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Aviso nº 06/2018 01 de OUTUBRO de 2018 

 

Assunto: CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS  

Perigo de incêndio rural - AGRAVAMENTO 

 

SITUAÇÃO METEOROLÓGICA 

De acordo com a informação da ANPC, proveniente do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA), prevê-se para as próximas 48 horas: 

 Amanhã (2Out) prevê-se que a humidade relativa seja inferior a 20% em quase todo o 

território nacional (exceto costa sul do Algarve), mantendo-se baixa no período 

noturno, mesmo na faixa litoral. Na quarta-feira (3Out) os teores de humidade relativa 

deverão ser inferiores a 20% no alto Alentejo, na região Centro e no vale do Tejo e 

inferiores a 30% no Norte, com recuperação noturna apenas expectável no Algarve e 

no baixo Alentejo;  

 Aumento da temperatura previsto para o litoral no dia amanhã (2Out) e para as regiões 

Norte e centro na quarta-feira (3Out). Prevê-se que o sotavento algarvio tenha noites 

tropicais (temperatura mínima a atingir cerca de 20ºC); 

 Intensificação do vento do quadrante leste, em especial nas terras altas a partir das 

00h:00 do dia 2Out, podendo ser atingidas velocidades até 50 km/h e rajadas até 80 

km/h, em particular nas terras altas das regiões Norte e Centro, nos dias 2 e 3Out;  

 Possibilidade da ocorrência de inversões de temperatura nas terras altas acima dos 

700/1000 metros (subidas de temperatura de 5 a 7ºC por cada 100/200 metros), sendo 

que no nordeste transmontano as inversões poderão ocorrer até à cota dos 1300/1500 

metros. 

 

 

Risco de Incêndio  

Índices de risco de incêndio muito elevados/máximos nas regiões do Norte, do Centro 

e na região do Vale do Tejo e muito elevados no barlavento algarvio e litoral do baixo 

Alentejo, com agravamento previsto nas próximas 48 horas para a região algarvia 

(índices muito elevados na maior parte desta região e índices máximos no barlavento 

algarvio) e para as regiões Norte e Centro (em que deverá haver um aumento do número 

de concelhos com índices máximos). 

 
 

 

 



dd 

 2 / 2 
Gabinete Municipal de Proteção Civil 
Praça Paulo VI, 3560-154 Sátão, Telem: 932 980 112, Tel: 232 980 000, Fax: 232 982 093 
E-mail: prociv@cm-satao.pt 

AVISO  

À POPULAÇÃO 

 

 

EFEITOS EXPETÁVEIS 

Em função da previsão das condições meteorológicas é expectável: 

Tempo quente e seco permitindo condições favoráveis à eventual ocorrência e 

propagação de incêndios rurais. 

MEDIDAS DE AUTO PROTEÇÃO 

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. 

Fonte: ANPC 

 

 

A PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS NÓS 


