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AVISO À POPULAÇÃO
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
PRECIPITAÇÃO INTENSA E VENTO FORTE
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Não se prevê nenhuma situação
meteorológica de risco

Situação meteorológica de risco moderado a elevado. Manter-se ao
corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as
orientações do SRPC,IP-RAM

Situação de risco para determinadas atividades depen-dentes da
situação meteorológica. Acompanhar a evolução das condições
meteorológicas

Situação meteorológica de risco extremo. Manter-se regular-mente ao
corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as
orientações do SRPC,IP-RAM

O PERÍODO MAIS CRÍTICO, DE ACORDO COM OS AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS PELO IPMA E VALIDADOS
PELO SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL, IP RAM (SRPC), DECORRERÁ ENTRE AS 12H E AS 18H DO DIA 15
(HOJE), PREVENDO-SE:
-Precipitação e/ou aguaceiros moderados a fortes (prevê-se quantidades de precipitação correspondente a aviso laranja (20 a
40mm, numa hora; ou 41 a 600mm, em 06 horas)).
-Trovoada e aumento da itensidade do vento, a partir do início da manhã, com rajadas de Sudoeste (SW) que poderão atingir
os 80km/h, na Costa Sul, e os 90 a 100 km/h nas Regiões Montanhosas;
-Ondulação de sudoeste até 2,5 m na costa Sul e 3 m na costa ocidental, onde poderão ocorrer picos até 5 m.
DE ACORDO COM O IPMA

VALIDADO PELO SRPC,IP-RAM
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EFEITOS EXPECTÁVEIS
FACE AO PRESENTE AVISO, PODERÃO OCORRER OS SEGUINTES EFEITOS:
- Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água;
- 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;
- Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;
- Danos em estruturas montadas ou suspensas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL DE MACHICO, RECORDA QUE O EVENTUAL
IMPACTO DESTES EFEITOS PODE SER MINIMIZADO, SOBRETUDO ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE
COMPORTA-MENTOS ADEQUADOS, PELO QUE, E EM PARTICULAR NAS ZONAS
HISTORICAMENTE MAIS VUL-NERÁVEIS, SE RECOMENDA A OBSERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS
PRINCIPAIS MEDIDAS DE AUTO-PROTEÇÃO 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;
- 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 atenta às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.
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