
 
 

INUNDAÇÕES 
 

Medidas de 

Autoprotecção 

No Concelho de Castro Verde são poucos 

os locais sujeitos a inundações.  

Todavia o conhecimento destes procedi-

mentos poderá vir a tornar-se útil, por-

que você não está sempre no mesmo 

local. 

O Serviço Municipal de Protecção Civil de 

Castro Verde está ao seu dispor para 

qualquer dúvida que queira esclarecer, 

informação que pretenda dar ou solicitar 

e auxiliar os munícipes em situações de 

crise. 

  Serviço  Municipal  de   Protecção 

Civil:  

Ao serviço dos Munícipes! 

Telefone:  
Geral: 286 320 700 

Piquete:286 320 708 

Fax:   

286 320 709 

E-mail:  

proteccao.civil@cm-castroverde.pt 

Serviço Municipal de 

Protecção Civil EM CASO DE ALERTA DE UMA  

POSSÍVEL INUNDAÇÃO 

 

• Mantenha-se atento e cumpra as 

informações das autoridades 

 

• Tenha consigo os seus objectos 

de valor e o Kit de emergência  

 

• Certifique-se que desliga o gás, a 

água e a electricidade 

 

 

 

 

 

O Kit de emergência socorros deve ter: 

 

• Rádio e pilhas de reserva 

 

• Lanterna 

 

• Medicamentos essenciais à família 

e caixa de primeiros socorros 

 

• Agasalhos, calçado resistente e 

roupas impermeáveis 

 

• Água potável engarrafada 

 

• Comida enlatada 

Serviço Municipal 

de Protecção Civil 

Número de Emergência 

112 



 
 

Algumas inundações podem ser previs-
tas através da análise das condições meteoroló-
gicas, nível da água de rios e barragens, muito 
embora as chuvas fortes possam não dar tempo 
para avisar as populações. 
 
Para diminuir os estragos e mesmo as perdas 
humanas, particularmente quem vive 
numa zona de risco, deve manter-se 
informado acerca dos procedimentos 
adequados. 

 
O Serviço Municipal de Protecção Civil de Castro 

Verde deixa aqui alguns conselhos. 

 
ANTES DA INUNDAÇÃO: 

Esteja atento às previsões meteorológicas e aos conse-

lhos da Protecção Civil. 

Faça atempadamente um seguro da sua habitação e seu 

recheio, tendo em conta o risco de inundações. 

Verifique o estado de telhados e algerozes. 

Se detectar sarjetas obstruídas ou em mau estado avise 

as autoridades responsáveis pela sua manutenção. 

Proteja a porta da rua com uma placa de madei-

ra ou metal ou previna-se com sacos de areia. 

Reúna toda a  documentação da sua família 

numa saco ou caixa de plástico e  guarde-a consigo. 

 

 

Inundações 
  

DURANTE A INUNDAÇÃO: 

• Desligue a água, o gás e a electricidade. 

• Feche as janelas e tape a porta da rua com 

uma placa de madeira ou metal ou com sacos 

de areia. 

• Utilize o telefone apenas em caso de 

emergência. 

• Não utilize o automóvel. 

• Mantenha-se calmo. 

• Se o local onde está tiver elevador, não o 

utilize em situação alguma. 

• Dê apoio a crianças, idosos, deficientes e 

todos os que necessitem da sua ajuda. 

• Prepare-se para a necessidade de ter de 

abandonar a casa. 

• Se estiver dentro de uma viatura, abandone-a 

e procure um local alto e seguro onde se 

possa abrigar. 

 

 

 

 

 

DEPOIS DA INUNDAÇÂO: 

• Mantenha a calma. 

• Dê atenção e cumpra todas as indicações 

das autoridades competentes. 

• Facilite o trabalho das equipas de remoção 

e limpeza da via pública. 

• Utilize calçado protector, não ande 

descalço. 

 

 

Telefone:  
Geral: 286 320 700 

Piquete:286 320 708 

Fax:   

286 320 709 

E-mail:  

proteccao.civil@cm-castroverde.pt 

• Não entre em edifícios que 

tenham sido afectados sem ter 

autorização das autoridades 

competentes. 

 
• Utilize uma lanterna para analisar os 

danos causados, não ligue a electrici-

dade. 

• Não beba água da rede pública sem 

se certificar se esta está em condi-

ções.  

• Deite fora alimentos e medicamentos 

que tenham estado em contacto com 

a água da inundação pois podem 

estar contaminados. 


