MUITA ATENÇÃO
A FALTA DE LIMPEZA, AS QUEIMAS E QUEIMADAS SÃO PUNÍVEIS COM COIMAS
QUE VÃO DE 140€ A 60.000€ E PODEM CONSTITUIR CRIME DE INCÊNDIO
PUNÍVEIS COM PRISÃO ATÉ 12 ANOS.
(Decreto-Lei n.º 124/2006 e Arts. 272, 273 e 275 do Código Penal)

O CONCELHO DE NELAS SEM FOGOS DEPENDE DE TODOS…!!!







QUEIMA






Uso do fogo para eliminar sobrantes de exploração,
cortados e amontoados.

QUER FAZER QUEIMAS?



Só é permitida fora do período crítico;



Ligue para a Câmara Municipal, G.N.R. ou Bombeiros, para saber se pode realizar a queima;



NÃO a poderá realizar se o Risco de Incêndio for MUITO ELEVADO, se o tempo estiver quente
ou seco e ainda se estiver vento;



NUNCA faça a queima sozinho e se possível leve um telemóvel;



GARANTA que a pilha a queimar está afastada de pastos, ervas, silvados, matos, copas de
árvores ou florestas.

COMO FAZER QUEIMAS



Abra uma faixa de limpeza à volta dos sobrantes agrícolas e florestais que pretende queimar
e molhe a faixa de limpeza;



Tenha água sempre por perto;



Queime os sobrantes pouco a pouco;



Esteja sempre atento, se saltar uma faúlha apague de imediato;



Queime todos os sobrantes dentro do local da queima e até ao fim;



Revire os sobrantes para ver se ainda há lume;



No final molhe o local da queima ou deite terra por cima;



Se a queima ficar descontrolada coloque-se em segurança e ligue

112.

QUEIMADA



Uso do fogo para renovação de pastagens e eliminação de
restolho.

QUER FAZER QUEIMADAS?



Só é permitida a realização de queimadas, após licenciamento
da câmara municipal ou da junta de freguesia se lhe tiver sido concedida essa delegação de
competências.



Só poderá ser realizada na presença de técnicos credenciados em fogo controlado, ou de
bombeiros ou ainda de sapadores florestais.



A realização da queimada só é permitida fora do período critico e desde que o Risco de
Incêndio seja inferior ao nível ELEVADO.

COMO PROTEGER A SUA CASA E A FLORESTA



Limpar uma faixa de 50m no terreno envolvente às edificações (habitações, estaleiros,
armazéns, oficinas ou outras edificações) e 100m no terreno envolvente às Zonas Industriais.



As árvores e arbustos devem estar distanciados no mínimo 5m da edificação e nunca se
poderão projetar sobre o seu telhado;



Garantir uma distância mínima de 4m entre as copas das árvores;



Manter as árvores limpas desde o solo a uma altura de 4m (se a altura da árvore for igual ou
superior a 8m) ou 50% da altura total (se a altura da árvore for inferior a 8m);



Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 a 2m de largura,
circundando todo o edifício;



Diminuir a quantidade de mato no solo;



Manter o caminho de acesso à edificação limpo e desimpedido;



Armazenar materiais combustíveis em zonas seguras e fora das habitações.

EM CASO DE INCÊNDIO
SE ESTIVER PRÓXIMO DO LOCAL DE INCÊNDIO



Avise imediatamente as autoridades através do 112;



Mantenha a calma;



Tome em atenção a proteção da sua habitação, no caso do incêndio se desenvolver nas
proximidades;



Se estiver próximo do incêndio e não correr perigo tente extingui-lo com água, pás, enxadas
ou ramos;



Não impeça a ação dos bombeiros e siga sempre as suas indicações;



Não deixe a sua viatura estacionada nos acessos utilizados pelos bombeiros para acederem
ao local do incêndio.

SE O INCÊNDIO ESTIVER PERTO DE SUA CASA



Feche todas as portas e janelas para evitar fenómenos de sucção;



Feche todas as válvulas de gás e regue os depósitos com água;



Remova materiais combustíveis do interior e imediações da sua casa;



Molhe abundantemente as paredes e toda a zona circundante da casa;



Caso não seja possível por a salvo os seus animais atempadamente, solte-os;



Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio;



Se o incêndio esteja próximo da sua habitação, ou por ordem das autoridades esteja
preparado para evacuar todos os membros da sua família, dando especial atenção às
crianças, idoso e deficientes;



Não perca tempo a recolher objetos pessoais desnecessários;



Não volte atrás por motivo algum;



Obedeça sempre e rapidamente às autoridades.

SE FICAR CERCADO POR UM INCÊNDIO



Procure não entrar em pânico;



Tente sair na direção contrária à do vento;



Se tiver que se refugiar, procure uma zona com água e com pouca vegetação;



Caso não exista água nas proximidades, procure abrigo numa zona aberta ou num
afloramento rochoso;



Cubra a parte superior do seu corpo, sem esquecer a cabeça, com roupas molhadas;



Mantenha-se abaixado para respirar junto ao chão e se possível coloque roupa molhada a
cobrir o nariz e a boca, a fim de evitar a inalação de fumos.

em caso de incêndio ligue

