É A PREVENÇÃO

QUE APAGA
OS FOGOS
EVITAR OS
INCÊNDIOS FLORESTAIS
É UMA TAREFA
DE TODOS.

A SUA AJUDA É A MAIS IMPORTANTE!

LIMPEZA DAS FAIXAS DE PROTEÇÃO
TEM DÚVIDAS,

LIGUE!

PROTEÇÃO CIVIL

262 955 500
BOMBEIROS

262 959 144
GNR

262 955 000

A gestão da vegetação no terreno envolvente às habitações e
restantes contruções é a sua melhor proteção (gestão de
combustível).
- Retarda a propagação do fogo;
- Diminui a inflamabilidade da envolvente à edificação;
- Evita que as chamas atinjam zonas inflamáveis da sua casa
(portadas e janelas de madeira, algerozes, entre outros).

Onde fazer a Faixa de Proteção?
É obrigatório proceder à remoção/corte da vegetação numa faixa mínima de 50m à volta
de edificações ou instalações medida a partir da alvenaria exterior.
VEGETAÇÃO
SEM INTERVENÇÃO

ZONA SUJEITA A REDUÇÃO DE MATOS E ARVOREDO
FAIXA DE PROTEÇÃO
50 m
50 m

>5m

>4m

Consulte o Guia Técnico “A Gestão de Combustível na Proteção de Casas Isoladas”
disponível no site do Município de Óbidos e ICNF;
A faixa de proteção é medida a partir da parede exterior da edificação;
As copas das árvores devem distanciar entre si no mínimo 4m;
Desrame as árvores 4m acima do solo (para árvores com altura inferior a 8m
desrama-se a metade inferior, 50% da árvore).
Quem faz a gestão de combustível?
Proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que detenham terrenos neste raio
de 50m.
A Gestão da vegetação
deverá ser efetuada pelo
proprietário da PARCELA A
dentro de um raio de 50m
em torno da(s) casa(s).
PARCELA A

PARCELA B

A Gestão da vegetação
deverá ser efetuada pelo
proprietário da PARCELA B
dentro de um raio de 50m
em torno da(s) casa(s).
PARCELA A

PARCELA B

Consulte a Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto (medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios)

SENHOR PROPRIETÁRIO:
É obrigatória a limpeza de uma faixa de largura mínima de 50 metros à volta da
habitação, estaleiros, armazéns ou outras edificações, assim como 10 metros em
estradas e caminhos.
Se a sua propriedade se encontra num aglomerado populacional deve proceder à
limpeza de uma faixa de largura mínima de 100 metros.
Não abandone o seu terreno. Cuide da sua gestão, limpando-o regularmente.
Faça aceiros, eles são um importante auxílio no combate a incêndios.
É obrigatória a utilização de um extintor de 6 kg nas máquinas agrícolas.
Qualquer uso de fogo deverá ser comunicado antecipadamente ao Serviço Municipal
de Proteção Civil ou Bombeiros Voluntários de Óbidos.

