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Este é um documento de carácter RESERVADO que não se destina à divulgação pública, tendo como objetivo a transmissão 
de determinações operacionais às entidades que integram o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 
(SIOPS), para fazer face a um determinado evento expectável, limitado no tempo e no espaço. Contém ainda informação de 
base sobre o evento em causa, os efeitos expectáveis e transmite informação sobre as medidas de prevenção e 
autoproteção a divulgar localmente à população. 

  

11   ––   II NN FF OO RR MM AA ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   SS UU PP OO RR TT EE   

  

Assunto 
  CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS  

Precipitação e Vento 

 

1.1 Situação Meteorológica: 

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, salienta-se a partir de 5ªfeira (28OUT) uma alteração do 
quadro meteorológico com ocorrência de precipitação persistente e pontualmente forte a manter-se 
previsivelmente até 2ªfeira (01NOV): 

 

Hoje, (27OUT) 

 Humidade Relativa do Ar inferior a 30% no interior Norte e Centro e região Sul. Fraca recuperação 
noturna nas regiões Norte e Centro (em especial nas terras altas) e no Alto Alentejo. 

 Vento a predominar do quadrante leste, temporariamente mais intenso (<30 Km/h) nas terras altas e na 
costa sul.  

 

Amanhã (28OUT) 

 Humidade Relativa do Ar inferior a 30% no interior. 

 Precipitação a partir do final da tarde pontualmente forte, em especial no Minho e Douro Litoral 
(acumulados até 45 mm/6H), a progredir para as regiões Norte e Centro (em especial do litoral, com 
acumulados superiores a 20 mm/6H). 

 Vento a intensificar a partir da tarde a predominar do quadrante sul (<45 Km/h) nas terras altas e, 
temporariamente, no litoral Norte e Centro, com rajadas até 70 Km/h. 

 

6ªfeira (29OUT) 

 Precipitação persistente em todo o território, pontualmente forte, em especial no período 12-24H 
(acumulados até 40 mm/6H) nas regiões Centro e Sul) 

 Vento a predominar do quadrante sul (<40 Km/h na região Sul), soprando forte nas terras altas (<50 
Km/h) e com rajadas até 75 Km/h, sendo mais intenso a partir do final do dia. 

 Agitação marítima forte a partir da noite, com ondas de sudoeste até 4 m na costa ocidental a sul do 
cabo Carvoeiro e até 3 m na costa sul. 
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Sabado, Domingo e Segunda (30 e 31 de Out e 1 de Nov) 

 Com base nas previsões efetudas o quadro meteorológico será em tudo semelhante ao dos dias 
anteriores, existindo no entanto a possibilidade de agravamento o que poderá resultar na emissão de 
um novo CTO com agravamento do EAE. 

  

Informação hidrológica relevante 

 Deverá ser dada uma especial atenção às zonas historicamente identificadas como vulneráveis a 
inundações e em particular em sub-bacias hidrográficas não regularizadas e de rápido escoamento junto 
ao litoral, tendo em conta o efeito da maré. 

 Podem ainda ocorrer dificuldades de escoamento causadas por obstruções da rede pluvial e/ou de linhas 
de água que podem dar origem a constrangimentos locais.  

 

22   --   EE FF EE II TT OO SS   EE XX PP EE CC TT ÁÁ VV EE II SS   

 

Em função das condições meteorológicas presentes e previstas é expectável: 

 Piso rodoviário escorregadio por eventual formação de lençóis de água; 

 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; 

 Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem; 

 Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-

mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis; 

 Danos em estruturas montadas ou suspensas; 

 Possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas às 

redes de comunicações e energia; 

 Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, 

pela perda da sua consistência; 

 Possíveis acidentes na orla costeira; 
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33   ––   MM EE DD II DD AA SS   DD EE   AA UU TT OO PP RR OO TT EE ÇÇ ÃÃ OO  

A ANEPC recomenda à população a tomada das necessárias medidas de prevenção, 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;  

 Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para 

buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas; 

 Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a 

possibilidade de queda de ramos ou árvores, em locais de vento mais forte; 

