Município de Albufeira
Serviço Municipal de Protecção Civil

AVISO
Assunto:

Condições meteorológicas associadas ao tempo
quente e seco

No seguimento do contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) realizado
hoje no Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) da Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC), prevê-se um agravamento significativo das condições meteorológicas
associadas ao tempo quente e seco e, consequentemente, dos índices de risco de incêndio,
salientando-se para os próximos dias:
• Temperatura: para hoje (05 agosto) prevêem-se temperaturas elevadas, subindo também a
temperatura mínima, a qual pode atingir valores de 20°C na generalidade do território;
• Nos próximos dias a subida de temperatura acentua-se, inclusivamente no litoral, no
domingo com valores acima dos 36°C na generalidade do território. A subida da temperatura
mínima também se acentua, com valores a atingir os 25°C na noite de domingo;
• Humidade relativa: hoje a humidade relativa é inferior a 30% na generalidade do território e
nos próximos dias a humidade relativa continua a diminuir, com valores inferiores a 30% no Sul;
•

Vento: o vento do quadrante leste intensifica-se hoje à noite e no domingo;

• Índices de risco de incêndio a manterem-se muito elevados no Algarve, prevendo-se um
agravamento generalizado e um alargamento para o litoral durante o fim-de-semana.

EFEITOS EXPECTÁVEIS
Em função da previsão da evolução das condições meteorológicas é expectável:
Tempo quente e seco e vento moderado com permanência de condições favoráveis à
eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais.
MEDIDAS DE AUTO-PROTEÇÃO
A ANPC e o Serviço Municipal de Proteção Civil, recorda que, de acordo com as disposições
legais em vigor, não é permitido em todos os espaços rurais:
 Realização de queimadas, nem de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de
alimentos;
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 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.

ANPC e o SMPC recomenda ainda 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 em vigor e tomando especial
atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto dos sítios da
internet da ANPC e do IPMA, junto dos Gabinetes Técnicos Florestais das Câmaras
Municipais/SMPC e dos Corpos de Bombeiros.

Em caso de necessidade ALERTE de imediato as autoridades, através do 112
O SMPC continuará a acompanhar permanentemente o evoluir da situação e a tomar as medidas adequadas.
Para mais informações contacte o número (289 599 503/694) 808 20 22 74.
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