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Situação Meteorológica:  
 
No seguimento do comunicado técnico operacional do Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) de Faro da ANPC, e de acordo com a informação 
meteorológica disponibilizada pelo IPMA, prevê-se um agravamento das 
condições meteorológicas favoráveis ao incremento do risco de incêndio, para as 
próximas 48 horas. 
 

         A partir da madrugada de domingo para 2ªfeira (dia 2set), o vento será 
moderado do quadrante leste nas regiões do Norte e Centro (até 25 a 30 
km/h), sendo forte nas terras altas (40 a 50 km/h, com rajadas até 
60/70 km/h), em especial entre o final da tarde e o meio da manhã.  

 

 A partir da tarde de 2ªfeira (dia 2), a humidade relativa terá valores 
entre 15 e 30% em praticamente todo o território, em particular em 
algumas regiões da faixa costeira na 3ªfeira (dia 3set). 

 

 Recuperação noturna da HR será fraca a má a partir da madrugada 
de 2ª para 3ª feira (em geral inferior a 60%) com valores inferiores a 
30% em alguns locais da região Centro na madrugada de 3ª para 4ª 
feira. 

 

 Subida da temperatura (4-7°C) a partir de 2ªfeira, com valores de 
temperatura máxima próximos de 40°C no Alentejo e vale do Tejo e 
valores superiores a 30°C em várias regiões da faixa costeira ocidental.  

 

 As noites de 2ªfeira para 3ª feira e de 3ª para 4ª feira serão tropicais 
na região Sul e Vale do Tejo (temperaturas mínimas entre 20 e 23°C). 
 

 

Para além das condições meteorológicas previstas, é de ter em consideração o histórico 
de incêndios nesta altura do ano. 

 
 
 
 



 

  

 

 

Câmara Municipal de Aljezur 

Serviço Municipal de Protecção Civil    

 
 

Efeitos Expectáveis 
 

Em função das condições meteorológicas previstas é expectável: 
 

 Tempo quente e seco; 

 Vento moderado, predominante de leste;  

 Condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios florestais. 
 
Medidas Preventivas e de Autoproteção 

 
O Serviço Municipal de Proteção Civil relembra que, de acordo com as 
disposições legais em vigor, não é permitido em todos os espaços rurais:  
 

 Realização de queimas, queimadas e fogueiras;  

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

 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 
circundantes;  

 A fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não 
estejam equipados com dispositivos de retenção de faúlhas; 
 

O SMPC de Aljezur recomenda alguns cuidados a ter na realização de trabalhos 
agrícolas e florestais, face às condições meteorológicas adversas, 
nomeadamente: 
 

 Manter as máquinas e equipamentos limpos de óleos e poeiras; 

 Abastecer as máquinas a frio e em local com pouca vegetação; 

 Ter em atenção a libertação de faíscas durante o seu manuseamento, 
evitando a sua utilização nos períodos de maior calor. 

 
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Aljezur, reitera a recomendação 
da ANPC para que os comportamentos e atitudes sejam adequados à 
situação de perigo de incêndio florestal, com a adoção das necessárias 
medidas de prevenção e precaução, observando-se as proibições e 
restrições em vigor, prestando especial atenção à evolução do perigo de 
incêndio, alertando as autoridades competentes para qualquer situação de 
risco que tenha conhecimento.   

   
 

  

        
        
        



 

  

 

 

Câmara Municipal de Aljezur 

Serviço Municipal de Protecção Civil    

       
        

 


