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Gabinete Municipal de Proteção Civil

COMUNICADO
Comunicado nº8/2014

15 de JULHO de 2014

Assunto: CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
Perigo de Incêndio Florestal
SITUAÇÃO METEOROLÓGICA
De acordo com as previsões do Instituto Português Mar e da Atmosfera, prevê-se para
os próximos dias:


Temperaturas máximas> = 35ºC para os todos os distritos do interior;



Temperaturas mínimas aproximadas = 20ºC;



Humidade relativa no limiar dos 20%;



Vento predominantemente do quadrante Norte sendo de Sul no Algarve.
EFEITOS EXPECTÁVEIS

Condições meteorológicas propícias ao aumento dos índices de risco de
incêndio florestal para níveis muito elevados.
MEDIDAS DE AUTO PROTEÇÃO
A Proteção Civil Municipal alerta que, de acordo com as disposições legais em
vigor, não é permitido (a):


Realização de queimadas, nem de fogueiras para recreio ou lazer, ou para
confeção de alimentos;



Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação
ou à confeção de alimentos;



Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de
exploração;



O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;



Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os
circundem;



A fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam
equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.
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OUTRAS INFORMAÇÕES
Face à presente previsão/situação, a ANPC determinou o Estado de Alerta
Especial (EAE), no Nível AMARELO, do Sistema Integrado de Operações de
Socorro (SIOPS) para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios (DECIF) entre as
08h00 do dia 15 de JULHO 2014 até às 08h00 de 17 de JULHO 2014.
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
O Gabinete de Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e
atitudes face à situação de perigo de incêndio florestal, 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 (Proteção Civil),
ANPC e do IPMA

Recomendações da Autoridade Nacional de Proteção Civil:

http://www.prociv.pt/RiscosVulnerabilidades/RiscosNaturais/IncendiosFlorestais/Pages
/MedidasdeAutoproteccao.aspx

Classes de Risco de Incêndio Florestal :

http://www.ipma.pt/pt/ambiente/risco.incendio/
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