
 
 
 

 

 

COMUNICADO 

Comunicado nº: 06/2020 Data:  03 AGOSTO 20201 Hora: 06h00m 

 

ASSUNTO: CONDIÇÕES METEO ADVERSAS – Perigo Incêndio Rural 

 

INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Peniche informa que: 

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA e a ANEPC para as próximas 48 horas, salientam-
se as condições de severidade meteorológica inerentes a tempo quente e seco, com intensificação da 
velocidade do vento, teores de humidade relativa baixos na generalidade do território de Portugal 
Continental e com um agravamento significativo do perigo de incêndio rural.  

O SMPC de Peniche informa que com base na Declaração de Situação de Alerta é expressamente 
proibido: 

 Realizar queimadas e fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos (interditado o 
uso dos assadores do Parque de Merendas do Pinhal do Vale Grande, Ferrel); 

 Utilizar equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos 
nos espaços florestais; 

 Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração; 

 Utilização de fogo-de-artificio ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de 
combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas; 

 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; 

 O acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais; 

 Usar motosserras, motorroçadoras, corta-matos e destroçadoras em espaços rurais. 

Risco de Incêndio Rural  

Com este agravamento, o Distrito de Leiria passará, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Rurais (DECIR) ao nível Laranja do Estado de Alerta Especial, no período compreendido 
entre as 20h00m do dia 02 de agosto de 2020 e as 23h59m do dia 04 de agosto de 2020.   

 

 

OUTROS 

 
 
 
 

 

O Coordenador Municipal de Proteção Civil  

 

 

José António Carriço Lopez Rodrigues 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Peniche, em parceria com o Comando Distrital de 

Operações de Socorro de Leiria, estará a acompanhar permanentemente a situação, com a 

colaboração dos demais Agentes de Proteção Civil, difundindo os comunicados que se julguem 

necessários. 

 

Assinado no original 


