Incêndios

O MUNICÍPIO DE BENAVENTE
TEM UM VASTO PATRIMÓNIO

Rurais

RURAL E FLORESTAL.
TELEFONES ÚTEIS NO MUNICÍPIO

AJUDE-NOS A PROTEGÊ-LO !

DE BENAVENTE:

e

Florestais

Bombeiros
Benavente

263 516 122

Samora Correia

263 651 115

GNR
Benavente

263 516 319

Samora Correia

263 651 222

Número nacional de protecção da
Floresta contra incêndios

SIGA OS CONSELHOS

117

Evitar os
Incêndios Rurais e Florestais
no Município de Benavente
é uma tarefa de todos

DA PROTECÇÃO CIVIL,

Colabore !

EVITE OS INCÊNDIOS

Câmara Municipal de Benavente
Serviço Municipal de Protecção Civil

Contamos com a sua ajuda!

SE FOR SURPREENDIDO PELO INÍCIO

CUIDADO

COM

AS

DE UM INCÊNDIO RURAL OU

SOBRANTES AGRÍCOLAS

QUEIMAS

DE

FLORESTAL

Para realizar uma queima, peça uma opinião prévia

FLORESTAL
Contacte de imediato qualquer das seguintes

aos Bombeiros da área e queime apenas nas épocas e
segundo as condições permitidas por Lei.

Entidades:
Bombeiros, GNR, ou utilize o 117 (nº de emergência
para a protecção da floresta contra incêndios).
Se presenciar a deflagração dum incêndio florestal e
se vir que não corre perigo, tente apagá-lo utilizando
ramos, abafadores, pulverizadores, pás ou enxadas.

Quando fizer queimas avise os vizinhos e vigie bem o

com comportamentos estranhos na zona.
Anote

por muitos incêndios rurais e florestais.

A fim de evitar reacendimentos, COLABORE quando
solicitado pelas autoridades competentes, nas
operações de RESCALDO e na VIGILÂNCIA PÓSRESCALDO.

Tente não entrar em pânico.
Procure sair da zona do incêndio na direcção
contrária à do vento.
Identifique uma zona com água, ou com pouca
vegetação, na qual se possa refugiar.
Se puder, cubra a cabeça e o resto do corpo com
roupas molhadas.
evitando inalar fumos.
Se não conseguir sair sozinho do local do incêndio,
aguarde a chegada dos Bombeiros.

É A MELHOR FORMA DE EVITAR
OS INCÊNDIOS RURAIS E FLORESTAIS

Limpe o mato num raio de 50 metros à volta das
habitações e outras edificações.
Use barreiras corta-fogo para separar terrenos
cultivados, como por exemplo um caminho; assim

Mantenha a calma!
Em caso de queimadura, lave a zona
afectada com
aguarda

ferramentas como enxadas, pás ou mangueiras.
Podem ser úteis no combate inicial de um incêndio.

Respire o ar junto ao chão através da roupa molhada,

O COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL

o risco de

Guarde em lugar de fácil acesso algumas

SE FICAR CERCADO POR UM
INCÊNDIO

combatem as chamas.

Nesses dias,

pode evitar a propagação das chamas.

cores e matrículas de veículos.

livres os acessos para aqueles que

quentes .

Para realizar queimas escolha dias húmidos e com
As queimas de sobrantes agrícolas e os

Não vá assistir aos incêndios, deixe

o chão e deixar as fogueiras mal apagadas.

incêndio é maior.

fogo até que se considere extinto.

lançamentos de foguetes são responsáveis

competentes.

É perigoso deitar fósforos, cigarros ou vidros para

Aumente a sua atenção nos dias mais

Repare na presença de pessoas e viaturas

Relate tudo o que achar suspeito às autoridades

Tenha sempre à mão um rádio, lanterna e pilhas

Não faça queimas a menos de 300m de qualquer
floresta.

pouco vento, cumprindo as indicações dos Bombeiros.

todas as marcas, descrições,

SE MORA NUMA ÁREA RURAL OU

água

fria enquanto

tratamento médico.

Nunca use manteiga, azeite ou outra gordura.

