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COMUNICADO OPERACIONAL 31/2020 
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Manutenção do Perigo Meteorológico de Incêndio Rural 
 

Situação Meteorológica 

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

a persistência de tempo quente e seco, realçando-se os seguintes aspetos: 

1. Vento em geral fraco, sendo por vezes forte do quadrante leste, nas terras altas, durante 

a noite e a manhã. 

2. Brisa marítima de noroeste no litoral oeste durante a tarde; Humidade relativa muito 

baixa durante a tarde e com fraca recuperação noturna, acompanhada de pequena 

subida gradual da temperatura máxima e da temperatura mínima com noites tropicais 

em alguns locais das regiões Centro e Sul; 

3. Valores do índice de Haines elevados (10 a 11) no interior Norte e Centro, o que indica 

comportamento errático dos fogos, caso os mesmos ocorram. Humidade dos 

combustíveis finos mortos (FFMC) com valores superiores a 90/95 % no Norte e Centro 

e Alto Alentejo, com pequena descida no litoral. Índice de propagação inicial do fogo 

(ISI) a diminuir gradualmente de intensidade; 

 
Efeitos Expectáveis 
 

Aumento gradual do risco de incêndio em especial nas regiões Norte e Centro. Aumento das 

dificuldades de supressão dos incêndios rurais. 

 

Medidas de Autoproteção 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Mira recorda que durante o PERÍODO CRÍTICO, de 01 

de julho a 30 setembro é PROIBIDO:  

 Fazer Queimadas Extensivas. Informe-se na sua câmara municipal ou pelo 808 200 520. 

 Fazer Queima de Amontoados. Informe-se na sua câmara municipal ou pelo 808 200 520. 
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 Utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural salvo se, usados fora das zonas críticas 

e nos locais devidamente autorizados, para o efeito. 

 Fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. 

 Lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é permitido com 

autorização da câmara municipal. 

 Fumigar ou desinfestar apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de 

faúlhas. 

 Usar motorroçadoras (exceto se possuírem fio de nylon), corta-matos e destroçadores nos dias 

de Risco Máximo. Evite o uso de grades de discos. 

 

É OBRIGATÓRIO usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape 

e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos veículos de transporte pesados e 

1 ou 2 extintores de 6 Kg, consoante o peso máximo seja inferior ou superior a 10 toneladas.  

 

Nos distritos abrangidos pela declaração da situação de alerta (Despacho n.º 8553-C/2020 de 04 

de setembro, prorrogada pelo Despacho n.º 8647-A/2020 de 08 de setembro), estão ainda em 

vigor as seguintes medidas, de caráter excecional1: 

a) Proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente 

definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos 

florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem, com as exceções previstas no artigo 

23.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, nomeadamente o 

acesso, a circulação e a permanência de residentes permanentes ou temporários e de pessoas 

que ali exerçam atividade profissional; 

b) Proibição da realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração; 

c) Proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de 

maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais; 

d) Proibição de realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras 

de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá 

frontal; 
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e) Proibição da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, 

independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que 

tenham sido emitidas. 

 

A SMPC 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 à evolução do perigo 

de incêndio neste período, disponível junto dos sítios da internet da ANEPC e do IPMA, junto 

dos Gabinetes Técnicos Florestais das Câmaras Municipais 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, 09 setembro de 2020 

                            

O Coordenador Municipal 

 
 
 

Ângelo Manuel Morais Lopes, Dr. 


