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AVISO 

À POPULAÇÃO 

Aviso Nº02/2021 11 de JANEIRO de 2021 

 

Assunto: CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Tempo Frio 

 
 

 

SITUAÇÃO METEOROLÓGICA  

De acordo com a informação recebida pela Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC), partilhada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA), destaca-se:  

Continuação de tempo frio em todo o território do continente, prevendo-se valores 

de temperatura mínima a oscilar entre -6 ºC e 4 ºC e de temperatura máxima entre 5 ºC e 

13 ºC. A sensação de desconforto térmico associada ao frio poderá ser superior devido 

ao vento forte (até 40 km/h) que está previsto para o dia de hoje nas terras altas.  

Formação de gelo ou geada, em especial no interior.  

A partir de quarta-feira (13 Jan), há possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro 

matinal em alguns locais no Norte e Centro (não sendo de excluir a possibilidade de 

ocorrência de nevoeiro gelado), o que tenderá a reduzir a visibilidade.  

Ligeira descida da temperatura mínima para amanhã e subida gradual a partir de quarta-

feira (13 Jan). 

 

 
EFEITOS EXPETÁVEIS 

Em função das condições meteorológicas presentes e previstas é expectável:  

 

 Piso rodoviário escorregadio por eventual acumulação de gelo;  

 Danos em estruturas montadas ou suspensas;  

 Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento forte, bem como de 

afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia;  

 Desconforto térmico pela conjuntura da temperatura mínima baixa e do vento.  
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À POPULAÇÃO 

MEDIDAS DE AUTO PROTEÇÃO 

A Proteção Civil Municipal de Sátão recomenda à população a tomada das medidas 

de prevenção, nomeadamente: 

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

com a possível formação de gelo nas vias;  

 Evitar a circulação em vias afetadas pela acumulação de gelo e quando isso não for 

possível, adotar as seguintes medidas:  

 - Verificação do estado dos pneus e respetivas pressões;  

 - Assegurar o abastecimento de combustível em níveis que permitam percorrer 

trajetos alternativos ou a permanência do veículo em funcionamento por longos 

períodos de tempo, em caso de retenção nas vias afetadas;  

 - Garantir que os sistemas de aquecimento dos veículos se encontram em bom 

estado de funcionamento;  

 - Providenciar alimentos adequados em quantidade e características, assim como 

medicamentos, de acordo com o número e tipologia de ocupantes dos veículos.  

 Nas vias afetadas pela acumulação de gelo, são desaconselhadas viagens com 

crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais;  

 Evitar circular naquelas vias com veículos pesados, em particular articulados, 

veículos com reboque e veículos de tração traseira;  

 Prestar atenção aos grupos mais vulneráveis (crianças nos primeiros anos de vida, 

doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores 

que exerçam atividade no exterior e pessoas sem abrigo);  

 Se utilizar lareiras braseiras, salamandras ou equipamentos a gás mantenha a correta  

ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases nocivos à saúde; 

  Evitar o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, desligando sempre 

quaisquer aparelhos antes de se deitar; 

 Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e 

Forças de Segurança.  

 

A PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS NÓS 


