
       

CONTATOS ÚTEIS: 
Serviço Municipal de Proteção Civil – 961 762 333 
GNR Nisa – 245 410 116  
Bombeiros Voluntários de Nisa – 245 412 303 
Número Nacional de Emergência - 112 

  

AVISO À POPULAÇÃO 

 

 

PRECIPITAÇÃO, TROVOADA E VENTO FORTE 
Desde o dia 18.12.19 até dia de 20.12.19   

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, prevê-se precipitação forte e persistente, 
vento nas terras altas e no litoral, podendo ocorrer fenómenos extremos de vento localizados, bem 
como agitação marítima forte na costa ocidental. De salientar que os valores de precipitação 
acumulada para o período de 18 e 22 de Dezembro podem atingir valores de 250-300 mm no Minho e 
Douro litoral, 150-200 mm na região Centro e 100-150 mm na região Sul. 

 

 
EFEITOS EXPECTÁVEIS  

 

• Inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais, devido à obstrução 

dos sistemas de escoamento; 

• Cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras; 

• 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; 

• Arrastamento para as vias rodoviárias de objectos soltos ou ao desprendimento de estruturas 

móveis, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes na via pública. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirar os inertes e 

outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas; 

• Adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a 

possível formação de lençóis de água nas vias de circulação nos dias de chuva; 

• Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para 

buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas; 

• Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e 

outras estruturas suspensas; 

• Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atenta 

para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, em virtude de vento mais forte; 

• Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e das Forças de 

Segurança. 


