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INTRODUÇÃO 

 

Sendo o Município de Monchique um Município rural, em que grande 

parte da população possui animais domésticos, quer sejam destinados a 

companhia, guarda ou produção, torna-se necessário que o Município de 

Monchique estabeleça medidas de protecção dos animais em caso de 

incêndio. 

Segundo dados de 2010, Mercalli refere que cerca de 80-90% dos animais 

não evacuados pelos seus tutores em caso de catástrofe acabam por 

morrer. Estes dados levaram à aprovação de planos de intervenção no 

resgate, tratamento, alojamento e fornecimento de bens essenciais a 

indivíduos com animais de companhia ou de produção, ao mesmo tempo 

que garante o alojamento dos animais após um desastre ou emergência. 

Neste sentido o Município de Monchique será pioneiro a elaborar um 

Plano de Protecção Animal em caso de Incêndio. 

As medidas de protecção a estabelecer são diferentes em função das 

características e da quantidade dos animais a proteger, encontrando-se 

por isso este plano dividido em 2 grupos – animais de companhia e 

animais de produção. 
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É importante que todas as famílias tenham um plano e que todos os seus 

elementos estejam incluídos, sem esquecer dos elementos de 4 patas. 

Este plano deve ser do conhecimento geral e deverá incluir uma caixa de 

primeiros socorros com a seguinte composição: 

 Número de telefone da clínica veterinária, morada e indicação do 

percurso – ver Anexo I 

 Número de telefone do centro dos venenos (não é importante em 

caso de fogo – mas é importante ter) – 808 250 143 

 Número de telefone de um hotel de animais – ver Anexo II 

 Açaime ou gaze para fazer de açaime 

 Trela com identificação  

 Seringa 

 Toalhas 

 Termómetro rectal 

 Luvas descartáveis 

 Spray amargo 

 Caixa transportadora do tamanho do animal, o animal deve ter ar 

para respirar e a caixa deve poder ser fechada 

 Soro Fisiológico 

 Tesoura – para cortar o pêlo 

 Compressas 

 Ligaduras 

 Comida e água 

 Água oxigenada (pode ser usada para fazer o cão/gato vomitar – 

mas só com recomendação do Veterinário – principalmente em 

situações de envenenamento) 

 Ter disponível uma fotografia e os documentos do seu animal 

 Ter todos os animais identificados com microchip e com uma 

medalha identificativa 

 

 



 

MEDIDAS DE PROTECÇÃO ANIMAL EM CASO DE INCÊNDIO 6 

 

 

Visto estes acidentes serem impossíveis de prever a caixa de primeiros 

socorros deverá encontrar-se em local de fácil acesso e conhecido por 

todos. 

A identificação animal é fundamental para conseguir identificar o tutor do 

animal com rapidez. Para além do microchip deverá ser colocada uma 

etiqueta identificativa resistente à água, na coleira, na trela e na 

transportadora dos animais. Nessa etiqueta deverá constar o nome, 

morada e número de telefone do proprietário do animal, assim como 

qualquer informação importante – problemas de saúde, comportamento, 

etc.. A identificação facilitará a busca do animal quando este se encontre 

perdido, não obstante, para agilizar ainda mais o processo, aconselha-se a 

posse de fotografias do animal. 

Em situações de fogo, gera-se grande stress dos animais, por vezes há 

animais que têm tendência a esconderem-se, daí que seja importante, 

previamente, observar o comportamento do seu animal em situações de 

stress para saber onde é o seu esconderijo e ser mais fácil encontrá-lo. 

Torne a sua casa segura, proceda regularmente à limpeza de logradouros 

e jardins, arrume a lenha e outros materiais combustíveis. No caso de 

residir numa área rural ou florestal execute uma faixa de gestão de 

combustíveis em redor da sua habitação, de acordo com a legislação em 

vigor nessa matéria, e proceda à sua manutenção com regularidade (mais 

informação sobre este assunto poderá ser obtida junto do gabinete de 

protecção civil e florestal da Câmara Municipal de Monchique ou em 

http://www.icnf.pt/portal/agir/boapratic/dfci). 
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Neste Plano sugere-se a colocação de autocolantes na porta principal 

identificando o tipo de animal existente na habitação e também um alerta 

para o caso de se tratar de animais agressivos.  

Neste autocolante deverá ser escrita a palavra “RESGATADOS” caso os 

animais já tenham sido resgatados, neste caso poupará bastante tempo a 

quem ali se encontra para os resgatar e poder prestar auxilio a outros 

animais. 

