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Aviso Nº11/2021 14 de JULHO de 2021 

 

Assunto: CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Incremento do Perigo Meteorológico de Incêndio Rural 
 

 

 

 

SITUAÇÃO METEOROLÓGICA  

De acordo com a informação recebida da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC), partilhada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

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

Temperatura do ar  

Aumento dos valores da temperatura máxima até dia 17JUL (sábado), podendo ser 

atingidos valores entre os 39ºC e os 41ºC no interior Sul e no vale do Tejo.  

Humidade Relativa do Ar (HRA)  

Amanhã e sexta-feira (15 e 16JUL) teores de HRA<20% no interior do país e na região 

do vale do Tejo (em alguns locais dessas regiões poderá ser <15%), sendo <30% no 

resto do país, sem recuperação noturna.  

Vento  

A partir do dia de amanhã (15JUL) o vento soprará do quadrante leste, por vezes forte 

(até 45 km/h) nas terras altas até meio da manhã e a partir do final da tarde. 

  

EFEITOS EXPETÁVEIS 

Em função das condições meteorológicas é expectável:  

Condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais. 
 

MEDIDAS DE AUTO PROTEÇÃO 

 

A Proteção Civil Municipal lembra que, durante o Período Crítico (1 de julho a 30 de 

setembro) é PROIBIDO: 

 A realização de queimas e queimadas; 

 O lançamento de balões com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes ou fogo-

de-artificio ou outros artefactos pirotécnicos; 
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 Usar motorroçadoras (exceto se possuírem fio de nylon), corta-matos e destroçadores 

nos dias de Risco Máximo. Evite o uso de grades de discos;  

É 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. 

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. 

O Serviço Municipal de Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e 

atitudes face à situação de perigo de incêndio rural. 

 

LEMBRE-SE, deve avisar as autoridades quando reparar em pessoas com 

comportamentos de risco e/ou avistar um possível foco de incêndio. Ligue: 117 ou 232 

981 325 

 

 

A PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS NÓS 


