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 AVISO À POPULAÇÃO 2/2023  

TEMPO FRIO – MEDIDAS PREVENTIVAS 

De acordo com a informação do IPMA, prevê-se para os próximos dias tempo frio e 

precipitação, salientando-se: 

• Uma descida significativa da temperatura; 

• A intensificação do vento de quadrante Leste, soprando mais intenso nas terras 

altas; 

• Precipitação persistente, por vezes forte, no Minho e Douro Litoral hoje, dia 16 

de janeiro;  

• Formação de gelo e geada, em especial no interior a partir do dia 17 de janeiro; 

• Desconforto térmico elevado devido à descida da temperatura mínima e 

aumento da intensidade do vento;  

• Aumento gradual da agitação marítima a partir de hoje, com agravamento 

progressivo. 

 
EFEITOS EXPECTÁVEIS  

Face ao quadro meteorológico previsto, poderão ocorrer os seguintes efeitos:  

• Intoxicações por inalação de gases, devido a inadequada ventilação, em 

habitações onde se utilizem aquecimentos com lareiras e braseiras;  

• Incêndios em habitações, resultantes da má utilização de lareiras e braseiras ou 

de avarias em circuitos elétricos; 

• Necessária especial atenção aos grupos populacionais mais vulneráveis, 

crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem-

abrigo. − Piso escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo;  

• Danos em estruturas montadas ou suspensas;  

• Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte; 

• Possíveis acidentes na orla costeira; 

• Instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, 

derrocadas e outros) motivados pela infiltração da água, podendo ser 
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potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, 

ou por artificialização do solo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
O Serviço Municipal Proteção Civil de Mira recomenda à população a tomada das necessárias 

medidas de prevenção e autoproteção, nomeadamente: 

• Evitar a exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura;  

• Manter o corpo quente, através do uso de várias camadas de roupa, folgada e adaptada 

à temperatura ambiente;  

• Proteger as extremidades do corpo (usando luvas, gorro, meias quentes e cachecol) e 

calçado quente e antiderrapante;  

• Ingerir sopas e bebidas quentes e evitar bebidas com álcool, que proporciona uma falsa 

sensação de calor;  

• Os trabalhadores que exerçam a sua atividade no exterior, devem utilizar vestuário e 

calçado adequados e evitar esforços excessivos resultantes dessa atividade;  

• Acautelar a prática de atividade física no exterior, prestando atenção às condições do 

piso para evitar quedas;  

• Reforçar o apoio e a 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). 

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

de Segurança. 

Qualquer situação anormal deverá ligar para os seguintes números de telefone: 

112- Linha nacional 

231 480 670 – Bombeiros Voluntários de Mira 

916 601 234– Serviço Municipal de Proteção Civil 

Mira, 16 de janeiro 2023 

O Coordenador Municipal Proteção Civil 

 
Ângelo Manuel Morais Lopes, Dr. 


