Departamento Municipal de Proteção Civil
Praça do General Humberto Delgado
4049-001 Porto

AVISO À POPULAÇÃO
Emissão em: 19/02/2021

22:00

N.º 08/2021

No âmbito da prevenção de riscos coletivos e dentro da sua esfera de competência, o Departamento
Municipal de Proteção Civil (DMPC) emite o presente AVISO quanto à possibilidade de ocorrência de
CHEIA no estuário do rio Douro.

Segundo informações do Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Douro (CPPC-D),
encontra-se implementado o nível de alerta de cheias AMARELO para o Estuário e para as
albufeiras de Crestuma, Carrapatelo, Bagúste, Valeira, Pocinho e Torrão e alerta de cheias
LARANJA para a albufeira de Carrapatelo, conforme quadro infra:
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Horário de Verão (junho a setembro): 2.ª a 6.ª feira – 9h00/17h00
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Face à situação acima descrita, poderão ocorrer os seguintes efeitos:


Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente
mais vulneráveis durante as seguintes preia-mar:
o
o
o

Dia 20 de fevereiro às 21h21 – altura da maré 2,5m;
Dia 21 de fevereiro às 10h04 – altura da maré 2,4m;
Dia 21 de fevereiro às 22h49 – altura da maré 2,5m;



Possibilidade de alagamento no estuário do rio Douro, nas seguintes zonas: Postigo do
Carvão e Cais do Ouro;



Eventuais dificuldades com embarcações e possibilidade de acidentes com inertes
arrastados e com os cais ou plataformas flutuantes.
RECORDA-SE QUE TODOS ESTES CENÁRIOS PODEM SER PREVENIDOS SE, ATEMPADAMENTE,
FOREM TOMADAS MEDIDAS QUE ANULEM OU MINIMIZEM OS SEUS EFEITOS.

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


Ao não atravessamento de zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de
pessoas ou viaturas;



A transferir os alimentos e objectos de valor para os pontos mais altos de casa;



A desliguar a água, gás e electricidade, sempre que se justifique;



Ao não estacionamento de viaturas nos locais historicamente mais vulneráveis sujeitos a
inundação por cheia;



Ao respeito pelos perímetros de segurança estabelecidos;



Ao recolher dos cais ou plataformas flutuantes;



Ao acondicionamento de documentos e objectos pessoais mais importantes, num saco
hermeticamente fechado;



A fechar bem, e colocar em lugar seguro, as embalagens de produtos poluentes ou tóxicos
(insecticidas, pesticidas, etc.);



Às informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e indicações, da Proteção
Civil e das Forças de Segurança, satisfazendo prontamente as solicitações que
justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes.
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A Câmara do Porto, através do Pelouro dos Transportes, Fiscalização e Proteção
Civil, continuará a acompanhar permanentemente a atualização destas previsões,
implementando todas as medidas preventivas e de segurança adequadas, e
difundirá os avisos necessários.
Em caso de emergência contacte o 112 ou o Batalhão de Sapadores Bombeiros
do Porto através do nº 225 073 700.
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