
                            

  

 
 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
 

De acordo com as previsões meteorológicas do IPMA para as próximas 48 horas, salienta-se: 

• A ocorrência de períodos de precipitação persistente, por vezes forte. 

• Vento moderado a forte. 

• Possibilidade de queda de neve. 

 
 

EFEITOS EXPECTÁVEIS  

Em função das condições meteorológicas previstas é expectável: 

(1) Piso rodoviário escorregadio por eventual formação de lençóis de água, acumulação de gelo e neve; 

(2) Instabilização de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, derrocadas e outros) 

motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência 

de incêndios rurais, ou por artificialização do solo; 

(3) Ao arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou 

deficientemente fixadas, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos 

em circulação ou transeuntes na via pública; 

(4) Possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes 

de comunicações e energia; 

(5) Possibilidade de queda de neve em áreas e altitudes onde habitualmente se verifica. 

 

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO 

O SMPC recomenda à população a tomada das necessárias medidas de prevenção e precaução, nomeadamente:  
(1) Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível 

formação de lençóis de águas, a presença de gelo ou neve nas vias rodoviárias; 

(2) Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras 

estruturas suspensas; 

(3) Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas; 

(4) Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais dos quintais, ou varandas e a 

limpeza de sarjetas, algerozes e caleiras dos telhados de habitações; 

(5) Ter especial cuidado na circulação junto a zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos 

de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nestes locais; 

(6) Prestar atenção aos grupos mais vulneráveis (crianças, pessoas idosas ou em condição de maior 

isolamento); 

(7) Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.  

 

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. 
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