Município de Albufeira
Serviço Municipal de Protecção Civil

AVISO
Assunto:

22 de Setembro 2017

Perigo de incêndio florestal – Tempo Quente e
Seco

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA prevê-se para os próximos dias:

・ Ligeira subida da temperatura prevendo-se 30 a 33ºC nas regiões do interior Centro e Sul;
・ Descida dos valores de HRA;
・ Vento do quadrante Oeste a diminuir de intensidade a partir da tarde de hoje, podendo
soprar de Leste
pouco significativo durante a próxima noite (<25 Km/h).
Índices de risco de incêndio a manterem-se hoje elevados para o Algarve, prevendo-se um
ligeiro agravamento nos dias seguintes, em especial no Domingo (24set).

EFEITOS EXPECTÁVEIS

Em função da previsão da evolução das condições meteorológicas é expectável:

・ Tempo quente com vento moderado do quadrante leste, com permanência de condições
para eventual
ocorrência e propagação de incêndios florestais em Portugal Continental.
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, 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;
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・ 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.
A ANPC e o SMPC recomendam 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 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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