
Incêndios
Não pense que não irá atingi-lo! 

Pode acontecer a si e a sua família!

Prepare-se já com a seguintes medidas
• O número nacional para emergências: 112
• Anote aqui o número dos Bombeiros Voluntários Municipais:                        ...................................., 
• e adicione o número ao telemóvel!
• Anote aqui também o número dos Bombeiros Voluntários do seu concelho: ..................................., 
• e não se esqueça de adicioná-lo ao telemóvel;
• Afixe este folheto no lado interior da porta principal da sua casa  ;
• Faça cópias para parentes e vizinhos  !

Construção da casa
• Evite construir a casa em zonas de declive, quando possível escolha uma zona horizontal ;
• Utilize materiais resistentes ao fogo e evite materiais em madeira para o telhado e o exterior ;
• Tenha poços de água mantidos cheios, com capacidade mínima para 10 mil litros, com torneiras  

prontas para mangueiras;
• Coloque o número da porta da casa (talvez também o nome da sua rua), em sítio visível no exterior,  

para que os bombeiros consigam encontrá-la facilmente.

Proteção da Casa

• Adquira um seguro multi-riscos para a casa, com cobertura em caso de incêndios. É um custo 
modesto, que irá proteger a casa contra possíveis catástrofes.

• Alugue um cofre no banco, para manter os seus documentos, fotos importantes, apólices e outros  
valores. Assim ficará também protegido contra roubos em casa!

• Tire um dia por ano, por exemplo o 1º de Maio, para fazer o controle dos arredores da sua casa:
• Se a Câmara Municipal não assume a limpeza da sua zona, então é melhor fazê-la você mesmo!
• Não deixe acumular material inflamável ou de construção civil acerca da casa;

Pense nisso: O seu seguro não irá lhe indemnizar pelos danos de um incêndio, se os arredores da sua  
propriedade não se mantiverem limpos, com uma margem mínima de 6 m, incluindo os terrenos 
vizinhos!

• As chaminés, e todos os exaustores devem ter protetores, para evitar a fuga de faíscas, especialmente  
nas churrasqueiras;

• Coloque a lenha longe de casa;
• Assegura-se de que os poços de água estejam cheios e prontos para combater fogos;
• Compre baldes grandes e mangueiras com tamanho suficiente para deitar água no telhado ;
• Guarde os líquidos inflamáveis e as garrafas de gás longe da casa (elas podem explodir com o calor) ;
• As garrafas de gás deverão ser mantidas longe de outros combustíveis, especialmente a lenha ;
• Nunca admita que alguém estacione ilegalmente em frente a sua casa, ou na rua a bloquear o trânsito  

dos bombeiros, isto poderá custar a sua casa;
• Adquira nas lojas especializadas (farmácias, construção civil, artigos de segurança, etc) máscaras-filtro  

protetoras de inalação para toda a família. Guarde-as perto da saída da sua casa. O fumo pode matar!
• Tenha lanternas com baterias novas, em local de fácil acesso, por exemplo nas caixa de eletricidade ;
• Saiba onde se desligar o gás e a eletricidade.



Manutenção da Limpeza da Casa
• Retire pinhas, ramos, folhas e outro tipo de lixo do telhado e livrando as calhas ;
• Faça um limpeza da lareira, evitando acúmulo de material pronto a queimar ;
• Limpe todas as arrecadações, não deixe acumular papel, lixos ou trapos.

Manutenção da Limpeza do jardim
• Remova a feteira seca, as ervas daninhas, troncos apodrecidos e ramos, dos arredores; 
• Evite a plantação de vegetação resinosa, especialmente no lado exposto ao vento, e em áreas de  

declive. Por exemplo Pinheiros, Eucaliptos, Araucárias, Cedros, e outras resinosas;
• Mantenha o caminho de saída livre de objetos, por exemplo vasos de flores ;
• Reserve amplo espaço entre a sua casa e a vegetação ao redor. Dessa forma o incêndio não se  

propaga para a casa;
• Não utilize a casca do pinheiro ao solo, pois ela queima muito facilmente. Além disto é uma forma  

comum de transmissão de doenças em pinheiros.

Pense nisso: mesmo numa festa, tal como a do Monte, no dia 15 de Agosto: patuscadas, velas, e fogos de  
artifícios constituem um grande perigo, pois as faíscas podem voar longe!

