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Gabinete de Proteção Civil 

COMUNICADO 

Comunicado nº02/2014 06 de JANEIRO de 2014 

 

Assunto: Precipitação e Vento Forte 

De acordo com as últimas informações do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA) e do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu (CDOS) 

de Viseu, prevê-se   

 Precipitação moderada e persistente nas regiões Norte e Centro;  

 Vento moderado (até 30 km/h) no litoral, soprando com intensidade até 45 km/h 

nas terras altas.  

EFEITOS EXPECTÁVEIS 

Face à situação acima descrita, poderão ocorrer os seguintes efeitos:  

 Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água; 

 Intoxicações por inalação de gases, por inadequada ventilação, em habitações 

onde se utilizem aquecimentos com lareiras e braseiras;  

 Incêndios resultantes da má utilização de lareiras e braseiras ou avarias em 

circuitos elétricos;   

 Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas 

historicamente mais vulneráveis;  

 Danos em estruturas montadas ou suspensas;  

 Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados 

à saturação dos solos, pela perda da sua consistência 

MEDIDAS DE AUTO-PROTEÇÃO 

Neste sentido, a Proteção Civil recomenda 

 Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e 

retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem 

obstáculos ao livre escoamento das águas;  

 Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial 

cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias;  
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 Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, 

placards e outras estruturas suspensas;  

 Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e 

Forças de Segurança.  

 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

De acordo com a previsão acima referida, a ANPC eleva Estado de Alerta Especial 

(EAE), no nível amarelo, do Sistema Integrado de Operações de Socorro (SIOPS) para 

o Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro (DIOPS), entre as 20h00 

de 06 de janeiro e as 20h00 de 08 de janeiro. 

 
 

A ELEVAÇÃO do EAE pressupõe um incremento da monitorização e a intensificação, 

por parte do dispositivo de resposta, de ações preparatórias para eventuais intervenções.  

 

 

 

 

 

 

Data: 06/01/2014 


