Serviço Municipal de Proteção Civil

Aviso nº 1/2021

Data e hora de emissão: 8/01/2020 - 09h30
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, para os próximos dias, salienta-se o seguinte:







Continuação de tempo frio.
Vento fraco a moderado, soprando por vezes forte nas terras altas.
Formação de gelo ou geada.
Pequena descida da temperatura máxima.
DOMINGO - Possibilidade de ocorrência de aguaceiros em especial no interior, que serão de neve
acima de 600 metros.

EFEITOS EXPECTÁVEIS
Em função das condições meteorológicas previstas, é expectável:
 Piso rodoviário escorregadio por eventual acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de
água.
 Possibilidade de queda de neve em áreas e a altitudes onde habitualmente não se verifica.
 Possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas
às redes de comunicações e energia.
 Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos
solos, pela perda da sua consistência.
 Desconforto térmico na população pela conjugação da temperatura mínima baixa e do vento.
 Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou
insuficiências dos sistemas de drenagem.

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO
O SMPC recomenda à população a tomada das necessárias medidas de prevenção e autoproteção,
nomeadamente:
1. Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível
formação de gelo nas vias rodoviárias;
2. Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para
buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;
3. Evitar a circulação em vias afetadas pela acumulação de neve;
4. Nas vias afetadas pela acumulação de neve, são desaconselhadas viagens com crianças, idosos ou
pessoas com necessidades especiais;
5. Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atenta para
a possibilidade de queda de ramos ou árvores, em locais de vento mais forte;
6. Prestar atenção aos grupos mais vulneráveis (crianças nos primeiros anos de vida, doentes
crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam
atividade no exterior e pessoas sem abrigo);

RECOMENDAÇÕES
O SMPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação das condições
meteorológicas adversas para os próximos dias, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de
prevenção e autoproteção.

Cabeceiras de Basto, 8 de janeiro de 2021

