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COMUNICADO TÉCNICO 05/2013 

SET13 

 

Início do ano Hidrológico justifica a adopção de medidas preventivas 
 

Outubro representa o início de um novo ano hidrológico. Trata-se de uma data 

convencionada no calendário por, normalmente, coincidir com a altura do ano em que 

as reservas hídricas atingem o seu mínimo e em que o período mais chuvoso se 

inicia. 

No início do Outono são geralmente elevadas as quantidades de lixo depositadas nas 

embocaduras dos sistemas de águas pluviais, situação agravada pela queda de folhas 

de árvores que gera maiores situações de obstrução.  

Os detritos vegetais e outros materiais inertes que, durante a estação seca se 

depositaram ao longo das valetas das vias de comunicação, também contribuem para 

situações de obstrução dos canais de escoamento.  

As primeiras chuvas de Outono são, geralmente, responsáveis pelo arrastamento e 

concentrações destes resíduos sólidos em locais inadequados (sarjetas, sumidouros, 

valetas), originando acumulações de águas pluviais que poderão provocar cortes de 

vias de comunicação ou mesmo inundações nos pisos mais baixos de edificações.  

 

Neste sentido, o Gabinete Municipal de Bombeiros e Protecção Civil alerta toda a 

população para a adopção de algumas medidas preventivas. 

 

Assim aconselha-se toda a população: 

 

 Desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais dos quintais ou 

varandas; 

  A limpeza de bueiros, algerozes e caleiras dos telhados de habitações; 
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 A limpeza e desobstrução de sumidouros valetas e outros canais de drenagem 

nos seus terrenos, removendo folhas caídas das árvores, areias e pedras que 

ali se depositaram previamente à época das chuvas. 

 

Em conclusão, o Gabinete Municipal de Bombeiros e Protecção Civil chama a atenção 

de todos os munícipes para contribuírem desta forma a fim de minimizar os efeitos 

que possam ser causados pela queda de aguaceiros fortes e/ou prolongados.  

 

A Protecção Civil é uma tarefa de todos para todos! 

 

 

Contactos Úteis: 

Número Nacional de Emergência - 112 

Bombeiros Municipais do Cartaxo – 243 700 800; 

Gabinete Municipal de Bombeiros e Protecção Civil – 243 700 800 

PSP – 243 702 022 

GNR – 243 703 190 

 

 


