte 

15  Vento fraco de oeste 42  Vento moderado de nordeste 

16  Vento fraco de noroeste 43  Vento moderado de este 

17  Vento fraco de norte 44  Vento moderado de sudeste 

18  Vento fraco de nordeste 45  Vento moderado de sul 

19  Vento fraco de este 46  Vento moderado de sudoeste 

20  Vento fraco de sudeste 47  Vento moderado de oeste 

21  Vento fraco de sul 48  Vento moderado de noroeste 

22  Vento fraco de sudoeste 49  Vento moderado de norte 

23  Vento fraco de oeste 50  Vento moderado de nordeste 

24  Vento fraco de noroeste 51  Vento moderado de este 

25  Vento fraco de norte 52  Vento moderado de sudeste 

26  Vento fraco de nordeste 53  Vento moderado de sul 

27  Vento fraco de este 54  Vento moderado de sudoeste 
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55  Vento moderado de oeste 80  Vento muito forte de noroeste 

56  Vento moderado de noroeste 81  Vento muito forte de norte 

57  Vento forte de norte 82  Vento muito forte de nordeste 

58  Vento forte de nordeste 83  Vento muito forte de este 

59  Vento forte de este 84  Vento muito forte de sudeste 

60  Vento forte de sudeste 85  Vento muito forte de sul 

61  Vento forte de sul 86  Vento muito forte de sudoeste 

62  Vento forte de sudoeste 87  Vento muito forte de oeste 

63  Vento forte de oeste 88  Vento muito forte de noroeste 

64  Vento forte de noroeste 89  Furacão de norte 

65  Vento forte de norte 90  Furacão de noreste 

66  Vento forte de nordeste 91  Furacão de este 

67  Vento forte de este 92  Furacão de sureste 

68  Vento forte de sudeste 93  Furacão de sur 

69  Vento forte de sul 94  Furacão de suroeste 

70  Vento forte de sudoeste 95  Furacão de oeste 

71  Vento forte de oeste 96  Furacão de noroeste 

72  Vento forte de noroeste 97  Furacão de norte 

73  Vento muito forte de norte 98  Furacão de noreste 

74  Vento muito forte de nordeste 99  Furacão de este 

75  Vento muito forte de este 100  Furacão de sureste 

76  Vento muito forte de sudeste 101  Furacão de sur 

77  Vento muito forte de sul 102  Furacão de suroeste 

78  Vento muito forte de sudoeste 103  Furacão de oeste 

79  Vento muito forte de oeste 104  Furacão de noroeste 

 


