AVISO À POPULAÇÃO
Serviço Municipal de Protecção Civil

07-Mai-16 / 18:00

DATA E HORA DE EMISSÃO:

AVISO Nº 5/2016

PRECIPITAÇÃO E VENTO FORTE
Segundo o IPMA a situação na Região tende a
agravar-se para o final da tarde, a partir das 19:00
horas, inicialmente no Barlavento evoluindo de Oeste
para Este para o Sotavento.
No Concelho de Portimão, prevê-se intensificação
do vento e precipitação intensa com manutenção
até ás 02:00 horas. O vento que poderá atingir
rajadas de 75km/h. A partir das 03:00 horas
prevê-se um desagravamento. A próxima PreiaMar será as 04:06 (Barlavento) e 04:23 (Sotavento).
Informação sobre marés:
Data/Hora

Altura (m)

Maré

Sab, 2016-05-07 21:49

0.28

Baixa-mar

Dom, 2016-05-08 04:06

3.68

Preia-mar

Dom, 2016-05-08 10:08

0.37

Baixa-mar

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


Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água;



Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou
insuficiências dos sistemas de drenagem;



Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;



Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente
mais vulneráveis;



Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em
períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais
vulneráveis;



Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte;



Danos em estruturas montadas ou suspensas;

MEDIDAS PREVENTIVAS
O SMPC recomenda ainda a adequação dos comportamentos e atitudes face à
situação acima descrita, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de
prevenção e precaução, estando atento às informações da meteorologia e às
indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança para os próximos dias,
disponível junto dos sítios da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil
(ANPC) e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), junto da Câmara
Municipal e do Corpo de Bombeiros de Portimão.
Tendo em conta a presente situação meteorológica, o SMPC recomenda a observação e
divulgação das principais medidas de auto proteção para estas situações:


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 e gelo nas vias;



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



Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes,
placards e outras estruturas suspensas;



Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando
atenta para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, em virtude de vento mais
forte;



Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas
historicamente mais vulneráveis a inundações rápidas;



Não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva,
desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos
na orla marítima;



Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças
de Segurança.



Seguir escrupulosamente as indicações transmitidas pelas autoridades policiais no que
concerne ao respeito pelos cortes de estrada, percursos alternativos, sinalização e
outras informações;



Evitar comportamentos de risco que poderão originar acidentes não previstos.
www.prociv.pt

www.ipma.pt

