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COMUNICADO OPERACIONAL 22/2019 
Perigo de Incêndio Rural - Estado de Alerta Especial 

INFORMAÇÃO SUPORTE 

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, para as próximas 48 horas, salientam-
se os seguintes aspetos:  

Segunda-feira (16 Set):  

 Valores de Humidade Relativa do Ar (HRA) inferiores a 30% em especial na região Sul, 
com uma boa recuperação noturna em todo o território, exceto no Algarve.  

 Vento fraco do quadrante leste, sendo moderado (até 30 km/h) nas terras altas, e 
rodando para o quadrante oeste a partir da tarde em quase todo o território. Na noite 
de dia 16 para 17, o vento moderado quadrante leste nas terras altas até ao início da 
manhã de terça-feira.  

 Condições atmosféricas propícias à introdução de comportamento errático em 
incêndios, dificultando o seu controlo, em especial nas regiões do Norte e Centro (nos 
locais onde não ocorrer precipitação).  

 Precipitação e trovoada mais prováveis no Norte e Centro (em especial na linha do 
sistema montanhoso Montejunto - Estrela) (prevendo-se acumulados que podem de 10 
- 20 mm/24H, sendo provável que possam ocorrer 10 a 15 mm em apenas 1 hora em 
alguns locais), durante a tarde 

Para além das condições meteorológicas previstas, é de ter em consideração o histórico de 
incêndios, o número elevado de ocorrências nos últimos dias e o empenhamento alargado dos 
meios operacionais.  

Terça-feira (17 Set):  

 Valores HRA inferiores a 30% em todo o território onde não ocorrer precipitação, em 
particular no Alentejo. Há recuperação noturna de HRA para valores mais elevados, com 
exceção das terras altas do Norte e Centro e do Sotavento Algarvio.  

 Vento quadrante leste, a soprar moderado (até 30 km/h) nas terras altas até ao início 
da manhã e no final do dia.  
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 Precipitação e trovoada mais prováveis no Norte e Centro (com valores acumulados que 
podem ser pontual e localmente de 10 - 20 mm/24H, sendo provável que possam 
ocorrer 10 a 15 mm em apenas 1 hora em alguns locais), durante a tarde  

Para além das condições meteorológicas previstas, é de ter em consideração o histórico de 
incêndios, o número elevado de ocorrências nos últimos dias e o empenhamento alargado dos 
meios operacionais.  

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 recomenda 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, disponível junto dos sítios da internet 

da ANEPC e do IPMA, junto dos Gabinetes Técnicos Florestais das Câmaras Municipais e dos 

Corpos de Bombeiros. 

 

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, 15 setembro de 2019    

O Comandante Operacional Municipal 
 

 


