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COMUNICADO OPERACIONAL 19/2019 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 
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 (ANEPC), 

salienta-se para os próximos dias: 

3ª feira, 10 set: 

• HRA entre 15 a 30% no interior e na região Sul. Fraca recuperação noturna sul do sistema 

montanhoso Montejunto- Estrala (<65%). 

• Vento do quadrante norte (<30 Km/h), soprando moderado a forte (<45Km/h) no 

litoral oeste, e com rajadas até 70/80 Km/h a partir do meio da manhã (período mais 

crítico entre as 09 e as 18UTC). Nas terras altas, vento forte (até 50 Km/h) com rajadas 

até 70/80 Km/h, a manter-se até à manhã seguinte. 

• Descida da temperatura máxima mais acentuada nas regiões do interior e no Algarve. 

 

4ª feira, 11 set: 

• HRA entre 15 a 30% na generalidade do território, excetuando a faixa costeira. Fraca 

recuperação noturna com exceção do nordeste transmontano. 

• Vento nordeste até 35 Km/h, sendo de norte por vezes forte no litoral oeste (até 40 

Km/h) durante a tarde. Nas terras altas, vento forte (até 45 Km/h) com rajadas até 60 

Km/h, a manter-se até à manhã seguinte. 

• Temperatura mínima acima dos 18ºC em alguns locais da região sul. 

 

5ª feira, 12 set: 

• HRA entre 15 a 30% na generalidade do território, excetuando a faixa costeira. 

• Vento a predominar do quadrante leste (<30 Km/h), soprando temporariamente para 

noroeste no litoral oeste (<45 Km/h). Nas terras altas, vento do quadrante leste a 

intensificar no período noturno (<50 Km/h) até final da manhã seguinte. 
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Medidas Preventivas 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Mira recorda que durante o Período Crítico (01 de 

julho a 30 setembro), não é permitido:  

• A queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração; 

• O uso de fogareiros e grelhadores em todo o seu espaço rural, exceto se usado fora das 

zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito; 

• Fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais; 

• O lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes. O uso de fogo-de-artificio só 

é permitido com autorização da Câmara Municipal; 

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

retenção de faúlhas; 

• Utilizar máquinas e equipamentos sem dispositivos de segurança. 

 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Mira recomenda a adequação de comportamentos e 

atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção de medidas de 

prevenção e precaução, na utilização do fogo  em espaços rurais, observando as restrições em 

vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período, disponível 

junto dos sítios da internet da ANEPC, do IPMA, SMPCM, do Gabinete Florestal da Câmara 

Municipal de Mira e dos Bombeiros Voluntários de Mira. 
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