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CÉLULA DE AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE RISCOS

Nº 03/2022

PERIGO DE INCÊNDIO RURAL - AGRAVAMENTO
De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, prevê-se para os próximos dias
continuação de tempo seco e subida da temperatura máxima, o que potencia o risco de
incêndio, destacando-se:
10 a 14 de maio:
•
•
•
•

Humidade inferior a 20%, com fraca recuperação noturna
no interior.
Vento de Norte, passando a Oeste a partir de amanhã
(10MAI), mais intenso a partir da tarde.
Temperaturas máximas a rondar os 30ºC.
Índices de risco de incêndio elevados a muito elevados.

Acompanhe as previsões meteorológicas em www.ipma.pt

EFEITOS EXPECTÁVEIS
Face à situação acima descrita, poderão ocorrer os seguintes efeitos:
• Considerando a previsão meteorológica, esperam-se condições favoráveis à eventual
ocorrência e propagação de incêndios rurais.

MEDIDAS PREVENTIVAS
O SMPC recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, e considerando
o perigo de incêndio neste período, não é permitido (a):
•
•
•
•
•

Realização de queimadas.
Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração.
Utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas
críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito.
Fumigar ou desinfestar em apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de
retenção de faúlhas.
Lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é permitido com
autorização da câmara municipal.

O SMPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes com a adoção das
necessárias medidas de prevenção e precaução, observando as proibições em vigor e tomando
especial atenção à evolução dos próximos dias, disponível junto dos sítios da internet da ANEPC
e do IPMA, ou através da Linha “Proteção 24” (808 282 112).
www.prociv.pt

www.ipma.pt
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RISK ASSESMENT CELL
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RURAL FIRE RISK - INCREMENT
According to the information provided by the IPMA, a continuation of dry weather and a rise in
maximum temperature is expected for the next few days, which increases the risk of fire,
highlighting:
May 10th to 14th:
•
•
•
•

Humidity below 20%, with poor recovery at night
inside.
Wind from the North, passing to the West from
tomorrow (MAY 10), more intense in the afternoon.
Maximum temperatures around 30ºC.
High to very high fire risk indixes.

Follow the weather forecasts in www.ipma.pt

ANTICIPATED EFFECTS
In view of the situation described above, the following may occur:
•

Considering the meteorological forecast, favorable conditions are expected for the
eventual occurrence and propagation of wildfires.

PREVENTATIVE MEASURES
The SMPC reminds you that, according to the legal provisions in force, and considering
the danger of fire in this period, it is not allowed:
•
•
•
•
•

Carrying out fires our bonfires.
Burn cut and piled bush and any type of exploitation leftovers;
Use stoves and grills throughout the countryside, unless used outside critical areas and
in duly authorized places.
Fumigate or disinfect in apiaries unless fumigators have spark arrestors.
Launch lit balloons and rockets. The use of fireworks is only allowed with permission
from the municipality.

The SMPC recommends the adaptation of the necessary preventive and precautionary
measures, observing the prohibitions in force and paying special attention to the evolution of
the coming days, available from the websites of ANEPC, IPMA and DGS, or through the
“Protection 24” Line (808 282 112).
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