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Medidas preventivas a tomar

O mês de Outubro, é caracterizado pela altura do ano em que as reservas hídricas atingem o
seu mínimo e em que o período mais chuvoso se inicia, representa também o início de um
novo ano hidrológico.

No início do período de Outono são geralmente elevadas as quantidades de lixo depositadas
nas embocaduras dos sistemas de águas pluviais, a obstrução originada pela queda de folhas
de árvores e os detritos vegetais juntamente com outros materiais inertes que durante a
estação seca se depositaram ao longo das valetas das vias de comunicação, contribuem para
situações de obstrução dos canais de escoamento.

A Junta de Freguesia de Aljustrel, vai iniciar nos Bairros mineiros e nas localidades de Corte
Vicente Anes e Carregueiro, uma série de acções no sentido de limpar e desobstruir, essas
mesmas zonas periféricas que à muito não são intervencionadas, esperando assim, contribuir
para a melhoria do bem estar das populações e ao mesmo tempo, antecipar-se a possiveis
situações naturais ineperadas.

As primeiras chuvas de Outono são geralmente responsáveis pelo arrastamento e
concentrações destes resíduos sólidos em locais inadequados (sarjetas, sumidouros, valetas),
originando acumulações de águas pluviais que poderão provocar cortes de vias de
comunicação ou mesmo inundações nos pisos mais baixos de edifícios.
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Desta forma, o Serviço Municipal de Protecção Civil de Aljustrel recomenda a verificação da
funcionalidade dos sistemas de drenagem, assim como a limpeza e desobstrução de
sumidouros, valetas e outros canais de drenagem, removendo folhas caídas das árvores,
areias e pedras que ali se depositaram previamente à época das chuvas. O papel pró-activo de
cada cidadão é fundamental para a prevenção deste tipo de eventos, devendo cada indivíduo
assumir a sua cota de responsabilidade e proceder à desobstrução dos sistemas de
escoamento de águas pluviais dos quintais, ou varandas e à limpeza de bueiros, algerozes e
caleiras dos telhados das suas habitações.

Lembre-se que a Protecção Civil é uma tarefa de todos para todos
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