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SERVIÇO MUNICPAL DE PROTEÇÃO CIVIL  

 REDONDO 

 

 Comunicado Operacional n.º 1/2018 

  

Assunto: Condições Meteorológicas Adversas 

                 Precipitação  

1. Informações 
No seguimento de informação atualizada e transmitida pelo Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA), prevê-se para o Distrito e Évora a seguinte informação meteorológica: 

PRECIPITAÇÃO para o período entre as 23:00UTC 27/02/2018 e as 18:00UTC 28/02/2018, 

prevêem-se valores de 10 a 20 mm/1 hora ou 30 a 40mm/6 horas de chuva ou aguaceiros. O 

concelho de Redondo encontra-se em Alerta Amarelo.  

VENTO para o período entre 00:00UTC 28/02/2018 e as 21:00UTC 01/03/2018, prevêem-se 

valores de 70 a 90 km/h de rajada máxima de vento. O concelho de Redondo encontra-se em 

Alerta Amarelo.  
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2. Efeitos Expetáveis 
Em função das condições meteorológicas presentes e previstas é expectável: 

- Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais 

vulneráveis; 

- Aumento do número de acidentes de viação, devido à existência de piso rodoviário 

escorregadio e eventual formação de lençóis de água ou arrastamento d materiais sólidos para 

a via; 
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- 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; 

- Danos em estruturas montadas ou suspensas; 

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

 

 

3. Medidas de Autoproteção 
O SMPC recomenda à população a tomada das necessárias medidas de prevenção, 

nomeadamente: 

- Estar atento às informações de meteorologia e indicações da proteção Civil; 

- Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a 

possível formação de lençóis de água nas vias; 

- 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; 

- 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 atento 

para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, em virtude de vento mais forte; 

 

NOTA: Para mais algum esclarecimento, contate o Serviço Municipal de Proteção Civil de 

Redondo 

Redondo, 27 de fevereiro de 2018 

 Serviço Municipal de Proteção Civil 


