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COMUNICADO OPERACIONAL 24/2020 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Perigo Meteorológico de Incêndio Rural  

 
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 Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC), destaca-se, para hoje e amanhã, um quadro meteorológico de tempo seco e 

vento, por vezes forte, na faixa costeira ocidental, realçando-se os seguintes aspetos: 

 

• Teores de Humidade Relativa do Ar (HRA):  Previsão de teores de HRA<20% no interior 

das regiões Norte e Centro e no Alto Alentejo e <30% no restante território, exceto na 

faixa litoral, embora os baixos teores de HRA se estendam ao litoral da região Sul. Não 

é expectável que ocorra recuperação noturna.  

• Temperatura:  Aumento gradual dos valores de temperatura máxima na generalidade 

do território, no interior das regiões Norte e Centro (aumento de cerca de 2 a 3ºC), 

situação que se poderá prolongar até dia 07 agosto.  

 

• Vento:  Hoje prevê-se que o vento sopre do quadrante Norte, com intensidade até 40 

km/h na faixa costeira ocidental, durante a tarde e nas terras altas até ao final da manhã 

e a partir do final da tarde, prevendo-se uma rotação para leste no final do dia, para 

cotas superiores a 600 metros de altitude.  

 

Efeitos Expectáveis 
Em função da previsão da evolução das condições meteorológicas é expectável:  

Manutenção do tempo quente e seco, permitindo condições favoráveis à eventual ocorrência 

e propagação de incêndios rurais. 
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Medidas de Autoproteção 

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, 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, do IPMA, SMPCM, do Gabinete Florestal da Câmara Municipal de Mira e dos Bombeiros 

Voluntários de Mira. 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Mira recorda que durante o PERÍODO CRÍTICO (01 de 

julho a 30 setembro) é: 

• PROIBIDO fazer Queimadas Extensivas.  

• PROIBIDO fazer Queima de Amontoados.  

• PROIBIDO utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural salvo se, usados 

fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados, para o efeito.  

• PROIBIDO fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.  

• PROIBIDO lançar balões de mecha acesa e foguetes.  

• PROIBIDO fumigar ou desinfestar apiários exceto se os fumigadores tiverem 

dispositivos de retenção de faúlhas.  

• PROIBIDO usar motorroçadoras (exceto se possuírem fio de nylon), corta-matos e 

destroçadores nos dias de Risco Máximo. Evite o uso de grades de discos.  

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, 05 agosto de 2020                              

 

O Comandante Operacional Municipal 

 
 
 

Ângelo Manuel Morais Lopes, Dr. 


