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As queimadas e os foguetes podem causar incêndios na floresta. 
Por isso é necessário tomar precauções.
1. Avisa os teus familiares e outros adultos que a realização de queimadas só 

é permitida fora do período crítico e desde que o índice de risco de incêndio 
seja inferior ao nível elevado.

2. Antes de fazer uma queimada os teus pais devem pedir autorização à Câ-
mara Municipal e pedir informação das condições de segurança junto dos 
Bombeiros da sua área.

3. Avisa os teus pais para não fazerem queimadas nas proximidades das flo-
restas.

4. Quando os teus pais realizarem uma queimada devem ter por perto uma 
pá, enxada, mangueiras o outras ferramentas que posam ser utilizadas caso 
seja necessário extinguir o fogo.

5. Em caso de incêndio ligue de imediato 112 ou para os bombeiros da área.

Antes de ligar é importante que tenhas certeza que estás em segurança. 
Depois marca 112 e diz:

• o teu nome e a tua morada!

• o que aconteceu e o que estas a ver! 



Incêndios

Incêndios em casa
Se ocorrer um incêndio não te assus-
tes. Se souberes o que tens a fazer, vai 
ser mais fácil. Prepara-te.

Prevenção de Incêndio
1. Não toques em velas, fósforos e is-
queiros, não são brinquedos.

2. Não tapes aquecedores ou candeeiros.

3. Cuidado com as lareiras. Diz aos teus 
pais para nunca deixarem a lareira ace-
sa quando vão dormir ou quando saí-
rem de casa.

4. Tem atenção as tomadas que não 
estão em condições não lhes toques.

5. Avisa os teus pais para não ligarem 
demasiados aparelhos elétricos na 
mesma tomada, pode provocar uma 
sobrecarga.

6. Diz aos teus pais para que não dei-
xem o fogão ligado quando saírem de 
casa.

7. Avisa os adultos para não fumarem 
na cama, sofá ou perto de objetos e ou 
produtos inflamáveis.

8. Não te esqueças de combinar com a 
tua família e treinar um plano de eva-
cuação e um ponto de encontro.

Durante um incêndio
1. Avisa logo um adulto e sai imedia-
tamente de casa, mas nunca uses o 
elevador.

2. Nunca voltes atras, por razão ne-
nhuma.

3. Mantem-te junto da tua família ou 
amigos e aguarda que os bombeiros 
apaguem o incêndio.

4. Se estiveres sozinho procura man-
ter a calma e sai para a rua.

5. Caso exista fumo, caminha de gatas 
junto a uma parede e se possível tapa 
a boca e o nariz com um pano

húmido.

6. Antes de abrires a porta certifica-te 
que não está quente. Se estiver não 
avances, vai para junto duma janela

e ou para onde possas ser visto.

7. Mesmo que estejas com medo, 
nunca te escondas assim os bombei-
ros não te podem ajudar.

8. Se a tua roupa estiver a arder, não 
corras. Pára Deita-te no chão, protege 
a cabeça e a cara e rebola até que as 
chamas se apaguem. É simples, basta:

Parar, Deitar e Rolar.

Incêndios na floresta
Durante um incêndio
1. Avisa os adultos para não fuma-

rem na floresta, nem atirarem 
cigarros pela janela do carro.

2. Não atires para o chão vidros e 
outro tipo de lixo.

3. Se fizeres um pic-nic na floresta, 
diz aos teus pais que levem re-
feições já preparadas, evitando 
assim acender ma fogueira.

4. Se tiveres de fazer uma foguei-
ra, diz-lhes que existem locais 
próprios para isso, e que devem 
tomar cuidados especiais. Se vi-
ves perto de uma floresta diz à 
tua família que tem de limpar o 
mato a volta da casa.

5. Lenha e outros produtos inflamá-
veis devem estar guardados em 
local seguro.

6. Deverão ter em local seguro fer-
ramentas como pás, enxadas ou 
mangueiras para poderem com-
bater o incêndio.


