AVISO À POPULAÇÃO

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
Data e hora de emissão

28 outubro de 2021 15h30

Aviso nº 23/2021

Comunicação dirigida à população com o objetivo de fornecer informação sobre os riscos e as medidas preventivas a
adotar face a iminência ou ocorrência um determinado evento.
ASSUNTO

Condições meteorológicas adversas
PRECIPITAÇÃO e VENTO



Precipitação
AVISO AMARELO - 18h00 de 28 outubro até 03h00 de 29 outubro - períodos de chuva, por vezes forte.
AVISO LARANJA - 21h00 de 29 outubro até 06h00 de 30 outubro - períodos de chuva persistente, por
vezes forte.



Vento
AVISO AMARELO - 21h00 de 29 outubro até 06h00 de 30 outubro - vento temporariamente forte com
rajadas até 70 km/h.

EFEITOS ESPECTÁVEIS
ECTÁVEIS

 Piso rodoviário escorregadio por eventual acumulação e formação de lençóis de água;
 Possibilidade de cheias rápidas por acumulação de águas pluviais ou insuficiência dos
sistemas de drenagem;
 Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;
 Dificuldade de drenagem dos cursos de água, nomeadamente em períodos de preiamar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis;
 Danos em estruturas montadas ou suspensas;
 Possibilidade

de

queda

de

ramos

ou

arvores,

bem

como

de

infraestruturas

associadas às redes de comunicações e energia;
MEDIDAS PREVENTIVAS E DE AUTOPROTEÇÃO
 Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a
possível formação de lençóis de água nas vias;
 Garantir

a

desobstrução

dos

sistemas

de

escoamento

das

águas

pluviais,

nomeadamente sargetas, algerozes e caleiras, retirando inertes, folhas, pedras, areias e outros
objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;
 Verificar os sistemas de bombagem de águas subterrâneas e de superfície;
 Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou
viaturas para buracos ou caixas de esgoto abertas nas vias de circulação;
 Garantir a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e
outras estruturas suspensas;
 Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando
atento para a possibilidade de queda de ramos ou de árvores.
 Acompanhar informações da meteorologia e cumprir as indicações dos Agentes de
Proteção Civil e das Forças de Segurança.
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