
Emergência/Socorro 112
Intoxicações 808 250 143
Câmara Municipal de Beja 284 311 800
Bombeiros Voluntários de Beja 284 311 660
EMAS 284 313 450
EMAS (piquete 17h30 - 09h00) 962 088 273
GNR de Beja 284 310 770 
Autoridade Florestal Nacional
 – Unidade de Gestão Florestal 
do Baixo Alentejo  284 311 500

INCÊNDIOS 
EM MEIO RURAL

SE O INCÊNDIO ESTIVER PERTO 
DA SUA CASA

DEPOIS DO  INCÊNDIO 

CONTACTOS ÚTEIS
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Não deixe as crianças brincarem no local. 
Pode haver reacendimentos;

  

 Se houve evacuação, só regresse a casa 
quando os bombeiros lhe disserem que o pode 
fazer;

  

  Assegure-se que a sua casa não está em 
risco de ruir;

 

 Tenha cuidado com fios eléctricos expostos.
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  Corte o gás e a electricidade;
  

Molhe os arbustos que rodeiam a sua casa;
  

  Solte os animais;
  

  Se a sua vida estiver em risco, as autoridades 
aconselham a evacuar de casa;

   

 Em caso de evacuação, ajude as crianças, 
idosos e deficientes a sair de casa;

  

Não volte a trás;
  

Em caso de queimadura passe-a por água fria. 
Nunca use gorduras;

  

 Cubra a cabeça e o resto do corpo com roupas 
molhadas.



Os incêndios florestais e agrícolas são um 
flagelo nacional na época de Verão. Põem em 
causa vidas humanas e bens, para além dos 
danos ambientais que causam.
Nos dias quentes, com vento e humidade 
baixa, o risco de incêndios é maior. 
Mantenha-se atento e evite comportamentos 
de risco.

PREVINA-SE

Se mora em zonas rurais…

 

PROTEJA-SE

Se o incêndio estiver perto de si:
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  Se detectar um incêndio ligue de imediato 
para o 112;

  

  Se não correr perigo, tente extinguir o 
incêndio com pás, enxadas ou ramos;

 

  Caso não consiga extinguir o incêndio, 
colabore com os bombeiros e siga as suas 
instruções;

  

  Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao 
incêndio;

  

  Se notar a presença de pessoas com 
comportamentos estranhos, observe e 
comunique às autoridades policiais.

Zona sujeita a redução de matos
e arvoredo - Faixa de Protecção

Vegetação 
sem intervenção

50 m

> 4 m> 5 m

50 m

Faixa de protecção em casas isoladas - redução de matos e arvoredo num raio de 50 metros
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 Limpe o mato à volta da sua habitação numa 
faixa mínima de 50 metros;

  

Reduza a vegetação mais inflamável junto à 
sua habitação;

 Mantenha a faixa de 50 metros limpa de lenha, 
sobras da exploração florestal ou agrícola ou 
substâncias altamente inflamáveis;

   

 Coloque uma rede de retenção de fagulhas nas 
chaminés da habitação;

   

 Nunca deixe as crianças sozinhas em casa e 
fechadas à chave. Não as deixe brincar com 
fósforos ou isqueiros;

  

 Respeite o período crítico de fogos florestais, 
planeando as desmatações e manutenção de 
aceiros fora deste período;

  

 Guarde as pás, ancinhos e as mangueiras num 
local de fácil acesso.


