AVISO À POPULAÇÃO

Serviço Municipal de Proteção Civil/Gabinete Técnico Florestal
Data e hora de emissão: 03/08/2020 - 09h00

Aviso nº 11/2020

Prolongamento do Estado de Alerta Especial para o nível AMARELO até às 23h59 de
04/08/2020 para o distrito de BRAGA
PERIGO METEREOLÓGICO DE INCÊNDIO RURAL
De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, destaca-se para os próximos dias
tempo quente e seco, com consequências nos índices de risco de incêndio (muito elevado a
máximo), destacando-se para Cabeceiras de Basto:
 Humidade Relativa: prevê-se teores baixos de humidade relativa do HRA (<20%), não
sendo expectável que ocorra recuperação noturna;
 Temperatura: aumento dos valores da temperatura máxima, com previsão da
ocorrência de noites tropicais de 4 para 5 de agosto;
 Vento: do quadrante norte, soprando com uma intensidade de 40 a 45 km/h e rajadas
de 65 a 70 km/h.
EFEITOS EXPECTÁVEIS
Em função da previsão da evolução das condições meteorológicas é expectável:
 A manutenção do tempo quente e seco, e do vento forte, permitindo condições
favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais.
 O índice FWI (indicador relativo da intensidade do fogo) apresenta valores elevados,
prevendo-se um aumento de ignições face ao incremento da atividade humana junto
dos espaços rurais e no interface urbano/rural.
MEDIDAS PREVENTIVAS
O SMPC e o GTF informam que de acordo com o Despacho de Situação de Alerta até às 23h59 de
04/08/2020 existe a:
 Proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais
previamente definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem
como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem.
 Proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração.
 Proibição total da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos.
 Proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e demais espaços rurais com
recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de
combate a incêndios rurais.
RECOMENDAÇÕES
O SMPC e o GTF recomendam 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, observando a legislação em vigor, e tomando especial atenção à evolução do perigo
de incêndio neste período.
Cabeceiras de Basto, 03 de agosto de 2020

