
Incêndios  

Florestais 

Natureza e florestas 

 

 

 

 

TELEFONES ÚTEIS 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

N.º de Emergência Nacional / N.º Emergência  

para a proteção da Floresta 

Bombeiros de Viana do Alentejo 

GNR de Viana do Alentejo 

GNR de alcáçovas 

967 259 905 

112 / 117 

266 953 123 

266 953 126 

266 954 118 

N.º EMERGÊNCIA 

117—Florestas 

112—Nacional 

Para mais informações consulte a internet em: 
 

http://www.cm-vianadoalentejo.pt 

 
  

Depois  

do incêndio 

Lixo para o chão?  

NEM PENSAR! 

Temos é de Preservar! 

 

Olhe atentamente… pois a  

observar já estamos a preservar! 

 

Para preservar, em caso de  

incêndio, as autoridades temos 

de avisar!!! 

 

Proteja a floresta de  

todos os perigos que 

possa observar 

AVISE AS  

AUTORIDADES 

Proteja o que é nosso! 



 

 
 

 

 

Os incêndios florestais em Portugal represen-

tam uma das principais catástrofes a nível ambi-

ental. 

 

Estas catástrofes são originadas por diversas 

razões, nas quais o descuido humano está inse-

rida como uma das mais frequentes. 

 

Por isso, torna-se essencial preservar a Nature-

za de forma a retribuir o oxigénio que ela nos 

dá, sem ele nós não vivíamos. 

 

Não se esqueça de PRESERVAR O QUE É 

NOSSO! 

 

 

 Não entre em pânico. 

 Procure sair em direção contrária à do ven-

to. 

 Não corra para cima pois o fumo e as cha-

mas tendem a subir. 

 Evite colocar-se em lugares com grande acu-

mulação de árvores, arbustos, etc... 

 Procure uma zona com água, pouca vegeta-

ção ou já queimada. 

 Se ficar cercado pelo fogo, tente proteger-se 

deitando-se no chão atrás de uma rocha gran-

de, de um tronco ou numa depressão, cobrindo

-se com terra. 

 Proteja a cara com um pano molhado, pois 

facilita a respiração. 

 

Participe em ações de  

voluntariado que  

visem a  

proteção da  

floresta e do meio 

ambiente 

SE FOR PASSEAR À FLORESTA 

 

 Registe os números dos Bombeiros, 

GNR, SMPC e números de emergência no 

seu telemóvel. 

 Não deite fósforos, cigarros ou outro material 

perigoso para o chão. 

 Não deite pela janela do automóvel cinzas ou pontas 

de cigarro. 

 Leve a refeição preparada para não fazer fogueiras.  

 Leve um ou dois sacos de plástico para guardar o 

lixo e coloca-lo no respetivo contentor. 

 Leve um recipiente com água. 

 Mantenha-se contactável de forma a poder avisar as 

autoridades em caso de incêndio.  

 Leve luvas para recolher lixo do chão de forma a con-

tribuir para a saúde do planeta. 

Temos de proteger a Natureza!


