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AVISO Nº 06/2019

PERIGO DE INCÊNDIO RURAL
De acordo com a informação meteorológica disponibilizada
pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),
prevê-se um quadro meteorológico para os próximos dias
caracterizado por tempo seco e subida gradual da
temperatura, previsivelmente até à próxima terça-feira (26
mar):
•

Valores de HRA inferiores a 35%;

•

Temperatura máxima na ordem dos 24ºC;

•

Vento do quadrante Leste, moderado a forte (até 45
km/h) durante a noite e manhã (vento mais intenso
no sábado e manhã de domingo), com possibilidade
de rajadas até 65 km/h;

•

Índices de risco de incêndio de nível ELEVADO A
MUITO ELEVADO até ao dia 26/mar.

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

Valores de temperatura máxima acima do que é normal para a época do ano, o vento será
moderado a forte do quadrante leste com rajadas, com permanência de condições favoráveis à
eventual ocorrência e propagação de incêndios.

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 superior ao nível ELEVADO, não é permitido (a):
• Realização de queimadas.
Para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja superior ao nível MUITO
ELEVADO, não é permitido (a):
•

Realização 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;
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•

A fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com
dispositivos de retenção de faúlhas.

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 ANPC e do IPMA, ou através da Linha “Proteção 24”
(808 282 112).
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