Serviço Municipal de Proteção Civil

Aviso nº 12/2020

Data e hora de emissão: 19/10/2020 - 14h00
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA para as próximas 72 horas, prevê-se o agravamento das
condições meteorológicas, sendo de realçar a partir da tarde de segunda-feira e até quinta-feira (22 OUT):




A ocorrência de precipitação forte a partir da tarde de segunda-feira (com acumulados de 50 a 70
mm/24 horas, a ocorrer entre as 12h e as 24h) na região Norte, com aumento da intensidade do vento
(possibilidade de rajadas nas terras altas);
A ocorrência de precipitação continuada, com valores acumulados que podem ultrapassar os 100 mm,
em especial nas regiões Norte e Centro.

EFEITOS EXPECTÁVEIS
Em função das condições meteorológicas previstas, é expectável:





Piso rodoviário escorregadio por eventual acumulação e formação de lençóis de água;
Possibilidade de cheias rápidas, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de
drenagem;
Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento forte, bem como de afetação de
infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia;
Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos,
pela perda da sua consistência.

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO
O SMPC recomenda à população a tomada das necessárias medidas de prevenção e autoproteção,
nomeadamente:
1. Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível
formação de lençóis de águas nas vias;
2. Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras
estruturas suspensas;
3. Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retiradas de inertes e outros
objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;
4. Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a
possibilidade de queda de ramos ou árvores, em virtude de vento mais forte.

RECOMENDAÇÕES
O SMPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação das condições
meteorológicas adversas para as próximas horas, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de
prevenção e autoproteção.

Cabeceiras de Basto, 19 de outubro de 2020

