
ESTADO DE ALERTA ESPECIAL: Aviso Amarelo para Risco de Incêndio Rural  

 

Entre as 00:00 horas do dia 20 de maio e as 23:59 horas do dia 21 de maio de 2022.  

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA), prevê-se para os próximos dias a continuação de tempo quente e seco, 

com temperaturas máximas acima da média para a época, destacando-se: 

- Humidade relativa do ar inferior a 20% no Alto Alentejo e no interior das regiões Norte 

e Centro; 

- Vento até 30 km/h, sendo mais intenso nas terras altas do Centro e Sul (até 45 km/h); 

- Temperatura máxima acima de 30ºC na generalidade do território, sendo de 35ºC a 38ºC 

em vários locais do Alentejo, Centro e Norte; 

- Instabilidade atmosférica com possibilidade de trovoada seca, em especial no interior 

Centro e no Alto Alentejo. 

Agravamento do risco de incêndio no sábado para, em geral, nível superior a elevado, 

sendo muito elevado ou máximo no Algarve, no médio Tejo e o interior centro. 

EFEITOS EXPECTÁVEIS  

Em função da previsão das condições meteorológicas é expectável: Tempo quente e seco 

favorável à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o Serviço Municipal 

de Proteção Civil recordam que, de acordo com as disposições legais em vigor: 

É PROIBIDO fazer Queimada Extensiva SEM AUTORIZAÇÃO.  

Nos dias de risco de incêndio Muito Elevado e Máximo É PROIBIDO fazer Queima 

de Amontoados SEM AUTORIZAÇÃO ou SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA.  

Nos dias de risco de incêndio Muito Elevado e Máximo É PROIBIDO utilizar fogo 

para a confeção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas 

críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. 

Nos dias de risco de incêndio Muito Elevado e Máximo É PROIBIDO fumigar ou 

desinfestar em apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de 

faúlhas.  

Nos dias de risco de incêndio Muito Elevado e Máximo É PROIBIDO lançar balões de 

mecha acesa e foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da 

Câmara Municipal.  

Nos dias de risco de incêndio Muito Elevado e Máximo É PROIBIDO usar 

motorroçadoras, corta-matos e destroçadores. Evite o uso de grades de discos. 

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda a adequação dos 

comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente 

com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, de acordo com a 

legislação em vigor, e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste 

período. 

Acompanhe a evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível nos sítios 

da Internet da ANEPC (www.prociv.pt), do IPMA (www.ipma.pt), do ICNF 

(www.icnf.pt), dos Serviços Municipais de Proteção Civil e dos Corpos de Bombeiros. 

Para mais informações contacte o SMPC de Redondo, através do 266 989 210 ou 965 391 

684. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prociv.pt%2F%3Ffbclid%3DIwAR2FLx2uj5A2Jb98n35y8QyhE_tExvfSDLjWQbEG0JG_hyMj3Hbk7iKmV5U&h=AT3_xZ2IvzRssCAMuH6aVRz7f5iKCH0iDVS4Hy6Q7hllBKe5J582Q0YM687yYDRHp_sKP8ivPVxVdUNtgu1DbD4Dr-erzkQmsKxhlaQkT-WeQz2irYrokezUZBy972xrZK0z&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1jykYKqSzLsiotuhEn0OhhlM7yUVD_yXOiCn8An7fjejhXnqCoX_uGMlwKo7ZDQKbMDZPL6r_xvJSfxdLbiA0KYRDoZQZ9jVbmmQiV6Aq9qzXw1qwrWFT7XB7ih1iI7uAnCYag-bMrsnOc-RYXdD1vwkjozC8ga8w6r8Tq0uNAUeyde-7muOejPNIK-q6lbIEC1wxiTgZ3tqFzXq0KPqJdFx8zdlndpek
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ipma.pt%2F%3Ffbclid%3DIwAR1AUv24mCP8rs-mBwMnfr5s3iu2Dj8RVW5UZCm2vmnLUqLCTf84djlzM7w&h=AT2MWIcuCITz4qZTILsOAADDoTLhvDqlGr1eYUwvysK_3M_29MmZzBQ0nqHGJx7g19Ded2qozdz32Rx8Nmso37E7R9Ng2sAyO6L2DB9Csi9qn-cto_jBz6zQ__GFfLmOpBRM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1jykYKqSzLsiotuhEn0OhhlM7yUVD_yXOiCn8An7fjejhXnqCoX_uGMlwKo7ZDQKbMDZPL6r_xvJSfxdLbiA0KYRDoZQZ9jVbmmQiV6Aq9qzXw1qwrWFT7XB7ih1iI7uAnCYag-bMrsnOc-RYXdD1vwkjozC8ga8w6r8Tq0uNAUeyde-7muOejPNIK-q6lbIEC1wxiTgZ3tqFzXq0KPqJdFx8zdlndpek
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.icnf.pt%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tb2OfArxvWGReHzHZjJRdh5cgB3XFt6Fi9sVYARArmDf7UBeO7_xiAKA&h=AT3w2BnEAWKQL99zdACuYj76td5E1CcocTnQKnru42Al04X4Ts1Tx6tmFWUUQSO4byZxN9U4cmdg16lD_Ej4nbYQ5gyRkgiLBWcAKXeofiOHQD3DBi6ft-rqM83SJtISX6WR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1jykYKqSzLsiotuhEn0OhhlM7yUVD_yXOiCn8An7fjejhXnqCoX_uGMlwKo7ZDQKbMDZPL6r_xvJSfxdLbiA0KYRDoZQZ9jVbmmQiV6Aq9qzXw1qwrWFT7XB7ih1iI7uAnCYag-bMrsnOc-RYXdD1vwkjozC8ga8w6r8Tq0uNAUeyde-7muOejPNIK-q6lbIEC1wxiTgZ3tqFzXq0KPqJdFx8zdlndpek

