Município de Constância

Proteção Civil e Segurança

(Situação Epidemiológica - Plano de Operações Nacional COVID-19) ALERTA
desde as 12h00 do dia 12 de Novembro de 2020 até às 23h59 do dia 31 de Julho de 2022!
AMARELO
00h00 do dia 10 de Junho
às 23h59 do dia 16 de Rural)
Junho!
(Incremento do Perigo Meteorológico
deaté Incêndio
ALERTA AMARELO

AVISO AMARELO

AVISO AMARELO

para Trovoada

desde as

desde as 06h47 até às 15h00 do dia 16 de Junho!

para Precipitação

desde as 08h14 até às 15h00 do dia 16 de Junho!

Situação Meteorológica:
De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, prevê-se continuação de tempo seco e
quente para os próximos dias, a prolongar-se previsivelmente até 18 de junho de 2022,
salientando-se:
Períodos de céu muito nublado.
Aguaceiros, localmente fortes, acompanhados de trovoada e rajadas de vento, em
especial nas regiões Norte e Centro.
Vento em geral fraco (até 20km/h) a predominar do quadrante sul, tornando-se fraco a
moderado (até 25 km/h) a predominar do quadrante oeste a partir da tarde e soprando
moderado (20 a 30 km/h) do quadrante sul, por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas
até 60 km/h, nas terras altas.
Descida de temperatura, em especial da máxima, que será mais acentuada no interior.
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Efeitos Expectáveis
Aumento da dificuldade das ações de supressão aos incêndios rurais em consequência do
aumento da temperatura e da baixa humidade relativa do ar.
Medidas de Autoproteção
O SMPC 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, 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 municípios e dos Corpos de Bombeiros.
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