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TEMPO QUENTE E SECO – PERIGO DE INCÊNDIO RURAL
De acordo com a informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA), para as próximas 72 horas realçam-se os seguintes aspetos:
23 de junho – Sexta-feira
•

Humidade do Ar inferior a 20%.

•

Vento até 40 km/h de norte/noroeste a partir da tarde.

•

Temperatura máxima com valores entre os 30 e 35ºC.

24 e 25 de junho – Sábado e Domingo
•

Humidade do Ar inferior a 20%, com fraca recuperação noturna.

•

Vento até 40 km/h.

Risco de incêndio rural em nível MÁXIMO.
Acompanhe as previsões meteorológicas em www.ipma.pt

EFEITOS EXPECTÁVEIS
Face à situação acima descrita, poderão ocorrer os seguintes efeitos:

• Considerando a previsão meteorológica, esperam-se condições favoráveis à eventual ocorrência e
propagação de incêndios rurais.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
O SMPC recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, para os locais onde o índice
de risco temporal de incêndio seja de nível MUITO ELEVADO OU MÁXIMO, não é permitido (a):
•
•
•
•
•
•

Realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos;
Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção
de alimentos;
Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;
O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;
Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem;
A fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com
dispositivos de retenção de faúlhas.

Nos locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja de nível MÁXIMO, não é permitido
(a):
• O uso de motorroçadoras (exceto se possuírem fio de nylon), corta-matos e destroçadores e
evite o uso de grades de discos.
O SMPC 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
as proibições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos
dias, disponível junto dos sítios da internet da ANEPC e do IPMA, ou através da Linha “Proteção 24”
(808 282 112).
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HOT AND DRY WEATHER – WILDFIRE RISK
According to the meteorological information provided by the Portuguese Institute of Sea and Atmosphere
(IPMA), we expect, for the 72 hours, the following weather conditions:
July 23rd
•

Air Humidity less than 20%.

•

Wind up to 40 km/h from north/northwest starting in the afternoon.

•

Maximum temperature with values between 30 and 35ºC.

July 24th and 25th
•

Air Humidity less than 20%, with poor night recovery.

•

Wind up to 40 km/h.

Risk of rural fire at MAXIMUM level.
Follow the weather forecasts in www.ipma.pt

ANTICIPATED EFFECTS
In view of the situation described above, the following may occur:

• Considering the weather forecast, favourable conditions are expected for the eventual occurrence and
spread of rural fires.
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PREVENTATIVE MEASURES
The SMPC recalls that, according to the legal provisions in force, for places where the temporal
fire risk index is of VERY HIGH OR MAXIMUM level, it is not allowed:
•
•
•
•
•
•

Carrying out fires, bonfires for recreation or leisure, or for making food;
Use of firing and combustion equipment for lighting or cooking food;
Burn cut and piled bush and any type of exploitation leftovers;
Launching balloons with lit fuse or any other type of rockets;
Smoke or light a fire of any kind in the forest spaces and roads that surround them;
Fumigation or disinfestation in apiaries with fumigators that are not equipped with spark
arresters.

In places where the temporal fire risk index is of the MAXIMUM level, it is not allowed (a):
•

The use of machine tools (except if they have nylon thread), cutters and shredders and avoid the
use of disc harrows.

The SMPC recommends the adaptation of behaviors and attitudes to the rural fire hazard situation, namely
with the adoption of the necessary preventive and precautionary measures, observing the prohibitions in
force and paying special attention to the evolution of the fire hazard for the coming days, available from
the websites of ANEPC and IPMA, or through the “Protection 24” Line (808 282 112).
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