
                            

Serviço Municipal de Proteção Civil 
 
Data e hora de emissão: 22/03/2022
 

Plano de Emergência Interna da Albufeira de Daivões

P
 

No próximo dia 23 de março, quarta

Barragem de Daivões, vai realizar as provas previstas no último patamar do plano de p

enchimento da albufeira: 

 

 Este teste contempla 

descarregadores, para ef

 

 Em simultâneo será efetuado o teste ao sistema 

das freguesias de Cavez, Pedraça e Arco de Baúlhe e Vila Nune

 

 Os agentes municipais de Proteção Civil 

teste e presentes nas margens 

com a população em geral.

 
 
 
 

O Serviço Municipal de Proteção Civil r

prevenção e precaução junto às margens

Civil, das Forças de Segurança e demais Agentes

INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO

Serviço Municipal de Proteção Civil  

/03/2022 - 09h00       

 
Plano de Emergência Interna da Albufeira de Daivões

 
Plano de Enchimento da Albufeira 

, quarta-feira, pelas 16:30, a Iberdrola empresa responsável pela 

Barragem de Daivões, vai realizar as provas previstas no último patamar do plano de p

Este teste contempla a abertura individual de cada um das 4 comportas dos 

, para efeitos de teste de funcionamento. 

Em simultâneo será efetuado o teste ao sistema de aviso e alerta sonoro às populações 

das freguesias de Cavez, Pedraça e Arco de Baúlhe e Vila Nune. 

s agentes municipais de Proteção Civil estarão empenhados no acompanhamento

as margens do Rio Tâmega para que não existam

com a população em geral.   

RECOMENDAÇÕES 
O Serviço Municipal de Proteção Civil recomenda a adopção de comportamentos e 

junto às margens, bem como o cumprimento das indicações da 

e demais Agentes. 

Cabeceiras de Basto, 22

 INFORMAÇÃO nº 02

À POPULAÇÃO 

Plano de Emergência Interna da Albufeira de Daivões 

empresa responsável pela 

Barragem de Daivões, vai realizar as provas previstas no último patamar do plano de primeiro 

de cada um das 4 comportas dos 

de aviso e alerta sonoro às populações 

no acompanhamento do 

que não existam constrangimentos 

a adopção de comportamentos e atitudes de 

indicações da Proteção 

Cabeceiras de Basto, 22 de março de 2022 

INFORMAÇÃO nº 02/2022 


