
dd 

 1 / 1 
Gabinete Municipal de Proteção Civil 
Praça Paulo VI, 3560-154 Sátão, Tel: 232 980 000, Fax: 232 982 093 
E-mail: prociv@cm-satao.pt 

AVISO 

À POPULAÇÃO 

Aviso Nº19/2019 02 de SETEMBRO de 2019 

 

Assunto: CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Perigo de Incêndio Rural 
 

 

SITUAÇÃO METEOROLÓGICA  

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

do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se para as próximas 48 horas: 

 Vento será moderado do quadrante leste nas regiões do Norte e Centro (até 25 a 30 

km/h), sendo forte nas terras altas (40 a 50 km/h, com rajadas até 60/70 km/h), em 

especial entre o final da tarde de hoje e o meio da manhã.  

 Hoje (2 setembro), a humidade relativa terá valores entre 15 e 30% em 

praticamente todo o território.  

 As noites de 2ªfeira até 4ª feira serão tropicais na região Sul e Vale do Tejo 

(temperaturas mínimas entre 20 e 23°C). 
 Subida da temperatura (4-7°C), com valores de temperatura máxima próximos de 

40°C no Alentejo e vale do Tejo e valores superiores a 30°C em várias regiões da 

faixa costeira ocidental.  

MEDIDAS DE AUTO PROTEÇÃO 

Face às previsões expostas, a Proteção Civil Municipal recorda que no período de 1 

de julho e 30 de setembro: 

 PROIBIDO fazer Queimadas Extensivas e Queima de Amontoados; 

 PROIBIDO utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural salvo se, usados 

fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados, para o efeito.  

 PROIBIDO fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.  

 PROIBIDO fumigar ou desinfestar apiários exceto se os fumigadores tiverem 

dispositivos de retenção de faúlhas.  

 OBRIGATÓRIO usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos 

tubos de escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos 

veículos de transporte pesados e 1 ou 2 extintores de 6 Kg, consoante o peso máximo 

seja inferior ou superior a 10 toneladas. 

 OBRIGATÓRIO usar motorroçadoras (exceto se possuírem fio de nylon), corta-

matos e destroçadores nos dias de Risco Máximo.  

 

A PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS NÓS 
 