 Ter especial cuidado com a fixação de estruturas temporárias; 

 Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais 

vulneráveis a estes fenómenos;  

 Proceder à remoção de máquinas e alfaias agrícolas, bem como de animais das zonas ribeirinhas 

historicamente mais vulneráveis a fenómenos de alagamentos e inundações 

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

 

 

44   ––   DD EE TT EE RR MM II NN AA ÇÇ ÕÕ EE SS   OO PP EE RR AA CC II OO NN AA II SS   

 

1. A passagem do Estado de Alerta Especial (EAE), do SIOPS para o DIOPS, para o nível AZUL de 

281400OUT21 até 012359NOV21 para o DISTRITO DE COIMBRA. 

DIOPS 

DON Nº 1/2010 

VERDE 

(monitorização) AZUL AMARELO LARANJA VERMELHO 

 

2. A garantia do permanente acompanhamento e controlo de todas as eventuais ocorrências, através do CDOS 

Coimbra e de um aumento das ações de monitorização, com especial enfoque nas áreas historicamente 

identificadas como mais sensíveis; 

3. A imediata informação ao CDOS Coimbra sobre todas as situações operacionais relevantes, assim como da 

ativação e desativação dos Planos de Emergência; 
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4. Os 

Comandantes dos Corpos de Bombeiros do Distrito de Coimbra, devem garantir o grau de prontidão para 

uma resposta que entendam adequada face ao respetivo EAE; 

5. Recomenda-se aos APC que comuniquem a este CDOS através do seu correio eletrónico: 

cdos.coimbra@prociv.pt todas as ações que possam efetivar no âmbito da Prevenção face a este respetivo 

EAE; 

6. A tomada de medidas de prevenção ativa, vigilância e de planeamento operacional, através dos Agentes de 

Proteção Civil (APC), Entidades Cooperantes e dos Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC), tendo em 

vista uma resposta antecipada e imediata a possíveis emergências. 

7. Os demais APC – Agentes de Proteção Civil, devem tomar as ações mais adequadas, quer no âmbito da 

Prevenção quer da Resposta para o cenário meteorológico previsto neste CTO. 

8. Os SMPC devem garantir a sustentação logística de todas as forças que eventualmente venham a ser 
empenhadas nos seus Municípios;  

9.  Os SMPC devem tomar as necessárias medidas de precaução/prevenção e monitorização e especial atenção, 
às possíveis consequências:  

a. Inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais;  

b. Providenciar a limpeza e desobstrução dos canais de drenagem; 

c. Cheias motivadas pelo transbordo do leito de alguns rios; 

d. Instabilização de taludes ou movimentos de massa, pela remoção do coberto vegetal na 
sequência de incêndios rurais; 

e. Contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes de incêndios rurais; 

10.  Os SMPC devem envolver os Presidentes de Junta de Freguesia, na monitorização e ações de prevenção das 

zonas mais vulneráveis a cheias ou inundações. 

11. Envolver os órgãos de comunicação social locais na divulgação das medidas de prevenção e dos riscos 

inerentes, deste cenário meteorológico. 

12.  Os Oficias de Ligação ao CCOD (Centro Coordenação Operacional Distrital) de Coimbra devem tomar as 

medidas que entendam adequadas face ao EAE. O Comandante Operacional Distrital pode ter que convocar 

extraordinariamente o CCOD. 

13.  A difusão deste comunicado às Autoridades Politicas Municipais, aos Serviços Municipais de Protecção Civil 
(SMPC), aos Agentes de Protecção Civil (APC) e Entidades Cooperantes, CMDFCI e aos Oficiais de Ligação ao 
Centro de Coordenação Operacional Distrital (CCOD). 
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A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Nacional de Emergência e Proteção 

Civil, continuará a acompanhar permanentemente a situação em estreita articulação com a Direção Geral de 

Saúde, os Agentes de Proteção Civil e demais entidades relevantes para a situação em apreço, emitindo os 

Comunicados Técnicos Operacionais que se julguem necessários. 

 

 

                        

O Comandante Operacional Distrital 

ASSINADO NO ORIGINAL 

 

Carlos Luís Tavares 


