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COMUNICADO 21/2022 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS  

Manutenção do Perigo Meteorológico de Incêndio Rural 

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA para as próximas 48 horas, salienta-se: 

• Instabilidade atmosférica, em especial hoje e durante a tarde, no Norte e Centro e Alto 

Alentejo, em especial em zonas de montanha, com trovoada (pode ser pontualmente 

seca). Condições para ocorrência de precipitação (que poderá ser de granizo) e rajadas 

de vento forte de origem convectiva. 

• Vento de oeste/noroeste moderado até 30 km/h, mais intenso durante as tardes de 

hoje e amanhã no litoral, com rajadas até 55 km/h, e soprando do quadrante Leste por 

vezes até 40 km/h nas noites de 25 para 26 e de 26 para 27 no interior Norte e Centro, 

em especial nas terras altas 

• Humidade relativa do ar hoje entre 25 e 35% durante a tarde e apenas no interior, 

amanhã mais baixa, podendo ser inferior a 20% em alguns locais da Beira Baixa, mas 

reduzindo em especial na sexta-feira, com valores inferiores a 20% no extremo leste do 

Centro e Sul, hoje com boa recuperação noturna para valores elevados (noite húmida) 

e com fraca recuperação noturna na noite de 25 para 26 (alguns locais do Norte e 

interior Centro) e em especial de 26 para 27 (interior Centro, Serra de São Mamede e 

serras do sotavento algarvio). 

• Descida da temperatura máxima hoje dia 24, para valores entre 30 e 36 º C e apenas no 

interior, e pequena subida na sexta-feira dia 26, para valores entre 35 e 39 º C no 

interior.  

• Índice de risco de incêndio rural hoje continua em níveis Muito Elevado a Máximo no 

interior Norte e Centro, e reduz para nível Elevado e Muito Elevado no Algarve e para 

Elevado no interior alentejano, reduzindo para em geral Moderado no litoral oeste. 

Amanhã prevê-se um desagravamento no interior, ainda assim com nível Muito Elevado no 

interior norte e centro e no Algarve, sendo que na sexta-feira retomam em geral os níveis do dia 

de hoje e agravando no litoral centro oeste para níveis Elevado e Muito Elevado. 
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EFEITOS EXPECTÁVEIS  

Ligeira diminuição na dificuldade das ações de supressão aos incêndios rurais determinada pelas 

condições meteorológicas, pelo estado de secura da vegetação e pela continuidade do 

empenhamento nas ações de supressão, especialmente nos grandes incêndios rurais. 

 

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO  

O Serviço Municipal Proteção Civil de Mira recomenda a adequação dos comportamentos e 

atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das 

necessárias medidas de prevenção e precaução, observando a legislação em vigor, e tomando 

especial atenção ao perigo de incêndio neste período, disponível junto dos sítios da Internet, da 

ANEPC e do IPMA, junto dos Gabinetes Técnicos Florestais dos municípios e dos Corpos de 

Bombeiros. 

Qualquer situação anormal deverá ligar para os seguintes números de telefone: 112- Linha 

nacional - 231 480 670 – Bombeiros Voluntários de Mira - 916 601 234– Serviço Municipal de 

Proteção Civil.  

Mira, 25 de agosto 2022   
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