AVISO À POPULAÇÃO - AUMENTO DO PERIGO DE INCÊNDIO RURAL

\ Para esta semana (01/10 a 07/10)

O Gabinete Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Cuba divulga o presente aviso
à população:
1. SITUAÇÃO
No seguimento do contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), realizado
hoje no Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) da Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC), e de acordo com a informação meteorológica disponibilizada prevê se,
para esta semana (01/10 a 07/10) um agravamento das condições meteorológicas,
salientando-se:
• Continuação de tempo quente e seco, com temperaturas em valores acima da média para
esta época do ano, intensificação do vento de quadrante leste e agravamento evolutivo do risco
de incêndio.

2. EFEITOS EXPECTÁVEIS
Face à situação acima descrita, poderão ocorrer os seguintes efeitos:
• Tempo quente e seco favorável à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais.

3. MEDIDAS PREVENTIVAS
A ANPC recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor e fruto do prolongamento
do período crítico até 15 de Outubro, não é permitido:
- Realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para a confeção de
alimentos;
- Utilização de 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 noas 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;
- Manter os equipamentos e máquinas limpos de óleos e poeiras;
- Abastecer as máquinas a frio e em local com pouca vegetação;
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- Ter cuidado com as faíscas durante o seu manuseamento, evitando a sua utilização nos
períodos de maior calor;
- Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de
Segurança.
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