Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Período crítico até 30 de setembro
Estamos no período critico até ao dia 30 de setembro.
O período critico no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(SNDFCI) vigora de 1 de julho a 30 de setembro, podendo a sua duração ser alterada, em
situações excecionais, por despacho do membro do governo responsável pelas florestas
(artigo 2.º- A da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto que procede à quinta alteração ao Decretolei n.º 124/2006, de 28 de junho.

Como pode ajudar na prevenção dos incêndios florestais?
Tome consciência das suas ações e do impacto que estas têm para o risco de incêndio ao seu
redor;
A maior parte dos incêndios são causados pelo homem, muitas vezes por pequenos
descuidos que podem ser evitados.
Se for caminhar, fazer piqueniques ou acampar, lembre-se que, de julho a setembro, é
proibido fazer lume ou qualquer tipo de fogo na floresta.
Tenha em atenção que só é permitido utilizar fogareiros ou grelhadores nos locais
devidamente indicados e infraestruturados.
Para prevenir os incêndios, leve uma merenda já confecionada, que não precise de ser
aquecida e no fim, deite o lixo no contentor mais próximo.
Em caso de incêndio ligue o 112

Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento dos incêndios associados à utilização de
máquinas e equipamentos agrícolas e florestais, sendo muitos causados por faíscas
libertadas pelo raspar de uma grade de discos numa pedra ou ao abastecer de combustível
uma motosserra.
Não se esqueça que, de julho a setembro, nos dias de risco de incêndio elevado ou superior,
é proibido trabalhar com motorroçadoras, corta –matos, grade de discos e destroçadores.
Também é proibido o uso de maquinaria sem dispositivo de retenção de faúlhas.
Informe-se do risco de incêndio florestal no site do Instituto Português do mar e da
Atmosfera ou no site da Câmara Municipal
Em caso de incêndio ligue o 112

Com o verão chegam as festas populares, as feiras e romarias e também muitas celebrações,
batizados e casamentos;
Não se esqueça que, de julho a setembro, é proibido o lançamento de foguetes e de balões
de mecha acesa e fumar junto dos espaços florestais.
Em caso de incêndio ligue o 112

Com a chegada dos meses quentes aumenta o risco da sua casa ser atingida por um
incêndio florestal
Não deposite lenha e outros materiais inflamáveis junto às paredes da sua casa e mantenha
o lugar onde armazena o gás limpo de lixos e folhas;
Feche portas, janelas e outras aberturas, corra as persianas ou portada;
Utilize o seu sistema de rega para molhar a envolvente à sua casa~
Verifique possíveis vias de evacuação
Em caso de incêndio ligue o 112

Nos meses de junho a setembro é proibido fazer queimadas e queimas de resíduos de
sobrantes agrícolas e florestais
Em caso de incêndio ligue o 112

Em caso de incêndio
Não prejudique a ação dos Bombeiros, sapadores florestais e outras forças de socorro e siga
as suas instruções
Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio, respeite os cortes de trânsito
Se notar a presença de pessoas com comportamentos de risco, informe as autoridades
Evite circular em zonas próximas dos incêndios

