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COMUNICADO 
 

Comunicado nº: 05/11 Data: 16 FEVEREIRO 2011 Hora: 09h00 
 

ASSUNTO: 

SITUAÇÃO METEOROLÓGICA ADVERSA 

Condições Meteorológicas Adversas – Agitação Marítima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA 

No seguimento das informações actualizadas em contacto com o Instituto de Meteorologia (IM), e 
considerando, também, as informações do Instituto Hidrográfico, em aditamento às condições descritas 
no anterior Comunicado Técnico Operacional, n.º 09/2011, de 14 de Fevereiro e reforçadas pelo 
Comunicado Técnico Operacional n.º 10/2011, de 15 de Fevereiro, verificam-se condições para agitação 
marítima muito forte com ondulação de noroeste, de 6 a 8 metros, aumentando para 8 a 10 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEITOS EXPECTÁVEIS 

A Autoridade Nacional de Protecção Civil recomenda a tomada de algumas medidas de 
precaução, relativamente a: 

 
 Possíveis acidentes na orla costeira, envolvendo pessoas e bens; 

 Perigos acrescidos para a navegação; 

 Possibilidade de erosão rápida da costa com exposição ao mar de estruturas habitualmente abrigadas; 

 Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água; 
 
Todos estes cenários podem ser prevenidos se, atempadamente, forem tomadas medidas que anulem 
ou minimizem os seus efeitos. 
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DETERMINAÇÕES OPERACIONAIS 

Foi determinado: 

1. A passagem imediata ao Estado de Alerta Especial, nível LARANJA, do DIOPS, até 171500FEV11; 

2. A permanente observação do disposto na INSTROP Nº 13/2010 e das determinações 
operacionais constantes do CTO anterior (CTO Nº 9/2011); 

3. A garantia do permanente acompanhamento e controlo de todas as ocorrências, através dos 
respectivos CODIS ou 2ºCODIS nomeadamente nas áreas historicamente identificadas como mais 
sensíveis, assim como a imediata informação ao CNOS sobre todas as situações operacionais 
relevantes; 

4. A tomada de medidas de prevenção activa, vigilância e de planeamento operacional, através dos 
APC, dos SMPC e outras entidades, que se julguem mais adequadas para fazer face à situação, 
tendo em vista uma resposta antecipada e imediata a possíveis emergências; 

5. O acompanhamento da evolução hidrológica das linhas de água, em particular as de 
comportamento torrencial; 

6. A divulgação deste comunicado, no seu âmbito, às Autoridades Politicas Distritais e Municipais, 
aos Oficiais de Ligação das várias entidades, aos CB e aos SMPC; 

7. Divulgação aos órgãos de comunicação locais e/ou regionais, das informações necessárias à 
população, sobre o desenvolvimento da situação ou das operações e as medidas de prevenção e 
precaução a serem tomadas. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTECÇÃO A ADOPTAR PELA POPULAÇÃO 

A ANPC recomenda à população a tomada das necessárias medidas de prevenção e precaução, tomando 
especial atenção: 

1. Às informações do Instituto de Meteorologia, da Marinha Portuguesa, e indicações da Protecção 
Civil e Forças de Segurança, mantendo-se atentos à situação; 

2. Às actividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos, 
passeios à beira-mar, estacionamento e circulação de veículos na orla marítima; 

3. À desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros 
objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculo ao livre escoamento das águas; 

4. A adopção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a 
possível formação de lençóis de água ou gelo nas vias ou com a redução da visibilidade; 

5. Ao não atravessamento de zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou 
viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas; 

 

 

 

A Autoridade Nacional de Protecção Civil, através da Sala de Operações do Comando Distrital de 
Operações de Socorro de Leiria, continuará a acompanhar permanentemente a situação em estreita 
colaboração com o Instituto de Meteorologia, difundindo os comunicados que se julguem necessários. 

 

 
O Comandante Operacional Distrital 

 
 

(José Manuel Moura) 
 


