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Aviso à população — Tempo quente 

Agravamento das condições climatéricas 

 
 

A Câmara Municipal de Serpa, em colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, informa a 
população sobre a alteração da situação meteorológica prevista para o início deste mês de agosto, com 
o aumento das temperaturas máximas e mínimas, acompanhadas pela ocorrência de partículas e poeiras 
naturais provenientes do norte de África, níveis de ozono elevados e índice ultravioleta muito elevado. 
Esperam-se temperaturas na ordem dos 40 a 45 graus, previsivelmente até 5 de agosto, pelo que se 
torna fundamental que a população adote algumas medidas preventivas. 
A exposição ao calor intenso pode provocar problemas de saúde, em especial em crianças, doentes 
crónicos e pessoas idosas, pelo que ficam algumas recomendações destinadas a toda a população: 
procurar ambientes frescos (preferencialmente climatizados); evitar que o calor entre dentro das 
habitações, correndo as persianas ou portadas e mantendo o ar circulante dentro de casa; refrescar a 
habitação e evitar ligar fornos; beber água ou sumos de fruta natural sem açúcar e evitar o consumo de 
bebidas alcoólicas; evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11.00 e as 17.00 horas; 
utilizar roupa solta (algodão), que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol; 
utilizar protetor solar com fator superior que 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas; 
escolher as horas de menor calor para viajar de carro; não permanecer dentro de viaturas estacionadas 
e expostas ao sol, nem deixar os animais domésticos no carro; e evitar atividades que exijam grandes 
esforços físicos. 
O Alentejo está em risco elevado de ocorrência de incêndios, pelo que não é permitido realizar 
queimadas, fogueiras para recreio, lazer ou confeção de alimentos; utilizar equipamentos de queima e 
de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos; queimar matos cortados e 
amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração; lançar balões com mecha acesa ou qualquer 
outro tipo de foguetes;  fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os 
circundem; fumigar ou desinfestar apiários com fumigadores que não estejam equipados com 
dispositivos de retenção de fagulhas.  
Aquando da realização de trabalhos agrícolas e florestais, manter as máquinas e equipamentos limpos 
de óleos e poeiras; abastecer as máquinas a frio e em local com pouca vegetação; e ter cuidado com as 
faíscas durante o seu manuseamento, evitando a sua utilização nos períodos de maior calor. 
 

Serpa, 1 de agosto de 2018 

O Vereador do Pelouro 
Carlos Alberto Martins Alves 
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