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COMUNICADO OPERACIONAL 06/2019 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Perigo Incêndio Rural 

 
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 os próximos dias caraterizado por tempo seco e 

aumento gradual da intensidade do vento, previsivelmente das 00H00 do dia 28MAR até 

23H:59 do dia 29MAR: 

• Hoje vento moderado (até 30 Km/h) do quadrante Leste, rodando temporariamente 

para o quadrante norte na faixa costeira ocidental a norte do cabo Espichel durante a 

tarde, e sendo forte (até 40 Km/h) no Algarve, por vezes com rajadas até 65 Km/h até 

meio da tarde.  

• Amanhã, vento moderado (até 25 Km/h) do quadrante Leste, rodando 

temporariamente para o quadrante norte na faixa costeira ocidental durante a tarde e 

sendo forte (até 40 Km/h) no Algarve, por vezes com rajadas até 60 Km/h em especial 

no barlavento.  

• Depois de amanhã sexta-feira, vento moderado (até 30 km/h) do quadrante Leste, 

rodando temporariamente para o quadrante norte na faixa costeira ocidental durante 

a tarde, sendo moderado (até 35 Km/h) no Algarve. Nas terras altas, em especial do 

Centro e Sul, o vento será forte do quadrante Leste até meio da manhã (até 50 Km/h) e 

para o final do dia (até 40 Km/h). 

• Humidade Relativa do Ar (HRA) baixa durante a tarde, entre 20% e 30% na 

generalidade do território do continente e entre 10 e 20% nas regiões do interior sul, 

do litoral centro e do interior norte, e em geral com pouca recuperação para valores 

mais elevados durante a noite. 

• Temperatura máxima continuando com valores acima do normal para a época do ano 

(entre 20 e 26ºC), sendo superior a 22ºC nas regiões do sul e do litoral centro. 
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Risco de incêndio em nível Elevado, Muito Elevado e Máximo no Algarve e Baixo 
Alentejo, em nível elevado em vários concelhos do interior e em nível MODERADO 
na generalidade do continente exceto no litoral norte e centro em nível reduzido. 

 

 Efeitos Expectáveis 

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

Valores de temperaturas 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, 27 março de 2019 

 

O Comandante Operacional Municipal 
 
 

 
 
Ângelo Manuel Morais Lopes, Dr. 


