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COMUNICADO OPERACIONAL 07/2019 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Perigo Incêndio Rural-Prolongamento  

 
Situação Meteorológica 

No seguimento da previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA), e do Comunicado Técnico emitido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), 

prevê-se um quadro meteorológico para as próximas 48 horas, caraterizadas por tempo seco 

e o vento forte de Leste: 

• Vento moderado (< 25 Km/h) do quadrante Leste, rodando moderado (<35 Km/h) no 

Algarve com rajadas até 60 Km/h, rodando temporariamente para o quadrante Oeste 

no litoral a Norte do Cabo de Sines durante a tarde.  Nas terras altas, em especial do 

Centro e Sul, o vento será forte do quadrante leste até ao início da tarde (<45 Km/h). 

Amanhã (30mar), vento moderado (<25 Km/h) do quadrante Leste, rodando para o 

quadrante Norte a partir da tarde, e soprando moderado a forte (<45Km/h) nas terras 

altas do Centro e Sul até ao final da manhã com tendência para diminuir de intensidade 

nos próximos dias, em especial nas terras altas. 

• Humidade Relativa do Ar (HRA) inferior a 35% na generalidade do território do 

continente, com exceção do Algarve, Minho e Douro Litoral, com recuperação noturna 

pouco expressiva nas regiões Norte e Centro. Aumento gradual da HRA durante o fim-

de-semana. 

• A temperatura máxima continua com valores acima do normal para a época do ano, 

prevendo-se uma descida gradual nos próximos dias em especial nas regiões Centro e 

Sul. Acentuando arrefecimento noturno. 

• Condições para aguaceiros e trovoada durante o fim-de-semana, mais prováveis no 

domingo (31mar). 

Índices de Risco de incêndio em nível Elevado a Muito Elevado durante o dia de hoje 
no Algarve e alguns concelhos do distrito de Santarém, Portalegre e Castelo 
Branco, prevendo-se um desagravamento gradual nos próximos dias em especial 
nas condições de propagação. 
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 Efeitos Expectáveis 

Em função da previsão da evolução das condições meteorológicas é expectável: 

A manutenção de valores de temperatura máxima acima do que é normal para a época do 
ano, vento moderado a forte do quadrante Leste, soprando com rajadas com permanência de 
condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios. 

 

 

Medidas Preventivas 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Mira recomenda ainda adequação de comportamentos 
e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção de medidas de 
prevenção e precaução, observando as proibições em vigor e tomando especial atenção à 
evolução do perigo de incêndio para os próximos dias. 

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, 29 março de 2019 

 

O Comandante Operacional Municipal 
 
 

 
 
Ângelo Manuel Morais Lopes, Dr. 


