
  

INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO 
 Serviço Municipal de Proteção Civil de ÉVORA 

 

DATA E HORA DE EMISSÃO:  26 Fevereiro 2016 / 14:49 INFORMAÇÃO Nº 001/2016 
 

POSSIBILIDADE DA QUEDA DE NEVE  

M E D I D A S PRE V E N T I V AS  
 

Face às previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em 

que se prevê a possibilidade de queda de neve para cotas entre os 200/600m para esta noite 

de 26 para 27 de Fevereiro 2016, sendo que este fenómeno não é comum na nossa região 

informa-se assim a população, que o eventual impacto desta situação pode ser minimizado, 

sobretudo através da adoção de comportamentos adequado. 
 

 

  

Assim recomenda-se a observação por parte da população das seguintes medidas de 

autoproteção: 

- Cada cidadão deve tomar uma atitude pró-ativa, nomeadamente assegurando a 
desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais a limpeza: de sarjetas dos 
quintais, tubos das varandas, algerozes e caleiras dos telhados das habitações; 

- Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a 
possível formação de gelo ou neve nas zonas mais altas; 



- Evitar circular com a viatura sem que a mesma esteja preparada para o efeito 
nomeadamente em zonas e vias rodoviárias com declive, de forma a evitar o 
deslizamento da mesma. 

- Mesmo que se desloque para visitar zonas com neve não impeça as vias de circulação de 
forma a permitir a sua utilização pelos meios de socorro; 

- Transporte e colocação das correntes de neve nas viaturas, sempre que se circular nas 
áreas atingidas pela queda de neve; 

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

- Acompanhamento das previsões meteorológicas em www.ipma.pt 

Recomenda-se ainda a consulta da informação disponível nos sítios da internet da Câmara Municipal 

de Évora/Serviço Municipal de Proteção Civil (www.cm-evora.pt/pt/servicos/protecao-civil), da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (www.prociv.pt) e do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (www.ipma.pt). 
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