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AVISO  

À POPULAÇÃO 

 

Aviso nº 05/2018 26 de SETEMBRO de 2018 

 

Assunto: Prorrogação do Período Crítico para 2018 

 

A Proteção Civil Municipal informa que, o Período Critico no âmbito do Sistema de 

Defesa da Floresta contra Incêndios, para o ano de 2018, é prorrogado até dia 15 de 

outubro, por despacho do Secretário de Estado e do Desenvolvimento Rural, por força 

das circunstâncias meteorológicas excecionais. 

Despacho n.º 9084-A/2018 - Diário da República n.º 186/2018, 1º Suplemento, Série II 

de 2018-09-26 116506652. 
 

 

A Proteção Civil Municipal lembra que, de acordo com as disposições legais em vigor, 

NÃO É PERMITIDO, em todos os espaços rurais: 

 Realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para 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;  

Recorda-se, ainda, alguns cuidados a ter, face às condições meteorológicas 

previstas, na realização de trabalhos agrícolas, nomeadamente: 

 Manter as máquinas e equipamentos limpos de óleos e poeiras;  

 Abastecer as máquinas a frio e em local com pouca vegetação;  

 Ter cuidado com as faíscas durante o seu manuseamento, evitando a sua utilização 

nos períodos de maior calor. 

 

Proteção Civil Municipal recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à 

situação de perigo de incêndio, 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. 

 

A PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS NÓS 


