
Não brinques com o fogo. 

Protege a floresta. 

Para mais informações consulte a internet em: 
 

http://www.cm-vianadoalentejo.pt 

 
  

Adaptado de: 

 

 
 

Ministério da Administração Interna 

Se vires fogo: 

Liga 

112 
Ou avisa os 

Bombeiros  

266 953 123 

Incêndios 
na Floresta 
 

Sabes como  

os evitar? 
 

Se moras 

junto a uma 

floresta 

Colabora com a tua família na limpeza de mato 

à volta da casa. 

Diz-lhes para:   

 Guardarem em lugar seguro a lenha 

e os produtos inflamáveis; 

 Terem em local de fácil acesso   

algumas ferramentas, como        

enxadas, pás ou mangueiras, para 

os ajudar no primeiro combate ao 

fogo. 

 

Sabes que as queimadas e os foguetes 

causam muitos incêndios na floresta?  

Avisa os teus familiares e outros adultos para 

NUNCA fazerem queimadas, fogueiras ou    

lançamento de foguetes sem primeiro saberem: 

 Quando o podem fazer (em que meses);  

 Como o fazer respeitando todas as regras de 

segurança. 

Diz-lhes para pedirem informações na Câmara 

Municipal, Junta de Freguesia, Bombeiros ou 

GNR. 

Presta muita atenção!  

Nunca tentes apagar o   fogo 

se estiveres em  perigo.  

Pede ajuda. 



 

 Não fumarem na floresta. 

 Não deitarem cigarros pela janela do carro. 

 
Sabes como os evitar?  
 

Sabes que muitos incêndios acontecem por 

descuido? Também tu, sem querer, podes 

provocar um! O incêndio é o maior inimigo 

da floresta. Ajuda a protege-la. Evitar os   

incêndios é uma tarefa de todos. Segue as 

recomendações que te damos e transmite-as 

aos teus familiares e amigos.  

 

 

COLABORA… 
a proteção começa em ti. 

 
 
 

Como evitar um incêndio 

 Não brinques com fósforos ou isqueiros. 

 Se vires uma caixa com fósforos abandonada, 
entrega-a a um adulto. 

 Nunca acendas uma vela sem um adulto por 
perto. 

 Afasta qualquer chama da madeira, roupa ou 
material que possa arder. 

Cuidados especiais quando 

se faz uma fogueira  
 

 Nunca fazer fogueiras em dias de muito vento. 

 Remover as folhas secas do local. 

 Pôr um círculo de pedras em redor do fogo. 

 Molhar bem o local à volta. 

 Manter por perto um recipiente com água. 

Se fores passear na floresta 
 Não atires lixo para o chão. 

 Nunca faças chamas no interior de uma tenda 

de campismo. 

 Leva sempre as refeições já preparadas. 

 As fogueiras só devem ser feitas em locais    

próprios, e sob a vigilância de um adulto.  

 

 
 

 

 Vigiá-la atentamente. 

 Apagá-la muito bem 
com água e terra.  

 


