Incêndios
Florestais
A prevenção depende
de todos.
Os incêndios
florestais são um perigo
para as populações e bens,
para além de provocarem
prejuízos económicos, sociais 		
e ambientais muito graves.
Previna os Incêndios
• Limpe o mato/pasto numa faixa de pelo menos 50m
à volta da sua casa.
• Mantenha os seus terrenos limpos de mato e de
resíduos de exploração (podas, ramos secos).
• Fale com os seus vizinhos para que mantenham
também as suas propriedades limpas.
• Mantenha os caminhos da sua propriedade em
condições de circulação.
• Guarde, em lugar seguro e isolado, a lenha, o gasóleo
e outros produtos inflamáveis.
• Afaste dos materiais combustíveis (madeira, papel,
roupa, etc.) as fontes de ignição (velas, candeeiros a
petróleo ou a gás).
• Coloque nas máquinas agrícolas e florestais extintores
de 6 kg, dispositivos de retenção de faúlhas e
tapa-chamas nos tubos de escape/chaminés.

Para mais informações contacte:
Bombeiros Municipais
• Loulé
• Quarteira

289 400 560
289 381 130

Guarda Nacional Republicana
• Loulé
• Quarteira
• Almancil
• Vilamoura
• Salir

289 410 490
289 310 420
289 351 530
289 381 780
289 489 136

Em caso
de emergência
ligue grátis

112

Centros de Saúde
• Loulé
• Quarteira
• Almancil

289 401 000
289 303 160
289 351 190

Serviço Municipal de Protecção Civil
• Tel.
• Fax
• E-mail

289 400 827
289 400 907
smpc@cm-loule.pt

Colabore

A protecção começa em si!

Se estiver próximo do incêndio
• Ligue de imediato para o 112 ou para os bombeiros
da área.
• Se não correr perigo tente extingui-lo com pás,
enxadas ou ramos.
• Não prejudique a acção dos Bombeiros e siga as suas

Em caso de queimadura
passe-a por água fria.

instruções.
• Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao

Nunca use gorduras.

incêndio.
• Se notar pessoas com comportamentos de risco,
informe as autoridades.

Se o incêndio estiver próximo
da sua casa
• Avise os vizinhos.
• Corte o gás e a electricidade.
• Molhe abundantemente as paredes e os arbustos
que rodeiam as casas.

Depois do incêndio
As autoridades só
aconselham a evacuação
se existir risco de vida.

Obedeça rapidamente
mas com calma.

• Solte os animais, eles tratam de si próprios.

• Não volte atrás por motivo nenhum.

Se ficar cercado por um incêndio

e vigilância.
• Se houver evacuação regresse só quando 		

de ruir. Tenha cuidado com fios eléctricos 		
expostos e outros perigos.

• Refugie-se numa área com água ou com pouca
• Cubra a cabeça e o corpo com roupas molhadas.

Tente informar:
• A localização exacta do incêndio
• O acesso mais rápido ao local

solicitarem ajuda nas operações de rescaldo 		

• Saia na direcção contrária à do vento.
vegetação.

EM CASO DE FUMO
OU FOGO
Ligue grátis 112

• COLABORE com as autoridades sempre que lhe

• Assegure-se de que a sua casa não está em risco 		

e deficientes.
desnecessários.

de brincar no local.

os Bombeiros lhe disserem que o pode fazer.

• Em caso de evacuação ajude a sair as crianças, idosos
• Não perca tempo a recolher objectos pessoais

• Há perigo de reacendimento. Impeça as crianças 		

• Respire junto ao chão, através de roupa molhada,
para evitar inalar o fumo.
• Aguarde a chegada dos Bombeiros se não conseguir

Esteja sempre atento às
informações difundidas
pela rádio.

Tenha em casa um
rádio a pilhas.

sair sozinho.

Portugal sem fogos depende de todos.

