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AVISO
À POPULAÇÃO
Aviso Nº08/2019

29 de MARÇO de 2019

Assunto: CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
Perigo de Incêndio Rural - Prolongamento
SITUAÇÃO METEOROLÓGICA
De acordo com a informação recebida da ANPC, partilhada pelo Instituto Português do
Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se um quadro meteorológico para as próximas 48
horas caraterizado por tempo quente e seco e vento forte de Leste:
 Vento durante a tarde nas terras altas, em especial do Centro e Sul, será forte do
quadrante Leste até ao início da tarde (<45 km/h). Amanhã (30mar), vento moderado
(<25 km/h) do quadrante Leste, rodando para o quadrante Norte a partir da tarde, e
soprando moderado a forte (< 45 km/h) nas terras altas do Centro e Sul até ao final
da manhã com tendência para diminuir de intensidade nos próximos dias, em
especial nas terras altas.
 Humidade Relativa do Ar (HRA) inferior a 35% na generalidade do território do
continente, com exceção do Algarve, Minho e Douro Litoral, com recuperação
noturna pouco expressiva nas regiões Norte e Centro. Aumento gradual da HRA
durante o fim-de-semana.
 A temperatura máxima contínua com valores acima do normal para a época do ano,
prevendo-se uma descida gradual nos próximos dias em especial nas regiões Centro e
Sul. Acentuado arrefecimento noturno.
 Condições para aguaceiros e trovoada durante o fim-de-semana, mais prováveis no
domingo (31mar).
EFEITOS EXPETÁVEIS
Em função das condições meteorológicas presentes e previstas é expectável:
A manutenção de valores de temperatura máxima acima do que é normal para a
época do ano, vento moderado a forte do quadrante leste, soprando com rajadas
com permanência de condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de
incêndios.
MEDIDAS DE AUTO PROTEÇÃO
A Proteção Civil Municipal recorda que, de acordo com a Declaração da Situação de
Alerta em vigor, é PROIBIDA a realização de queimadas e de queimas de sobrantes
de exploração.
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