AVISO À POPULAÇÃO
RISCO DE INCÊNDIO AGRAVADO
Entre os dias 01.10.18 e 03.10.18
De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, salientam-se as condições de
severidade meteorológica inerentes à continuação de tempo seco e quente, com
intensificação do vento de quadrante leste, teores de humidade relativa muito baixos
na generalidade do território. Perante este cenário é previsível o agravamento dos
índices de risco de incêndio para muito elevados/máximos nas regiões do Norte, do
Centro e na região do Vale do Tejo e muito elevados no barlavento algarvio e litoral
do baixo Alentejo.

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO
Face ao exposto recomenda-se 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.
Recorda-se ainda que, de acordo com as disposições legais em vigor, não é permitido (a):
• 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;
• 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 proibição de realização de
trabalhos nos espaços florestais, com exceção dos associados a situações de
combate a incêndios rurais, com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos
metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâmina ou pá frontal.
CONTATOS ÚTEIS:
Serviço Municipal de Proteção Civil – 961 762 333
GNR Nisa – 245 410 116
Bombeiros Voluntários de Nisa – 245 412 303
Número Nacional de Emergência - 112

