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AVISO À POPULAÇÃO
PRECIPITAÇÃO E VENTO FORTE
I – Previsão
De acordo com a informação recebida do Comando Distrital das Operações de Socorro
de Castelo Branco, e de acordo com a informação meteorológica disponibilizada,
salienta-se para os próximos dias:
- Precipitação persistente com picos de maior intensidade durante o dia 08 de Janeiro
(Sexta-Feira) e 10 de Janeiro (Domingo);
- Vento a soprar forte com rajadas da ordem dos 100km nas terras altas;
- Eventual ocorrência de cheias associadas ao aumento do caudal das principais linhas
de água;
- Condições favoráveis à ocorrência de deslizamentos de terras, especialmente nas
zonas de declive mais acentuado.

II – Consequências do Estado do Tempo
Face à situação descrita, poderão ocorrer os seguintes efeitos:
- Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo;
- Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou
insuficiências dos sistemas de drenagem;
- Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas
historicamente mais vulneráveis;
- Possibilidade de queda de ramos ou de árvores em virtude de vento mais forte;
- Danos em estruturas montadas ou suspensas;
- Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à
saturação dos solos, pela perda da sua consistência.

III – Medidas de Prevenção
Os efeitos desta previsão podem ser minimizados, através da adoção de
comportamentos adequados, pelo que, se recomendam algumas principais medidas
de autoproteção para estas situações, nomeadamente:
- Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das Águas pluviais, retirando
inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou possam obstaculizar ao livre
escoamento das águas;
- Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado
com a possível formação de lençóis de água nas vias;
- Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes,
placards e outras estruturas suspensas;
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