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COMUNICADO TÉCNICO 08/2013 

ALERTA AMARELO / PRECIPITAÇÃO 

23DEZ13 

 

De acordo com a informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se um agravamento das condições meteorológicas, 

salientando-se para os próximos dias:  

 

 Precipitação localmente intensa, em especial nas regiões litoral Norte e Centro, 

podendo atingir valores acumulados de 100mm/12h; 

 Vento de SW/W com intensidade da ordem dos 75km/h, com rajadas que 

poderão atingir valores aproximados de 100km/h;  

 Agitação marítima forte, com a ondulação a variar entre 5-7m de NW, na costa 

Ocidental; 

 Queda de neve atingindo a cota dos 1000m, em especial Serra do Gerês, 

Montezinho, Alvão, Montemuro e Estrela, a partir do dia 25DEZ; 

 Diminuição acentuada dos valores de temperaturas mínimas, a partir do dia 

25DEZ, favorecendo a formação de gelo, em especial nas regiões do Interior 

Norte e Centro. 

  

  

 

 

Em função das condições meteorológicas presentes e previstas é expectável: 

 

 Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água ou gelo; 

 Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas 

pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem; 

 Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas 

historicamente mais vulneráveis; 

 Danos em estruturas montadas ou suspensas;  

EFEITOS EXPECTÁVEIS 
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 Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de 

drenagem.  

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

onde se utilizem aquecimentos com lareiras e braseiras; 

 Incêndios em habitações, resultantes da má utilização de lareiras e braseiras 

ou avarias em circuitos elétricos;  

 Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes 

associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência. 

 

Face à situação acima descrita e aos efeitos expectáveis, determinou o 

Comandante Nacional de Operações de Socorro a passagem ao Estado de 

Alerta Especial (EAE), do SIOPS para o DIOPS, de nível AMARELO, a partir de a 

partir de 240800DEZ13 até 252000DEZ13. 

 

 

 

Recomenda-se a toda a população a tomada de medidas de prevenção e 

precaução, nomeadamente: 

 

 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;  

 Transporte e colocação das correntes de neve nas viaturas, sempre 

que se circular nas áreas atingidas pela queda de neve;  

 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;  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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 Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas 

ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a inundações rápidas;  

 Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da 

Protecção Civil e Forças de Segurança.  

 

Recomenda-se ainda, a adequação dos comportamentos e atitudes 

face à situação atual, nomeadamente com a adoção das medidas de 

prevenção e precaução, observando as proibições em vigor e 

tomando especial atenção à evolução das condições meteorológicas 

para os próximos dias, disponível junto dos sítios da internet da 

ANPC, do IPMA e do Serviço Municipal de Proteção. 

 

Em caso de Emergência ligue 112! 

 

 

Contactos Úteis: 

 

Número Nacional de Emergência - 112 

Bombeiros Municipais do Cartaxo – 243 700 800 

Serviço Municipal de Protecção Civil – 243 700 288 

PSP – 243 702 022 

GNR – 243 703 190 

 

 