EM CASO DE EMERGÊNCIA 

PRESENÇA DE ANIMAIS NO INTERIOR DA HABITAÇÃO 

 

N.º____ 

 

N.º____ 

 

N.º____ 

 

OUTROS (ESPECIFIQUE): 

N.º____ 

ALGUM ANIMAL AGRESSIVO? ESPECIFIQUE_________________________ 

 

CONTACTO:_______________________ 
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Regra número um: Se não é seguro para si também não será para o seu 

animal 

 

SE TIVER QUE SAIR DA SUA CASA, LEVE O SEU ANIMAL 

 

Não há forma de saber por quanto tempo terá que estar fora de casa e 

poderá não poder - ou não ser autorizado – voltar a casa. Os animais 

deixados para trás num incêndio podem sofrer danos, perderem-se ou 

morrer.  

Caso seja necessário evacuar a sua habitação, deverá sempre levar 

consigo os seus animais. Para resgatar os animais deverá fazê-lo numa 

trela ou transportadora.  

Deverá sempre trazer o seu animal para dentro de casa ao primeiro sinal 

de fogo. Podem ocorrer problemas pois os animais podem ficar 

desorientados ou curiosos com o fogo. 

Por vezes os animais entram em pânico com o cheiro a fumo e podem 

fugir, tornando-se impossível capturá-los. 

Deverá levar consigo todos os seus animais de estimação. Nos dias de 

hoje existem outros animais de estimação que nunca deverão ficar 

esquecidos tendo em conta a sua própria segurança, bem como a 

segurança da população; aves, cobras, iguanas, tarântulas, pequenos 

mamíferos, etc., todos eles deverão ser igualmente resgatados. Para o 

transporte destes animais deverá também possuir uma caixa 

transportadora adequada às suas necessidades. 

O transporte dos animais deverá ser efectuado da forma mais segura 

possível e com a maior tranquilidade possível. 
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Após resgatar os seus animais não se esqueça de escrever no autocolante 

a palavra RESGATADOS. 

 

 

Caso não disponha de meios adequados ao resgate dos seus animais, o 

Município de Monchique poderá efectuar o transporte do seu animal, 

para isso deverá o número de emergência e socorro nacional – 112. 
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SE FICAR EM CASA, FAÇA-O DE FORMA SEGURA 

Traga todos os animais para dentro de casa 

 

Quando existem portas para os animais, estas devem ser fechadas, tal 

como todas as formas de saída. Por vezes uma pequena janela aberta 

poderá ser o suficiente para o animal fugir tornando difícil ou 

impossível capturá-lo. 
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É importante que exista um plano de protecção dos animais de produção 

em caso de incêndio. 

Aqui sugerem-se os mesmos princípios enunciados para os animais de 

companhia, principalmente em termos de identificação e resgate, contudo 

devido ao seu porte nem sempre será fácil proceder ao resgate dos 

animais. 

À semelhança dos animais de companhia, os animais de produção deverão 

encontrar-se identificados com microchip e com brinco de identificação. 

Será também importante ter um meio de transporte adequado ao 

transporte do seu animal ou possuir o contacto de 2 ou 3 entidades que 

prestem esse serviço. 

Para além de assegurar o transporte, será também necessário existir um 

local onde os animais possam permanecer até ser possível regressarem à 

sua habitação original. 

Caso não seja possível resgatar, os animais deverão ser mantidos no seu 

alojamento e deverão ser promovidas as seguintes medidas preventivas: 

 Não deverá existir à volta materiais inflamáveis nem maquinaria. 

Muitas vezes perto dos estábulos existe palha, feno e outros 

materiais inflamáveis. Em caso de incêndio todos estes materiais 

deverão ser removidos; 

 Os Animais de produção – devem ter água perto dos seus 

alojamentos para manter o local molhado e fresco. Em caso de 

incêndio deverá molhar todo o alojamento, bem como os locais 

circundantes, desta forma consegue-se evitar que o incêndio ali 

chegue e consegue-se ainda refrescar o ambiente conferindo maior 

conforto ao animal; 
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• As entradas e saídas dos alojamentos dos animais devem encontrar-

-se livres e desimpedidas de forma a facilitar o acesso ao 

alojamento do animal e também de forma a facilitar o resgate; 

• A colocação de aspersores de água no telhado dos alojamentos para 

animais constitui uma medida de protecção eficiente, pois 

consegue-se desta forma evitar a aproximação do incêndio bem 

como se consegue diminuir a temperatura do local; 

• Na zona envolvente ao alojamento dos animais execute uma faixa 

de gestão de combustível mínima de 50 metros e realize a sua 

manutenção com regularidade (mais informação sobre este assunto 

poderá ser obtida junto do gabinete de protecção civil e floresta da 

Câmara Municipal de Monchique ou em 

http://www.icnf.pt/portal/agir/boapratic/dfc); 

• No caso da sua exploração pecuária ter dimensão industrial, esta 

faixa terá de ter a largura mínima de 100 metros; 

• Assegure a existência de fornecimento de água junto à sua 

exploração, através de sistemas alternativos de abastecimento, uma 

vez que em situação de incêndio é frequente a falta de água na rede 

de água pública e o corte do fornecimento de electricidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icnf.pt/portal/agir/boapratic/dfc
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Os principais problemas de saúde a que os animais estão sujeitos em caso 

de incêndio são: 

• Inalação de fumo; 

• Golpe de calor; 

• Queimaduras. 

