
Legenda que descreve a imagem ou 

gráfico. 

Florestas Seguras, 

Pessoas Seguras. 

Projeto Eco-cidadão em Ação 2020 

Proteja-se a si, aos 
outros e à sua segun-
da casa: a natureza! 

Uma floresta segura, depende de todos 
nós! 

 Use as papeleiras, não deite o lixo no chão; 

 Quando passear o seu cão tenha um saco à mão 

para recolher os dejetos; 

 Tudo o que ficar fora dos contentores não será 

encaminhado para reciclagem; 

 Sabia que o uso racional do seu automóvel pode 

ajudar a proteger o ambiente; 

 Os excrementos são veículos transmissores de 

doenças e degradam a imagem do seu bairro; 

 Reutilize os seus resíduos, seja criativo; 

 Em caso de incêndio, não entre em pânico, procure 

sair da zona na direção contrária ao vento; 

 Não corra monte acima, o fumo e as chamas ten-

dem a subir; 

Se se encontrar numa casa na floresta 

e o fogo o impedir de fugir, deve fazer o 

seguinte: 

Deixar as mangueiras aber-

tas, dirigindo a água para 

o telhado e vegetação em redor; fechar 

portas, janelas, persianas e desligar o gás 

e a eletricidade. Se a situação se compli-

car e tiver que sair, cobrir a maior parte 

do corpo, com roupas molhadas, para se  

proteger do calor. 

Em caso de incên-
dio contacte ime-

diatamente o 
número 112. 

Em caso de incêndio, 

contacte o número 

112. 

Contactos 

União das Freguesias De 

Bacelo e Senhora da Saúde 

 

Edifício do Bacelo: 

Rua Antero de Quintal, nº 10 e 

12 r/c 7005-793 Évora 

Telefone —266 703 919 

Telemóvel—961 921 159  

Edifício da Senhora da Saúde 

Rua Dr. Manuel Carvalho 

Moniz, nº 34 7005-796 Évora 

Telefone—266 744 220 

Telemóvel—961 064 509  



 Os incêndios florestais são uma 

das principais catástrofes em Por-

tugal;  

 As suas causas são variadas, mas 

uma grande parte dá-se por des-

cuido humano; 

 Por isso, a proteção da floresta 

começa por si; 

 Em caso de incêndio, não entre 

em pânico, procure sair da zona 

na direção contrária ao vento; 

 Não corra monte acima, o fumo e 

as chamas tendem a subir; 

 Evite colocar-se em lugares com 

grande acumulação de combustí-

veis ou em pontos situados no 

sentido da direção do incêndio; 

 Se estiver numa viatura e ficar 

cercado pelo fogo: 

 Não conduzir cegamente através 

do fumo, acender as luzes e os 

intermitentes; 

 Se o veículo se 

incendiar, sair 

imediatamente 

procurando cobrir 

 Nunca deixe ao alcan-

ce das crianças fósfo-

ros ou isqueiros; 

 Durante o período crítico e, fora dele, sempre 

que se verifique o índice de risco de incêndio 

muito elevado ou máximo, é proibido fazer 

queimadas ou fogueiras; 

 Fora deste período, nunca faça fogueiras em 

dias de muito vento. Procure efetuá-las em 

dias húmidos e com pouco vento, a uma dis-

tância mínima de 100 metros dos limites da 

floresta; 

 Nunca abandone as queimas e fogueiras ace-

sas; 

 Limpe o mato à volta da sua casa ou outras 

edificações, num raio de 50 metros, e retire as 

folhas, caruma e ramos dos telhados; 

 Corte as árvores que ofereçam risco para a 

habitação; 

 Guarde o gasóleo, as lenhas e outros produtos 

inflamáveis em locais seguros e isolados; 

 Tenha em local de fácil acesso algumas ferra-

mentas; como enxadas, pás e mangueiras, 

para ajudar no primeiro combate ao fogo; 
 

Prevenção 

dos 

incêndios 

florestais 

Se mora junto à 

floresta/campo 

Quando passear 

na floresta... 

 Nunca deite fósforos 

ou cigarros para o 

chão. Lembre-se que 

é proibido fumar nas 

áreas florestais; 

 Quando circular de 

carro, apague bem os cigarros no cin-

zeiro do carro, e não deite as cinzas 

pela janela; 

 Nunca faça lume na floresta, nem mes-

mo para preparar comida, leve o seu 

lanche já preparado, assim evitarás 

fazer fogueiras; 

 Se for mesmo imprescindível, lembre-

              Deve então: 

 Molhar bem o local que rodeia a foguei-

ra; 

 Manter um recipiente com água por per-

to; 

 No final deverá apagá-la com terra ou 

água e nunca abandonar o local sem ter 

a certeza que as cinzas estão completa-

mente apagadas; 

 No campo ou na floresta, nunca deixe 

nem atire para o chão, plásticos, papéis 

ou vidros; 


