
 

 

 

Município de Vila Real     Avenida Carvalho Araújo, 5000-657 Vila Real 
Telefone: 259308100 - Fax: 259308161 | email: geral@cm-vilareal.pt | web: www.cm-vilareal.pt                           Página 1|2 

  

Data 

 

 Aviso n.º 

11/ 02/ 2016  02/ 2016 

    

PRECIPITAÇÃO E VENTO FORTE 
 

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), realizado 
hoje, 11 de fevereiro de 2016, para o dia 12 e 13 de fevereiro de 2016, salienta-se: 

- Vento forte com rajadas da ordem dos 70km/h. 

Válido entre 2016-02-12 00:00:00 e 2016-02-13 23:59:59 (hora UTC) 

-Precipitação forte e persistente.  
     Válido entre 2016-02-12 00:00:00 e 2016-02-13 23:59:59 (hora UTC) 
 
- Acompanhe as previsões meteorológicas em www.ipma.pt  

 

EFEITOS EXPECTÁVEIS 
 

Face à situação acima descrita, poderão ocorrer os seguintes efeitos:  

-As atuais condições dos solos constituirão significativo impedimento de infiltração, o que, aliado à forte 
possibilidade de quedas de árvores agravará o escoamento das águas pluviais. 
 
-Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, podendo causar inundações nos locais historicamente mais 
vulneráveis; 
 
-Piso rodoviário escorregadio e eventual congelamento de algumas zonas de estrada; 
 
-Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis; 
 
-Danos em estruturas montadas ou suspensas; 
 
-Falta de visibilidade em atividades ao ar livre, nomeadamente, realização de trilhos. 
 
-Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte; 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipma.pt/
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
O Serviço Municipal de Proteção Civil recorda que, o eventual impacto destes efeitos, pode ser 

minimizado, sobretudo, através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas 

zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a observação e divulgação das principais medidas de 

autoproteção para estas situações, nomeadamente:  

- Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível 

formação de lençóis de água; 

-Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros 

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

-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 Forças de Segurança. 

 

 

PRECIPITAÇÃO E VENTO FORTE 
 

 

Os Serviços Municipais de Proteção Civil, continuarão a acompanhar, permanentemente, a situação, em 

estreita articulação, com os Agentes de Proteção Civil e demais entidades, relevantes para a situação em 

apreço, emitindo os avisos técnicos operacionais, que se julguem necessários. 

 

 
O Vereador do Pelouro Responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil 

Eng.º Carlos Silva 