Desenvolva um Plano de Emergência com a Família e os Vizinhos 
• Dê uma cópia deste folheto a todos os vizinhos, para que assim eles adotem as mesmas medidas.
• Onde há bocas de incêndio na vossa área?
• Têm boas mangueiras? E os tanques de água, eles estão cheios?
• Não esqueçam os animais em casa, ou no campo. Em caso de fogo, alguém deverá soltá-los.
• Onde irão se encontrar? Na casa de um outro parente ou amigo?
• Qual o parente ou amigo que servirá de referência, no caso de se perderem? 
• Considere que as redes móveis poderão deixar de funcionar! Chame o seu contato através da rede  

fixa;
• Têm um kit de Primeiros-Socorros em casa? Sabem como utilizá-lo?
• Tire um curso de Primeiros Socorros.

Prevenção de fogos em casa
• Instale detetores de fumo em  casa (poderá encontrá-los nos grandes armazéns de bricolage e lojas de  

ferragens);
• Adquira extintores de incêndio (todos devem saber como utilizar-os);
• Estabeleça as saídas de emergências alternativas;
• Siga as instruções da Proteção Civil!

Prevenção de Fogos na Agricultura e na Jardinagem
• Adote uma boa distribuição de águas com torneiras bem espalhadas pelo seu terreno;
• Instale em seu tanque uma boca de hidrante, compatível com o equipamento dos bombeiros;
• Instale uma bomba de pressão entre o seu tanque e as torneiras exteriores do seu terreno. Com maior  

pressão o combate ao fogo pode ser feito a uma maior distância;
•  Considere a aquisição de um gerador de eletricidade à diesel, ligado à bomba de pressão, em caso de  

corte de energia;
• As mangueiras devem ter comprimento suficiente a fim de se chegar aos telhados.
• Siga as instruções da Proteção Civil!

Em Caso de Fogo: NÃO ENTRE EM PÂNICO!
• Ligue logo aos Bombeiros!
• Saiba quais as informações fornecer pelo telefone: 



• Onde esta o fogo?
• O que queima? 
• Tem casas/pessoas/animais perto?
• Os populares só têm de combater o fogo quando o pessoal especializado já está sobrecarregado; 
• Se você não estiver envolvido no combate ao fogo, mantenha-se à distância, e não se transforme em  

obstáculo ou motivo adicional de preocupação aos combatentes;
• Sempre trabalhe no combate em grupos, nunca sozinho. Em grupo os combatentes podem se socorrer  

mutuamente;
• Conscientize-se de que as condições podem esgotar os seus limites físicos; um ambiente de incêndio  é 

abrazador, muito quente e ensurdecedor;
• O combate deve ser feito com uma mangueira por cima e frontalmente, e se for pequeno, ou com um  

extintor (mas observe que só terá meros 30 segundos de pó ou espuma!!!);
• Deverá observar as características do seu extintor, pois alguns extintores não são apropriados a 

qualquer superfície (por exemplo, não deverá utilizar extintores de CO2 em superfícies metálicas  
incandescentes);

• Nunca deverá jogar água em um quadro de luz ou rede elétrica, sem que esta esteja devidamente  
desligada;

Plano de Evacuação
• Não entre em pânico
• Sintonize o seu rádio em uma emissora local, se eles ou os Bombeiros Voluntários derem órdem para  

evacuar a sua casa, ou até mesmo a sua freguesia, deverá fazê-lo sem hesitação, e não deverá tardar  
a executar esta ordem, nem poderá  retornar ao local antes de liberada a região;

• Siga as instruções da Proteção Civil;
• Todos devem saber onde se desliga o gás e a eletricidade nas suas casas;
• Se você tem algum sistema de rega, poderá ligá-lo;
• Onde estão as saídas de emergência na sua casa?
• Onde é o Ponto de Encontro da sua família, no caso de uma Emergência ? (exemplo: a Casa do Tio, 

etc)
• Como irão contactar um ao outro, no caso de os telemóveis não funcionarem? (Chame o seu contacto  

pela rede fixa!)
• Quais os documentos, fotos e valores que deverão ser reunidos? Onde estão estes documentos?  

Procure guardar estes documentos em uma caixa próximo das saídas alternativas.

Quando o Fogo se Extinguir

• Mantenha-se vigilante por alguns dias;
• Espere até que as autoridades dêem a devida licença para o retorno à casa. A sua casa, caso tenha  

sido evacuada, poderá ainda não estar habitável e apresentar riscos.


	Não pense que não irá atingi-lo! 
	Pode acontecer a si e a sua família!

