EVITAR OS INCÊNDIOS NA FLORESTA
É UMA TAREFA DE TODOS.
TU PODES AJUDAR !

SE FORES PASSEAR NUMA FLORESTA
! Leva o teu lanche já preparado. Assim evitas acender fogueiras.
! Se tiveres de fazer uma fogueira utiliza locais próprios e
! Remove as folhas secas.
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! Põe um círculo de pedras em redor do fogo.

n.º de emergência

! Molha bem o lugar que rodeia a fogueira.

para a protecção
da floresta
contra incêndios

! Mantém um recipiente com água por perto.
! Vigia atentamente a fogueira.
! Antes de abandonares o lugar apaga completamente o fogo e as brasas.
Torna a molhar bem todo o local da fogueira.
! NUNCA faças fogueiras em dias de muito vento.
! Avisa os teus amigos dos perigos de deitar fósforos para o chão. Se vires
uma caixa de fósforos abandonada, apanha-a e entrega-a a um adulto.

! Diz aos teus pais para apagarem bem os cigarros no cinzeiro do carro e
não deitarem cinzas pelas janela.
! Se tiveres um bombeiro na tua família ou no teu bairro, fala com ele sobre
os perigos de um incêndio.

NÃO BRINQUES COM O FOGO !
Telefones úteis:
N.º de Emergência
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SMPC

232 941300

PSP/GNR

232 671261

Bombeiros

232 671272

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

Com a colaboração do Serviço Municipal de Protecção Civil de Lisboa

! Enterra ou coloca em caixotes do lixo apropriados as garrafas de vidro.

A minha amiga floresta

VAMOS EVITAR OS INCÊNDIOS NA FLORESTA
SE MORAS JUNTO A UMA FLORESTA

SE MORAS JUNTO A UMA FLORESTA

! Cuidado com os fósforos e isqueiros. Sem querer podes originar um
incêndio !

Cuidado com as queimadas !

! Em casa NUNCA acendas uma vela sem um adulto ao pé. Afasta as
velas da madeira, papel, roupa ou outro material combustível.

! Diz aos teus pais para não fazerem queimadas nas proximidades das
florestas.

! Aumenta a tua atenção nos dias mais quentes. Nesses dias o risco
de incêndio é maior.

! Se, mesmo assim, os teus pais
fizerem queimadas, pede-lhes para
avisar os vizinhos e lembra-os para
vigiarem bem o fogo até que se
apague completamente.

! Tem sempre à mão um rádio, lanterna e pilhas.
! Avisa os teus familiares e amigos dos perigos de deitar fósforos,
cigarros ou vidros para o chão e de deixar as fogueiras mal
apagadas.

! Lembra-lhes também que para
realizarem queimadas é mais
conveniente escolherem dias
húmidos e com pouco vento.

! Se vires muito lixo acumulado na proximidade de casas avisa as
autoridades.

NÃO BRINQUES COM O FOGO !

(

Muitos dos incêndios na floresta acontecem por descuido.

)

! Avisa os teus Pais para TEREM À
MÃO enxadas, pás e mangueiras
ANTES de iniciarem a queimada.

Por isso, lembra-te dos cuidados a ter para a protegeres do fogo.
A FLORESTA É NOSSA AMIGA !

SE MORAS JUNTO A UMA FLORESTA
Lembra os teus Pais para:

! Limparem o mato à volta da tua casa.
! Separarem as culturas com barreiras corta-fogo, como por
exemplo um caminho. Assim podem evitar que as chamas passem
de uma parcela para outra.
! Guardarem em lugar seguro e isolado o gasóleo, a lenha e outros
produtos inflamáveis.
! Guardarem em lugar de fácil acesso algumas ferramentas como
enxadas, pás ou mangueiras. Podem auxiliar no primeiro combate
aos incêndios.

NÃO BRINQUES COM O FOGO !

(

Sabes que as queimadas e os foguetes são responsáveis por
muitos dos incêndios nas nossas florestas?

)

