O combate a um incêndio florestal é uma actividade de risco.
Obedeça a todas as indicações dos agentes responsáveis pela
extinção do sinistro.

que fazer
em caso de

incêndio florestal

LEMBRE-SE:
Agir com CUIDADO
é a melhor forma de
EVITAR e COMBATER
os incêndios florestais!

Telefones úteis:
N.º de Emergência

SMPC

PSP/GNR

Bombeiros

112

Para mais informações consulte a internet em: www.snpc.pt

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SERVIÇO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL
Avenida do Forte em Carnaxide - 2799-512 CARNAXIDE
Telefone: 21 424 7100 - Fax: 21 424 7180
e-mail: snpcpor@snpc.pt

117

n.º de emergência
para a protecção da floresta contra incêndios

INCÊNDIOS FLORESTAIS

Atenção

o que deve fazer
em caso de incêndio florestal
Se estiver próximo de um incêndio

Se ficar preso por um incêndio

! Se avistar o início de um incêndio florestal, ligue de imediato para
o número 117 (emergência para a protecção da floresta contra
incêndios) ou para o 112.

! Tente não entrar em pânico.

! Se vir que não corre perigo, tente apagá-lo utilizando pás,
enxadas ou ramos.
! Não prejudique a acção dos bombeiros. Retire a sua viatura dos
caminhos de acesso ao local do incêndio.
! Procure escutar informações difundidas pela rádio.
! Se notar a presença de pessoas com comportamentos estranhos,
observe caracteristícas que possam conduzir à sua identificação.

MANTENHA A CALMA

! Procure sair da zona do incêndio na direcção contrária à do
vento.
! Identifique uma zona com água, ou com pouca vegetação, na
qual se possa refugiar.
! Se puder, cubra a cabeça e o resto do corpo com roupas
molhadas.
! Respire o ar junto ao chão através duma roupa molhada.
Assim, evita inalar fumos.
! Se não conseguir sair sozinho do local do incêndio, aguarde a
chegada dos bombeiros.

MANTENHA A CALMA
Se o incêndio estiver
nas proximidades da sua casa
! Avise os seus vizinhos.
! Ligue o seu rádio a pilhas e esteja atento às informações
difundidas.
! Corte o gás e a electricidade.
! Molhe abundantemente as paredes e os arbustos que rodeiam a
casa.
! Esteja preparado para evacuar todos os membros da sua família.
! Não perca tempo a recolher objectos pessoais desnecessários.
! Solte os animais. Eles cuidam de si próprios.

Como agir depois de um incêndio
! Se a sua casa for evacuada, regresse só quando os
bombeiros lhe disserem que o pode fazer.
! Assegure-se de que a sua habitação não está em risco de
ruir. Tenha cuidado com os fios eléctricos expostos e outros
perigos.
! Impeça as crianças de brincar no local do incêndio, a seguir
à sua extinção. Lembre-se de que há o perigo de
reacendimento.
! Se as autoridades competentes solicitarem a sua ajuda nas
operações de rescaldo e vigilância, COLABORE!

! Em caso de evacuação, ajude a sair de casa as crianças, idosos,
e deficientes. Não volte atrás por motivo nenhum.

As autoridades só aconselham a evacuação
se existir perigo para a sua vida.

OBEDEÇA RAPIDAMENTE MAS COM CALMA

Em caso de queimadura lave a zona afectada com
água fria, enquanto aguarda tratamento médico.
Nunca use manteiga, azeite ou outra gordura.

