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COMUNICADO 

Comunicado nº: 06/2018 Data: 01 OUTUBRO 20181 Hora: 17h30m 

 

ASSUNTO: 
AGRAVAMENTO SIGNIFICATIVO DO RISCO DE INCÊNDIO RURAL 

SISTEMA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

 

INFORMAÇÃO 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Peniche informa que: 

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA para as próximas 48 horas, 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 e com 

agravamento significativo do risco de incêndio rural.  

O SMPC de Peniche relembra que durante o período crítico (a decorrer até dia 15 de outubro de 2018) é 

proibido: 

 Realizar de queimadas, fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos; 

 Utilizar 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. 

Risco de Incêndio Rural  

Índices de risco de incêndio 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. 

Com este agravamento, previsto para as próximas 48 horas, o Distrito de Leiria passará, no âmbito do 

Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) ao nível Vermelho do Estado de Alerta Especial, no 

período compreendido entre as 18h do dia 01 de outubro de 2018 e as 23h59m do dia 03 de outubro de 2018.   
 

 

 

O Técnico do Serviço Municipal de Proteção Civil  

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

 

(José António Rodrigues) 


