
       

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 

  

AVISO À POPULAÇÃO 
 

 

Incremento do Perigo Meteorológico de Incêndio 
Rural – entre 13 e 16 de agosto de 2021 

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, para os próximos dias, preveem-se baixos 
teores de humidade relativa no interior e na região Sul, com acentuação da fraca recuperação 
noturna, aumento gradual da temperatura máxima e da temperatura mínima, e, durante o dia 13, 
vento norte mais intenso na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas. 

 

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO 

 
Face ao exposto recomenda-se a adequação dos comportamentos e atitudes face à 
situação de perigo de incêndio rural nomeadamente com a adoção das medidas de 
prevenção e precaução, bem como evitar a exposição directa ao sol, em especial dos 
grupos de risco (crianças, idosos e doentes) entre as 11h e as 16 horas.  
 
Sempre que houver necessidade de exposição ao sol, ou andar ao ar livre, deve-se tomar 
medidas preventivas (usar chapéu e óculos escuro e aumentar a ingestão de água). 
 
Atendendo as condições meteorológicas alerta-se ainda que não é permitido: 
 

• Fazer Queimadas Extensivas SEM AUTORIZAÇÃO. Informe-se na sua câmara 
municipal ou pelo 808 200 520.  

• Fazer Queima de Amontoados SEM AUTORIZAÇÃO. Informe-se na sua câmara 
municipal ou pelo 808 200 520.  

• Utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural salvo se, usados fora das 
zonas críticas e nos locais devidamente autorizados, para o efeito.  

• Fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.  
• Lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é 

permitido com autorização da câmara municipal.  
• Fumigar ou desinfestar apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de 

retenção de faúlhas.  
• Usar motorroçadoras (exceto se possuírem fio de nylon), corta-matos e 

destroçadores nos dias de Risco Máximo. Evite o uso de grades de discos. 
 
 