 

Em caso de Inalação de Fumo, no próprio local o serviço de socorro, 

constituído pelo Médico Veterinário Municipal, Enfermeiro Veterinário ou 

pelos Bombeiros poderão prestar os primeiros cuidados, que consistem 

em administração de oxigénio com uma máscara adequada ao tipo e 

tamanho do animal. 

No caso dos gatos ou de animais agitados em vez da utilização da máscara 

de oxigénio deverá utilizar-se uma unidade de cuidados intensivos. 

 

Mesmo em pequenos incêndios e mesmo que o animal pareça normal, 

deverá ser consultado por um veterinário. A inalação de fumo pode ser 

fatal e levar a outras complicações, como pneumonia ou bronquite.  

 

Mesmo quando o incêndio está longe do local onde nos encontramos, a 

qualidade do ar diminui e pode prejudicar o aparelho respiratório do seu 

animal. 
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Os principais sintomas de intoxicação pelo fumo são: 

• Tosse; 

• Respiração rápida; 

• Olhos vermelhos; 

• Possibilidade de vómito. 

 

O Golpe de Calor ocorre quando a temperatura do ambiente onde o 

animal se encontra está muito elevada. Por este motivo recomenda-se 

que em dias de maior calor ou quando se aproxima um incêndio que 

deverá refrescar o animal. 

Deve ter cuidado quando viaja, pois a temperatura dentro das viaturas 

costuma ser elevada. 

Os principais sintomas de golpe de calor são: 

 Respiração ofegante; 

 Salivação excessiva; 

 Pele seca e quente; 

 Agitação e ansiedade; 

 Batimento cardíaco acelerado; 

 Não responde aos estímulos do dono; 

 À medida que a situação progride, vómito, diarreia, 

descoordenação, tremores podem surgir. O colapso, 

convulsões e o coma surgem na recta final. 
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Caso suspeite que o seu animal tem um golpe de calor: 

 Pulverize-o com água à temperatura ambiente e leve-o logo a um 

médico veterinário para ser avaliado. A água fria e o gelo provocam 

um arrefecimento demasiado rápido do corpo podendo aumentar a 

incidência de complicações e a constrição dos vasos sanguíneos 

superficiais, tornando mais difícil a dissipação do calor interno; 

 No transporte do seu animal até a um Médico Veterinário, não o 

coloque dentro de nenhuma transportadora, nem o confine. Ligue o 

ar condicionado no máximo ou em alternativa, leve os vidros todos 

abertos; 

 Pode-lhe molhar a boca ou permitir-lhe que ele beba um pouco de 

água (não dar grandes quantidades), caso ele esteja consciente; 

 Em caso de convulsões, mantenha-se calmo. Não tente mexer-lhe 

na boca, afaste tudo o que sejam objectos que lhe possam provocar 

auto-traumatismos e assim que possível, procure assistência de um 

Médico Veterinário. 

 

Em caso de Golpe de Calor, no próprio local o serviço de socorro, 

constituído pelo Médico Veterinário Municipal, Enfermeiro Veterinário ou 

pelos Bombeiros poderão prestar os primeiros cuidados, que consistem 

em arrefecer a temperatura corporal do seu animal procurando 

estabilizá-lo.  
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As queimaduras ocorrem quando o animal entra em contacto com 

superfícies muito quentes. Recomenda-se que em caso de incêndio os 

animais sejam mantidos dentro de casa evitando contacto com essas 

superfícies. 

 

Por vezes as queimaduras não são imediatamente identificadas, por 

vezes só mais tarde se identificam as queimaduras. O primeiro sintoma 

das queimaduras é o animal mostrar dor muito aguda. 

 

Em caso de queimadura deverá: 

• Aplicar toalhas molhadas, água fria, nunca aplicar gelo 

directamente, cobrir com ligadura esterilizada sem pressionar a 

pele queimada; 

• Não rebentar as bolhas; 

• Lavar a zona com soro fisiológico; 

• Aplicar claras de ovo; 

• Aplicar creme só depois da queimadura ter arrefecido. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 

 

 


