
AVISO NÍVEL VALOR

Laranja 6 a 30 cm

Amarelo Frequentes e Dispersas
Laranja Frequentes e Concentradas

Vermelho Muito Freq. e excessivamente concentradas
Amarelo > 48 h
Laranja > 72 h

Vermelho > 96 h

Amarelo 4 a 5 m

Laranja 5 a 7 m

Vermelho > 7 m

1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).

4. Colocar em prontidão as equipas da Autarquia (operadores máquinas, equipas de limpeza, etc).

2. Difundir medidas de autoproteção à população.
3. Realizar intervenções preventivas (desobstrução de vias rodoviárias).

5. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.

Nevoeiro (Visibilidade)
1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).
2. Difundir e/ou reforçar as medidas de autoproteção à população.
3. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.

1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).
2. Difundir e/ou reforçar as medidas de autoproteção à população.
3. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.

Amarelo

Neve                       

(Queda Neve)

1 a 5 cm

Vermelho > 30 cm

1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais relacionadas com a atividade marítima, etc).

2. Difundir medidas de autoproteção à população, designadamente, relacionadas com a circulação junto à orla corteira (passeios à beira-mar e estacionamento de veículos na orla 

marítima) e com atividades marítimas (pesca, desportos náuticos, etc).

3. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.

Tempo Frio                     

(Temp. Mínima)

< -4 ºC

1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).

2. Difundir e/ou reforçar as medidas de autoproteção à população.

3. Efetuar intervenções preventivas junto de grupos prioritários e vulneráveis (idosos, crianças, sem abrigo, etc).

4. Colocar e/ou aumentar a prontidão das equipas da Autarquia (motoristas, técnicos de serviços sociais, etc).

5. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.

6. Prever a necessidade de Declaração da Situação de Alerta, convocação da Comissão Municipal de Protecção Civil e a execução do Plano Municipal de Emergência.

Laranja -2 a -4 ºC

Vermelho

1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).

2. Difundir medidas de autoproteção à população.

3. Efetuar intervenções preventivas junto de grupos prioritários e vulneráveis (idosos, crianças, sem abrigo, etc).

4. Colocar em prontidão as equipas da Autarquia (motoristas, técnicos de serviços sociais, etc).

5. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.

6. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.

Laranja

Vermelho

41 a 43 ºC

> 43 ºC

1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).

2. Difundir e/ou reforçar as medidas de autoproteção à população.

3. Efetuar intervenções preventivas junto de grupos prioritários e vulneráveis (idosos, crianças, sem abrigo, etc).

4. Colocar e/ou aumentar a prontidão as máquinas de rasto para apoio às operações de combate a incêndios florestais.

5. Colocar e/ou aumentar a prontidão das equipas da Autarquia (motoristas, manobradores de máquinas, técnicos de serviços sociais, etc).

6. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.

7. Prever a necessidade de Declaração da Situação de Alerta, convocação da Comissão Municipal de Protecção Civil e a execução do Plano Municipal de Emergência.

1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).
2. Difundir medidas de autoproteção à população.

3. Efetuar intervenções preventivas junto de grupos prioritários e vulneráveis (idosos, crianças, sem abrigo, etc).

4. Colocar em prontidão as máquinas de rasto para apoio às operações de combate a incêndios florestais.

5. Colocar em prontidão as equipas da Autarquia (motoristas, manobradores de máquinas, técnicos de serviços sociais, etc).

Laranja
21 a 40 mm/1h                                                                    

41 a 60 mm/6h 

> 40 mm/1h                                                                                  

> 60 mm/6h 

1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).
2. Difundir e/ou reforçar as medidas de autoproteção à população.
3. Realizar intervenções preventivas (desobstrução de linhas de água, limpeza de resíduos, etc).
4. Colocar e/ou aumentar a prontidão das equipas da Autarquia (equipas de limpeza, operadores máquinas, técnicos de serviços sociais, etc).

6. Prever a necessidade de Declaração da Situação de Alerta, convocação da Comissão Municipal de Proteção Civil e a execução do Plano Municipal de Emergência.

Agitação Marítima                 

(Altura signif. Ondas)

Amarelo 70 a 90 km/h

Vento                             

(Rajada Máxima)
Laranja 91 a 130 km/h

Amarelo

Vermelho

Precipitação                        

(Chuva/Aguaceiros)

Trovoada                           

(Descargas Eléctricas)

Tempo Quente                     

(Temp. Máxima)

10 a 20 mm/1h                                                                         

30 a 40 mm/6h 

Amarelo 37 a 40 ºC

Amarelo 1 a -1 ºC

1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).
2. Difundir medidas de autoproteção à população.
3. Realizar intervenções preventivas (desobstrução de linhas de água, limpeza de resíduos, etc).
4. Colocar em prontidão as equipas da Autarquia (equipas de limpeza, operadores máquinas, técnicos de serviços sociais, etc).

5. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.

5. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.

MEDIDAS

Vermelho > 130 km/h

1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).
2. Difundir medidas de autoproteção à população.
3. Realizar intervenções preventivas (fixação de andaimes ou estruturas montadas da responsabilidade da Autarquia).
4. Colocar em prontidão as equipas da Autarquia (operadores máquinas, equipas de limpeza, etc).
5. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.
1. Divulgar este aviso no respetivo âmbito (Serviços da Câmara, Juntas de Freguesia, Instituições Locais, etc).
2. Difundir e/ou reforçar as medidas de autoproteção à população.
3. Realizar intervenções preventivas (fixação de andaimes ou estruturas montadas da responsabilidade da Autarquia).
4. Colocar e/ou aumentar a prontidão das equipas da Autarquia (operadores máquinas, equipas de limpeza, etc).
5. Acompanhar as ocorrências de forma proactiva para antecipar consequências gravosas para as populações.
6. Prever a necessidade de Declaração da Situação de Alerta, convocação da Comissão Municipal de Protecção Civil e a execução do Plano Municipal de Emergência.


