
Em caso de queimadura 

passe-a por água fria. 

Tenha em casa um rádio a pilhas. 

Esteja sempre atento às 

As Autoridades só aconselham 

a evacuação se existir risco de vida. 

Siga as medidas de autoproteção 

COMO PROCEDER 

DEPOIS DE UM INCÊNDIO FLORESTAL 

 Tome cuidado quando regressar a uma área recen-

temente ardida porque podem haver reacendimen-

tos; 

 Se a sua casa for evacuada, regresse apenas quan-

do as autoridades o autorizarem; 

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

ruir e tenha cuidado com os fios elétricos expostos; 

 Ajude nas operações de rescaldo e de vigilância se 

as autoridades o solicitarem; 

 Não permita que as crianças brinquem em espaços 

florestais porque podem haver reacendimentos.  

 

112 ou 117 

  Telefones úteis: 

N.º de emergência 

282 910 200 Câmara Municipal de 
Monchique 

282 910 000 Bombeiros Voluntários 
de Monchique 

282 912 629 GNR de Monchique 

282 910 210 Gabinete Técnico 
Florestal (CMM) 



 Deve reagir de forma calma, mas rápida; 

 Ligar imediatamente para os bombeiros e descrever 

calmamente a localização do incêndio, o material que 

está a arder e a direção do fogo; 

 Em redor da habitação retirar rapidamente os materi-

ais inflamáveis para um local fechado; 

 Fechar as janelas, portas, chaminés e outras entradas 

da habitação para evitar a entrada de faúlhas; 

 Desligar o gás; 

 Guardar imediatamente toldos e guarda-sóis, e outros 

materiais facilmente incandescentes e que possam ser 

projetados no ar; 

 Dentro da habitação retirar as cortinas e juntar mó-

veis na zona central das divisões; 

 Abrir os portões para que os veículos de emergência 

se possam aproximar; 

 Deixar as torneiras exteriores correr em segurança, 

molhar o telhado da habitação, e os espaços envol-

ventes; 

 Se a visibilidade for reduzida, pelo fumo ou pela noite, 

ligar as luzes interiores e exteriores da habitação; 

 Não desistir do combate ao fogo a menos que não se 

sinta em segurança e tenha possibilidade de fuga; 

 Se puder fugir em segurança deve dirigir-se para um 

local seguro e afastado, caminhando em direção con-

trária à do vento; 

 Em caso de fuga afastar-se das encostas íngremes, e 

refugiar-se em zonas com água ou com pouca vegeta-

ção; 

 Em caso de evacuação seguir as indicações dos 

Agentes de Proteção Civil, e abandonar o local em 

grupo de família; 

 Não caminhar descalço evitando objetos contun-

dentes ou cabos elétricos; 

 Proteger os olhos, nariz e boca com um pano mo-

lhado e, em caso de muito fumo, respirar junto ao 

chão; 

 Deslocar-se de forma rápida, mas evitar correr ou 

conduzir com excesso de velocidade para reduzir o 

risco de acidente; 

 Libertar os animais à sua guarda. 

 

SE FICAR PRESO POR UM INCÊNDIO: 

 Procure não entrar em pânico; 

 Identifique uma zona com água para defender-se 

das altas temperaturas; 

 Cubra a sua cabeça com roupas molhadas e respire 

o ar junto ao solo para evitar a inalação de fumo; 

 Se não existir água por perto, procure um abrigo 

numa área aberta, sem vegetação ou num aflora-

mento de rochas; 

 Mantenha-se deitado e, se possível, cubra-se com a 

terra do próprio solo; 

 Saia na direção contrária à direção do vento. Caso 

não consiga sair sozinho aguarde a chegada das 

autoridades. 

 

COMO PROCEDER 

DURANTE UM INCÊNDIO FLORESTAL 

COMO PROCEDER 

ANTES DE UM INCÊNDIO FLORESTAL 

 Evitar a acumulação de mato denso próximo de 

habitações; 

 Guardar em local isolado e fechado materiais infla-

máveis (gasolina, petróleo, gás, lenha); 

 Evitar a realização de trabalhos ao ar livre que pos-

sam criar faíscas ou a incandescência de materiais; 

 Proteger as chaminés e tubos de ventilação com 

material não inflamável para evitar a entrada de 

faúlhas; 

 Ter um reservatório de água com equipamento de 

rega (mangueiras) que cubra toda a área a prote-

ger; 

 Preparar-se para um eventual corte de energia elé-

trica através de um sistema alternativo de abasteci-

mento de água (bomba não elétrica ou gerador a 

combustível); 

 Preparar e conhecer a localização de instrumentos 

para extinguir um foco de incêndio (extintor, man-

gueira, enxada, pá, areia); 

 Preparar e conhecer a localização de  calçado forte 

e isolante do fogo, bem como mantas que possam 

ser molhadas; 

 Reconhecer previamente os locais mais seguros na 

casa e os caminhos para o caso de fuga ou evacua-

ção; 

 Alertar os agentes de segurança se notar pessoas 

com comportamentos de risco; 

 Alertar os agentes de proteção civil no caso de avis-

tar fogo. 


