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Este é um documento de carácter RESERVADO que não se destina à divulgação pública, tem como objectivo a transmissão
de determinações operacionais às entidades que integram o Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro
(SIOPS), para fazer face a um determinado evento expectável, limitado no tempo e no espaço. Contêm ainda informação de
base sobre o evento em causa, os efeitos expectáveis e transmite informação sobre as medidas de prevenção e
autoprotecção a divulgar localmente à população.

1 – INFORMAÇÃO

DE

SUPORTE

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
Assunto
Incremento do Perigo Meteorológico de Incêndio Rural

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, prevê-se para os próximos dias continuação de tempo
seco com temperaturas máximas acima da média para a época, salientando-se:
•

Humidade Relativa do Ar inferior a 30-35% na generalidade do território, pontualmente inferior a
25% no interior e Alentejo, com fraca recuperação noturna e inversões térmicas nas regiões Norte e
Centro.

•

Vento a predominar do quadrante leste mais intenso nas terras altas (<45 Km/h) e costa Sul, com
rajadas da ordem dos 65 Km/h. Diminuição da intensidade do vento a partir da tarde de amanhã
(30JAN), rodando para o quadrante norte, mantendo a componente de leste/nordeste nas terras altas da
região Norte com nova intensificação a partir da tarde de 2ªfeira (31JAN).

2 - EFEITOS EXPECTÁVEIS
Aumento da dificuldade das ações de supressão aos incêndios rurais em consequência do aumento da
intensidade do vento e da baixa humidade relativa do ar.

3 – MEDIDAS

DE

AUTOPROTEÇÃO

A ANEPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural,
nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, e de acordo com a
resolução nº1/2022 do CCON fica proibida a realização de queimas e queimadas durante o período
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compreendido entre as 00H00m do dia 30 de janeiro e as 23H59 do dia 1 de fevereiro de 2022 , observando a
legislação em vigor, e tomando especial atenção ao perigo de incêndio neste período, disponível junto dos
sítios da ANEPC e do IPMA, junto dos Gabinetes Técnicos Florestais dos munícipio e dos Corpos de
Bombeiros.

4- DETERMINAÇÕES OPERACIONAIS

As determinações operacionais aplicam-se aos Comandos Distritais e respetivas estruturas, e exceto indicação
contrária, a todos os Agentes de Proteção Civil e Socorro.
(1)

A antecipação de medidas mitigadoras do potencial de ignição e planeamento da
resposta operacional, através dos Agentes de Proteção Civil (APC), Entidades Cooperantes e dos
Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC), tendo em vista a redução das ignições e a resposta
imediata a possíveis emergências;

(2)

A divulgação deste comunicado, no seu âmbito, às Autoridades Municipais de Proteção Civil, aos
SMPC, aos APC, Entidades Cooperantes e aos Oficiais de Ligação aos Centros de Coordenação
Operacional Distrital (CCOD);

A Passagem ao Estado de Alerta Especial (EAE), do SIOPS para o DECIR, no nível AMARELO de
291300JAN22 a 012359FEV22, para todo o distrito de Viana do Castelo.
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A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Nacional de
Emergência e Proteção Civil, continuará a acompanhar permanentemente a situação em estreita
articulação com a Direção Geral de Saúde, os Agentes de Proteção Civil e demais entidades
relevantes para a situação em apreço, emitindo os Comunicados Técnicos Operacionais que se
julguem necessários.

O Comandante Operacional Distrital
ASSINADO NO ORIGINAL
Marco Domingues
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