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Aviso Nº17/2019 19 de JULHO de 2019 

 

Assunto: CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Perigo de Incêndio Rural 
 

 

SITUAÇÃO METEOROLÓGICA  

De acordo com a informação recebida da ANPC, partilhada pelo Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se: 

 Hoje (sexta feira), baixa humidade relativa do ar. Temperatura máxima superior a 

32ºC nas regiões do sul e do interior centro e norte. Vento moderado (até 30 km/h) 

de quadrante norte na região norte até final da manhã e temporariamente forte (até 40 

km/h) na faixa costeira ocidental e nas terras altas durante a tarde e início da noite.  

 Sábado, 20 julho, a humidade relativa muito baixa no interior centro e sul. 

Temperatura máxima superior a 32ºC nas regiões do sul e do interior centro. Vento 

moderado (até 30 km/h) quadrante oeste.  

 Domingo, 21 de julho, continuação da baixa humidade relativa. Vento fraco a 

moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) 

no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro a partir da tarde e nas terras altas 

 

Relativamente ao risco de incêndio, aumento gradual a partir de hoje, com condições 

favoráveis à rápida propagação de incêndio. 

 

 
EFEITOS EXPETÁVEIS 

Em função das condições meteorológicas presentes e previstas é expectável:  

Tempo seco com 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: 

 A queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de 

exploração;  

 O uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, exceto se usados fora 

das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito;  

 O lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes. O uso de fogo-de-

artifício só é permitido com autorização da Câmara Municipal;  

 Fumigar ou desinfetar apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de 

retenção de faúlhas. 
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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. 

A Proteção Civil Municipal recomenda, ainda, 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 acima 

expressas e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os 

próximos dias, disponíveis nos sítios da Câmara Municipal de Sátão, ANEPC e do 

IPMA. 

 

A PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS NÓS 
 


