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COMUNICADO 11/2022 
INCREMENTO DO PERIGO METEOROLÓGICO DE INCÊNDIO RURAL  

  
De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, prevê-se continuação de tempo 
seco e quente para os próximos dias, a prolongar-se previsivelmente até 18 de junho de 
2022, salientando-se: De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, prevê-se 
para os próximos dias continuação de tempo quente e instabilidade atmosférica:  

(13JUN) 

• HRA inferior a 20% nas regiões do interior, com fraca recuperação noturna nas mesmas 
regiões.  

• Vento a predominar do quadrante leste (<30 Km/h), a rodar para oeste durante a tarde 
a soprar do quadrante sul nas terras altas.  

• Possibilidade de ocorrência de trovoada seca e rajadas convectivas no interior e região 
Sul.  

• Temperatura máxima sem alterações significativas.  

 (14JUN)  

• HRA inferior a 20% no interior e até perto do litoral na região a sul do Tejo, com fraca 
recuperação noturna (persistindo inferior a 30% no interior Norte e Centro, em especial 
nas terras altas), exceto na faixa costeira.  

• Possibilidade de ocorrência de trovoada seca e rajadas convectivas no interior e região 
Sul.  

• Vento a predominar do quadrante sul (<30 Km/h).  

• Temperatura máxima sem alterações significativas. Previsão de temperaturas mínimas 
acima de 20ºC no interior e sotavento algarvio.  

4ª Feira (15JUN)  

• HRA inferior a 20% no interior Norte e Centro e na região Sul até perto do litoral, com 
fraca recuperação noturna nas regiões do interior Norte e Centro.  



 

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA  
  

• Possibilidade de aguaceiros acompanhados de trovoada nas regiões do interior Norte 
e Centro.  

• Intensificação do vento, por vezes forte do quadrante sul (<40 Km/h) e com rajadas 
até 70 Km/h nas terras altas (em especial na região Centro).  

• Temperatura máxima sem alterações significativas 

EFEITOS EXPECTÁVEIS   

Aumento da dificuldade das ações de supressão aos incêndios rurais em consequência 
do aumento da temperatura e da baixa humidade relativa do ar.   

 MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO   

 O Serviço Municipal Proteção Civil de Mira recomenda à população 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, particularmente ficar atento às informações da meteorologia e às indicações 
da Proteção Civil e Forças de Segurança.  

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, 13 de junho 2022  

O Coordenador Municipal Proteção Civil 

  

  
 Ângelo Manuel Morais Lopes, Dr.  


