Câmara Municipal de Santarém

Serviço Municipal de Proteção Civil

N.º 05/2020

DATA: 03/07/2020

HORA:18:00

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
ASSUNTO:

Incremento do Perigo Meteorológico de Incêndio Rural

Número de Emergência Nacional - 112

Serviço Municipal de Proteção Civil – 800 222 122

SOS Incêndios – 117

Bombeiros Sapadores Santarém – 243 333 122

GNR Santarém – 243 300 090

Bombeiros Voluntários Santarém – 243 377 900

GNR Pernes – 243 449 118

Bombeiros Voluntários Pernes – 243 440 500

PSP Santarém – 243 309 350

Bombeiros Voluntários Alcanede – 243 409 200

Informação Geral
Situação Meteorológica:
De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, destaca-se para as próximas 72 horas tempo
quente e seco, realçando-se os seguintes aspetos:
•

Humidade Relativa do Ar inferior a 30% no interior e no Algarve, durante a tarde, e em geral
com fraca recuperação noturna.

•

Temperatura máxima com valores acima de 30°C na generalidade do território, devendo atingir
valores a rondar 40°C no interior no domingo e segunda-feira (5 e 6 Jul), com possibilidade de
ocorrerem noites tropicais no interior e no Algarve a partir de domingo.

•

Vento a predominar de noroeste, por vezes fortes (até 45 km/h) no litoral oeste (com rajadas até
65 km/h apenas hoje) e nas terras altas. Rotação para nordeste durante a noite no interior Norte
e Centro.

•

Instabilidade atmosférica no interior a partir de amanhã, podendo estabelecer-se um quadro de
comportamento errático de incêndios. Possibilidade de ocorrência de trovoada (seca) no
domingo e segunda-feira.
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Prevê-se que o risco de incêndio se mantenha muito elevado/máximo no interior do país e no Algarve,
com maior agravamento a partir de domingo (5Jul), inclusivamente nas regiões do litoral oeste.

2. Efeitos Expectáveis
Agravamento do risco de incêndio para níveis “elevado” a “máximo” no quadrante leste, centro e Algarve e vários
concelhos em nível “elevado” nas regiões do Sul e do interior centro e norte.

3. Medidas de Auto-Proteção
O SMPC recomenda à população a tomada das medidas necessárias de precaução e 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, disponível junto dos sítios da
internet da ANEPC e do IPMA, junto do Gabinete Técnico Florestal das Câmara Municipal de Santarém
e dos Corpos de Bombeiros.

O Serviço Municipal de Proteção Civil apela à atenção de todos para a observância das
situações acima descritas, que se adotem e divulguem as medidas preventivas
enunciadas, com vista à mitigação dos riscos descritos e por forma a salvaguardar a
proteção dos cidadãos e dos seus bens.
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