
MAIS VALE PREVENIR… 
PROTECÇÃO DAS HABITAÇÕES CONTRA INCÊNDIOS  

FLORESTAIS 

O  que fazer quando um incêndio 
florestal se aproxima da sua habitação 
1. Mantenha-se calmo e peça ajuda. Informe as autoridades acerca da 

situação e siga as instruções dadas; 
2. Use o telemóvel apenas para chamadas imprescindíveis; 
3. Fechar todas as entradas e janelas, incluindo portas, portão da garagem 

e outras aberturas que possibilitem a entrada de faúlhas para o interior 
da sua habitação; 

4. Ter ferramentas a água disponíveis. Incluir um pá e mangueira comprida. 
Encher baldes e outros recipientes grandes com água; 

5. Proteja-se das chamas e do calor. Use vestuário adequado– calças e 
camisola de manga comprida, luvas e lenço para proteger a cara do calor 
e fumos; 

6. Não molhe a roupa. A água é uma substância muito condutora e aquece 
muito rapidamente, podendo provocar queimaduras graves. È preferível 
proteger-se do calor e fumo com roupa seca; 

7. Desligar o abastecimento de combustível à habitação. Desligar e retirar 
as botijas de gás para um local seguro, se possível para longe do 
incêndio; 

8. Preparar os automóveis e outras viaturas. Arrumar os veículos dentro da 
garagem. Fechar de seguida o portão da garagem. Se tiver de deixar a 
habitação, ou se garagem estiver cheia, estacionar os veículos com a 
frente virada para o caminho de fuga planeado; 

9. Evacuar a  família. Se a evacuação se tornar necessária, leve a família 
para o local seguro previamente definido, com antecedência suficiente 
para não serem surpreendidos no caminho. As estradas não são locais 
seguros com o fogo por perto! 

10. Acautele a segurança dos animais domésticos; 
11. Deixar as luzes exteriores da habitação acesas; 
12. Não feche à chave os portões de acesso às propriedades. 
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Preparação para               
      evacuação 

1.Guarde os documentos mais importantes num 
local seguro, afastado do perigo de incêndio
(por exemplo num cofre). Guarde cópia destes 
documentos na casa de um familiar. Poderá 
colocar estes documentos num local de fácil 
acesso(numa mala ou saco por exemplo)para 
que rapidamente possa transportá-los em 
caso de evacuação; 
2-.Prepare listas de evacuação onde constem 
nomeadamente roupa, comida, medicamentos 
e/ou outros objectos importantes a levar e 
que possa rapidamente consultar em caso de 
emergência; 
3. Antes de cada época de incêndios reúna-se 
com os seus vizinhos e definam locais 
seguros para onde possam dirigir-se em caso 
de necessidade de evacuação. Lembre-se de 
dar conhecimento às autoridades 
competentes sobres estes locais. 
 

Telefones úteis: 
Bombeiros voluntários de Carregal do Sal         232968250/232969985 
Bombeiros voluntários de Cabanas de Viriato    232691129/232691623 
GNR– C. Sal                                                           232968134 
Câmara Municipal de Carregal do Sal                   2329604000 
Centro de Saúde de Carregal do Sal                      232968270 
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Medidas preventivas  
                              Básicas 

 
1– Crie uma zona de protecção da habitação, procedendo a desbastes 
nas    árvores e arbustos numa faixa de 10 metros em redor da casa; 
será importante remover toda a vegetação alta e seca; 
2– Elimine árvores jovens e arbustos que cresçam debaixo da copa das 
árvores. Esta situação é extremamente perigosa porque permite que as 
chamas se propaguem para as copas das árvores. A desramação das 
árvores deve ser efectuada até uma altura de 3 a 4 metros do solo; 
3– Corte a vegetação rasteira em redor da habitação com regularidade; 
4 Remova todas as plantas secas, árvores e arbustos de áreas em 
contacto com as habitações; 
5– Na zona exterior desta faixa de 10metros dera importante proceder à 
remoção de ramos e quaisquer acumulações de material seco 
combustível; 
6– Na zona de protecção plante espécies florestais folhosas como 
carvalhos, choupos ou salgueiros que são menos combustíveis do que as 
espécies resinosas, tais como os pinheiros; 
7– As árvores e os arbustos devem estar espaçados entre si a uma 
distância mínima de 10 e 6 metros respectivamente; 
8– crie zonas de descontinuidade entre a casa e a floresta, tais como 
muros de pedra, pátios, zonas relvadas, canteiros de flores que actuam 
como barreiras protectoras à propagação do fogo; 
9– Mantenha cuidadas as zonas agrícolas(hortas e pomares) na zona 
envolvente da habitação, regando-as com frequência: 
10– Verificar os estados das mangueiras, escadas e de outros 
dispositivos úteis em caso de combate a um incêndio florestal 

                                                                         
                                                                                    Mais vale prevenir... 


