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VENTO FORTE
Segundo o Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA), salienta-se para o concelho
de Portimão, o seguinte:


Vento forte de oeste, rodando para noroeste
a partir do final de sábado, com rajadas até
100 km/h no litoral e até 120 km/h terras
altas, com possibilidade de situações mais
extremas de vento, mantendo-se o vento
até ao início de terça-feira;



Períodos de chuva em geral fraca.

Acompanhe as
www.ipma.pt.

previsões

meteorológicas

em

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


Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água;



Danos em estruturas montadas ou suspensas;



Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte.

MEDIDAS PREVENTIVAS
O SMPC 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:



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;



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
andaimes, placards e outras estruturas suspensas;



Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas,
estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude
de vento mais forte;



Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas
historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando se possível a
circulação e permanência nestes locais;



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

soltas,

nomeadamente,

O SMPC recomenda ainda a adequação dos comportamentos e atitudes face aos perigos
decorrentes da situação em apreço, nomeadamente com a adoção das necessárias
medidas de prevenção e precaução, tomando especial atenção à evolução da situação
meteorológica para os próximos dias, disponível junto dos sítios da internet do IPMA,
junto da Câmara Municipal de Portimão e do Corpo de Bombeiros de Portimão.
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