


INCÊNDIOS FLORESTAIS

Os incêndios florestais são um dos riscos mais frequentes. Em Portugal acontecem mais 
durante o verão, época em que podem atingir grandes dimensões, causando prejuízos 
económicos e ambientais elevados e colocando em perigo a vida das pessoas.

Medidas de Prevenção:

Existem algumas medidas que deve conhecer, pois podem evitar a deflagração de um 
incêndio, ou levar à sua rápida extinção:

- Não realizar queimas e/ou queimadas nas proximidades das florestas;
- Manter uma faixa limpa de vegetação (50m) em redor das edificações;
- Não atirar fósforos ou cigarros para o chão;
- Guardar em local seguro a lenha, as garrafas de gás e outros produtos inflamáveis;
- Instalar dispositivos de retenção de faúlhas nas chaminés;
- Levar comida preparada para os piqueniques;
- Comprar um extintor e aprender a usá-lo;
- Assegurar que as copas das árvores estão afastadas pelo menos 5 metros da casa;
- Elaborar planos de evacuação com os familiares;
- Arranjar um saco com algum equipamento de reserva (lanterna elétrica com pilhas 

extra, estojo de primeiros socorros, água, comida embalada, sapatos fortes e rádio a 
pilhas).



Incêndio próximo de habitação:

- Avisar os vizinhos;
- Cortar o gás e a eletricidade;
- Fechar as portas e as janelas;
- Retirar os cortinados, pois são facilmente inflamáveis e fechar todas as persianas;- 

Molhar as paredes e a zona em volta de casa;
- Soltar os animais;
- Seguir as orientações das autoridades, em caso de evacuação, e ajudar as crianças, 

idosos e deficientes;
- Não perder tempo a recolher objetos pessoais;
- Não voltar atrás.

Cercado por um incêndio:

- Tentar sair sempre na direção contrária à do vento;
- Ir para uma zona com água e/ou com pouca vegetação;
- Cobrir a cabeça e o corpo com roupas molhadas;
- Respirar junto ao chão, através de roupa molhada, para não inalar o fumo;
- Aguardar a chegada dos Bombeiros se não conseguir sair sozinho.

Não esquecer!

- Vigiar a área ardida durante vários dias após o incêndio;
- Regressar a casa apenas quando nos for autorizado;
- Ter cuidado com os fios elétricos.

Avisar as autoridades?

Contactar as autoridades, através do número 112, sempre que:

- Avistar um incêndio florestal;
- Observar pessoas com comportamentos suspeitos ou de risco.



Informações a transmitir:

- Indicar a localização do incêndio (deve indicar pontos de referência);
- Se possível, uma estimativa da dimensão do incêndio;
- A forma de acesso mais rápida ao local.

Como ajudar as autoridades?

- Nunca colocar a própria vida em perigo;
- Desimpedir o caminho de acesso ao incêndio;
- Não atrapalhar a ação dos Bombeiros e seguir sempre as suas instruções;
- Indicar, se soubermos, a localização de pontos de abastecimento de água;
- Colaborar com as autoridades sempre que solicitado nas operações de rescaldo e 

vigilância;
- Obter informações com os peritos locais sobre qual a melhor vegetação para 

voltarem a plantar os nossos terrenos.


