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COMUNICADO OPERACIONAL 07/2018 

PERIGO DE INCÊNDIO RURAL 

 

No seguimento da previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA), e do Comunicado Técnico Operacional emitido pela Autoridade 
Nacional de Proteção Civil (ANPC), salientam-se as condições de severidade 
meteorológica inerentes à continuidade de tempo seco e quente, com intensificação do 
vento de quadrante leste, teores de humidade relativa muito baixos na generalidade do 
território e com agravamento significativo do risco de incêndio. Neste contexto realçam-
se os seguintes aspetos: 

• Amanhã (2OUT) prevê-se que a HRA seja inferior a 20% em quase todo o 
território nacional (exceto costa sul do Algarve), mantendo-se baixa no período 
noturno, mesmo na faixa litoral. Na quarta-feira (3OUT) os teores de HRA 
deverão ser inferiores a 20% no alto Alentejo, na região Centro e no vale do Tejo 
e inferiores a 30% no Norte, com recuperação noturna apenas expectável no 
Algarve e no baixo Alentejo. 

• Aumento da temperatura previsto para o litoral, no dia amanhã (2OUT) e para 
as regiões Norte e centro na quarta-feira (3OUT). Prevê-se que o sotavento 
algarvio tenha noites tropicais (temperatura mínima a tingir cerca de 20ºC). 

• Intensificação do vento do quadrante leste, em especial nas terras altas a partir 
das 00H:00 do dia 2OUT, podendo ser atingidas velocidades até 50Km/h em 
rajadas até 80Km/h, em particular nas terras altas das regiões Norte e Centro, 
nos dias 2 e 3OUT. 

• Possibilidade da ocorrência de inversões de temperatura nas terras altas acima 
dos 700/1000 metros (subidas de temperatura de 5 a 7ºC por cada 100/200 
metros), sendo que no nordeste transmontano as inversões poderão ocorrer até 
à cota dos 1300/1500 metros. 

Risco de Incêndio 

Início de risco de incêndio muito elevado/máximo nas regiões do Norte, do Centro e 
na região do Vale do Tejo e muito elevados no barlavento algarvio e litoral do baixo 
Alentejo, com agravamento previsto nas próximas 48 horas para a região algarvia 
(índices muito elevados na maior parte desta região e índices máximos no barlavento 
algarvio) e para as regiões Norte e Centro (em que deverá haver um aumento do 
número de concelhos em índices máximos). 
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Efeitos Expectáveis 

Em função das condições meteorológicas presentes e previstas é expectável:  

Tempo quente e seco, permitindo condições favoráveis à eventual ocorrência e 
propagação de incêndios rurais. 

Medidas de Proteção 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Mira recorda que, de acordo com as 

disposições legais em vigor, não é permitido:  

• Realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção 

de alimentos;  

• Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação 

ou à confeção de alimentos;  

• Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de 

exploração;  

• O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes; 

•  Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os 

circundem;  

• A fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam 

equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.  

Ao efetuar trabalhos agrícolas e florestais, mantenha as máquinas e equipamentos 

limpos de óleo e poeiras, abasteça as máquinas a frio em local com pouca vegetação, e 

tenha cuidado com possibilidade de ocorrência de faíscas, durante o seu 

manuseamento, evitando a sua utilização nos períodos de maior calor. 

O SMPCM recomenda ainda a todos devem respeitar as proibições em vigor e guardar 

especial atenção à evolução do perigo de incêndio florestal durante os próximos dias. 

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

112- Linha nacional 
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231 480 670 – Bombeiros Voluntários de Mira 

915 673 663– Serviço Municipal de Proteção Civil 

Mira, 01 outubro de 2018 

 

O Comandante Operacional Municipal 

 
 
 

 

Ângelo Manuel Morais Lopes, Dr. 


