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Assunto 
 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Início do Ano Hidrológico 

 

1 – Informação Geral 

 

A 1 de outubro iniciou-se o Ano Hidrológico. Com o início das primeiras chuvas, bem como o 
aumento da probabilidade de eventos meteorológicos adversos é importante que todos adotem 
medidas preventivas para minimizar os possíveis impactos. 

 

2 – Efeitos Expectáveis  

✓ Ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas 
pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento; 

✓ Ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, 
rios e ribeiras; 

✓ Instabilização de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos e 
derrocadas) motivados pela infiltração de água; 

✓ Queda de árvores; 

✓ Arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de 
estruturas móveis ou deficientemente fixadas, por efeito de episódios de vento forte. 

 

3 – Medidas Preventivas  

 

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), de forma a minimizar os efeitos previstos, sugere 
a adoção de comportamentos adequados, nomeadamente:  

✓ Cada cidadão deve tomar uma atitude pró-ativa, assegurando a desobstrução dos 
sistemas de escoamento de águas pluviais dos quintais, varandas, caves e garagens, 
algerozes e caleiras dos telhados das habitações; 

✓ Limpeza e Desobstrução de sumidouros, valetas e outros canais de drenagem, 
removendo folhas caídas das árvores, areias e pedras que ali se depositaram 
previamente à época das chuvas; 
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O Serviço Municipal de Proteção Civil de Gavião apela à atenção de todos os cidadãos para as medidas 

acima descritas, que se adotem e divulguem as medidas preventivas enunciadas, com vista à mitigação 

dos riscos descritos.  

 
Todas as situações que representam perigo/risco, devem ser reportadas ao Serviço Municipal de 

Proteção de Gavião, para que este possa intervir de forma preventiva.  

 
 

 

✓ Desobstrução de linhas de água principalmente junto a pontes, aquedutos e outros 
estrangulamentos de escoamento; 

✓ Garantir que as estruturas móveis estão devidamente montadas e fixadas, evitando 
dessa forma que sejam arrastadas pelo vento; 

✓ Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com 
a possível formação de lençóis de água; 

✓ Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou 
viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas; 

✓ Em dias de vento mais forte, evite o estacionamento junto de árvores; 

 

Fonte: IPMA, ANEPC. 

 


