
NOS PRÓXIMOS DIAS ESPERA-SE TEMPO MUITO QUENTE E SECO COM 
POSSÍVEL AFETAÇÃO DOS GRUPOS POPULACIONAIS MAIS VULNERÁVEIS 

TEMPO MUITO QUENTE E SECO 

Centro Municipal de Proteção Civil e Operações de Socorro de Portimão
Edifício dos Bombeiros - 8500-649 Portimão
Tel. 282 420 130  |  Fax 282 420 138 |  proteccao.civil@cm-portimao.pt

LIGUE-NOS E ESCLAREÇA
TODAS AS SUAS DÚVIDAS!

Para fazer face aos riscos inerentes, o Serviço Municipal 
de Proteção Civil de Portimão recomenda:

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

 A ingestão de água ou sumos de fruta natural, sem adição de açúcar, mesmo 
sem sinais de sede;
Fazer refeições leves e mais frequentes;
Evitar a exposição direta ao sol, em especial entre as 11 e as 17 horas 
procurando ambientes frescos e climatizados. Use sempre protetor solar com 
um índice de proteção elevado (igual ou superior a 30) e renovar a sua 
aplicação sempre que estiver exposto ao sol (de 2 em 2 horas) e sempre que 
estiver molhado ou tiver transpirado bastante;
Usar roupa leve e fresca;
Evitar esforços físicos.
Manter as habitações mais arrefecidas possíveis, fechando persianas e estores 
na altura de maior calor;
Não aquecer o interior da casa com fornos ou outro tipo de aquecimento;
Usar óculos de sol com proteção UV;
Se viajar de carro, tentar que seja nas horas de menos calor, de manhã ou ao 
fim do dia;
Não deixar crianças, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida ou animais 
fechados nos carros;
Ter cuidado com as pessoas mais vulneráveis (crianças, idosos, pessoas com 
mobilidade reduzida, grávidas, doentes crónicos e pessoas que vivem 
isoladas);

Para mais informações: https://www.dgs.pt/saude-ambiental-calor/recomendacoes.aspx 

Em caso de necessidade não hesite em contactar-nos através do 808 282 112
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VERY HOT AND DRY WEATHER

Centro Municipal de Proteção Civil e Operações de Socorro de Portimão
Edifício dos Bombeiros - 8500-649 Portimão
Tel. 282 420 130  |  Fax 282 420 138 |  proteccao.civil@cm-portimao.pt
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To protect yourself and especially the most vulnerable 
population groups, the Municipal Civil Protection 
Service of Portimão recommends:

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

 Drink water or fruit juices without added sugar, even without signs of thirst;
Eat light and frequent meals;
Avoid direct exposure to the sun, especially between 11 am and 5 pm. Look 
for cool, air-conditioned environments and always use sun protector (equal 
to or greater than SPF 30) and renew the application every 2 hours and 
whenever you are wet;
Wear light and fresh clothing;
Keep your house/room as cool as possible, closing shutters and blinds 
during the period with higher temperatures;
Do not heat the interior of your house/room with ovens or other heating 
equipment;
Wear sunglasses with UV protection;
If traveling by car, choose the least hot hours, preferably in the morning or at 
the end of the day;
Do not leave children, elderly, people with reduced mobility or animals 
enclosed in cars;
Take care of the most vulnerable people (children, the elderly, handicapped, 
pregnant women, the chronically ill and people who need special attention;

For further information: https://www.dgs.pt/saude-ambiental-calor/recomendacoes.aspx

Or Call us: 808 282 112

FOR FURTHER 
INFORMATION CALL US


