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de Incêndio Florestal

*

(*)https://www.ipma.pt/pt/ambiente/risco.incendio/#0#1304

A manutenção do Estado de Alerta Especial (EAE), do SIOPS para o DECIF, de nível
AMARELO, até 122359JUL17;







Vento moderado (até 25 km/h) de noroeste, soprando forte (até 45 km/h), com rajadas até
65 km/h, no litoral oeste, a partir do fim da manhã, e nas terras altas.
Valores máximos de temperatura a oscilar entre 22ºC e 36ºC, os valores mais elevados,
entre 34 -36ºC, previstos para distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.
Humidade relativa do ar apresentando valores até 30%, no interior do Continente e no
Algarve, com recuperação para valores elevados durante a noite.

- Índice de risco de incêndio florestal em nível elevado em Gondomar, sendo expectável um
incremento das dificuldades na supressão de eventuais incêndios florestais
EFEITOS EXPECTÁVEIS
Face à situação acima descrita, poderão ocorrer os seguintes efeitos:
Tempo quente e seco com vento moderado com permanência de condições favoráveis à eventual
ocorrência e propagação de incêndios florestais.
Recorda-se que todos estes cenários podem ser prevenidos se, atempadamente, forem tomadas
medidas que anulem ou minimizem os seus efeitos.
Acompanhe as previsões meteorológicas em www.ipma.pt
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MEDIDAS PREVENTIVAS

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Gondomar recorda 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; Tempo
Seco e Perigo de Incêndio Florestal
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

Se efetuar trabalhos agrícolas e florestais, mantenha as máquinas e equipamentos limpos de óleos e
poeiras, abasteça as máquinas a frio em local com pouca vegetação, e tenha cuidado com possibilidade
de ocorrência de faíscas, durante a sua utilização.
Recomendamos 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.
Para além das recomendações acima descritas, encontrará informação adicional em www.dgs.pt,
www.ipma.pt e www.prociv.pt.
Através da Linha Saúde 24 (808 24 24 24) poderão os cidadãos obter esclarecimentos adicionais
sobre os efeitos do calor na saúde, medidas de autoproteção ou ser devidamente encaminhados
para os serviços de saúde quando se justifique.
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