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COMUNICADO OPERACIONAL 20/2019 
Perigo de Incêndio Rural - Estado de Alerta Especial 

INFORMAÇÃO SUPORTE 

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, para as próximas 48 horas, mantêm-se 
as previsões de tempo quente e seco hoje e amanhã, sendo ainda de prever a ocorrência de 
condições de instabilidade atmosférica a iniciarem-se amanhã (13Set) e a estenderem-se, pelo 
menos, até meio do dia de sábado (14Set), com evolução de Sul para Norte (e em particular no 
interior), que poderão conduzir à ocorrência de rajadas fortes e de outflows convectivos. Neste 
contexto, salientam-se os seguintes aspetos: 

Sexta-feira (13Set)  
 Teores de HRA entre 15 e 35 % nas regiões Norte e Centro e no alto Alentejo, com 

expectável recuperação noturna, mais fraca na região Norte e no Algarve;  
 Vento do quadrante leste, rodando temporariamente para noroeste no litoral oeste a 

norte do Cabo Raso durante a tarde, com intensidade até 45 km/h nas terras altas, onde 
se poderá manter intenso durante o período noturno (excetuando as serras algarvias, 
onde poderá enfraquecer);  

 Pequena descida da temperatura máxima, entre 3 a 6ºC, nas regiões Norte e Centro. 
Menos locais com noites tropicais, podendo ainda haver alguns no Vale do Tejo e 
Algarve;  

 A partir do período da tarde (em particular a partir das 17h:00), probabilidade da 
ocorrência de trovoadas, rajadas fortes e outflows convectivos, a desenvolverem-se do 
Algarve para norte, no sentido sueste→noroeste; 

 
Sábado, (14Set)  

 Teores de HRA entre 35% e 55% em todo o território, com expectável recuperação 
noturna, exceto região Norte e serras algarvias;  

 Vento predominando do quadrante leste, rodando temporariamente para noroeste no 
litoral oeste durante a tarde, podendo soprar forte nas terras altas (até 40 km/h). 
Existem condições para a ocorrência de rajadas fortes (de direção variável), associadas 
à ocorrência de trovoadas;  

 Previsão da ocorrência de aguaceiros generalizados (1 a 3 mm em 24 horas, embora 
pontualmente e localmente possam ser atingidos valores superiores). 

 
Para além das condições meteorológicas previstas, é de ter em consideração o histórico de 
incêndios nesta altura do ano. 
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EFEITOS ESPECTAVEIS 
A manutenção do risco de incêndio determinado pelas condições meteorológicas 
(especialmente vento) e pelo estado de secura da vegetação. A manutenção da dificuldade nas 
operações de supressão. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
O Serviço Municipal Proteção Civil recorda que no âmbito da Declaração da Situação de Alerta 
hoje emitida:  
 

 É PROIBIDO o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, 
previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(PMDFCI), bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os 
atravessem;  

 É PROIBIDA a realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração;  
 Há PROIBIÇÃO total da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, 

independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das 
autorizações que tenham sido emitidas, nos distritos em que tenha sido elevado o 
Estado de Alerta Especial de Nível Vermelho para o dispositivo de combate a incêndios 
rurais: BRAGANÇA, CASTELO BRANCO, COIMBRA, GUARDA, LISBOA, PORTALEGRE, 
SANTARÉM, SETÚBAL, VILA REAL e VISEU;  

 É OBRIGATÓRIO usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de 
escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos veículos de 
transporte pesados e 1 ou 2 extintores de 6 Kg, consoante o peso máximo seja inferior 
ou superior a 10 toneladas.  

 

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 para os próximos dias, 
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. 

Qualquer situação anormal deverá ligar para os seguintes números de telefone: 112- Linha 
nacional - 231 480 670 – Bombeiros Voluntários de Mira - 915 673 663– Serviço Municipal de 
Proteção Civil. 

Mira, 09 setembro de 2019    

O Comandante Operacional Municipal 
 

 


