FLORESTAS, UM PATRIMÓNIO A PRESERVAR…
As florestas constituem habitats únicos para variadíssimas espécies de
seres vivos, incluído comunidades humanas.
Além de serem fonte de biodiversidade as florestas protegem os cursos
de água e os solos contra a erosão resultante do efeito da água e do
vento e libertam o oxigénio indispensável à vida.
As florestas regulam o clima através da transpiração das plantas, que
aumenta a humidade atmosférica, e da fixação de carbono na
fotossíntese (contribuindo para a diminuição do efeito de estufa).

Sabia que…
Todos os anos, com a aproximação dos meses de Verão, a Europa
Mediterrânica depara-se com um grave problema: milhares de hectares de
florestas são destruídos pelo fogo.
Em Portugal, no ano passado arderam mais de 75 mil hectares.
Fonte: Direcção Geral dos Recursos Florestais

Em Caso de Incêndio:
Logo que detecte um incêndio, procure alertar com a máxima urgência os
bombeiros, contribuindo para a sua intervenção rápida e eficaz.
Sem pôr a sua vida em perigo, ao aperceber-se do início de um incêndio,
procure extingui-lo ou limitá-lo. Colaborando na extinção até à chegada dos
bombeiros.
Ninguém conhece a área onde vive como você. Disponibilize-se para ajudar os
bombeiros a encontrarem o melhor caminho até ao incêndio.

MAIS VALE PREVENIR…
Cuidados a ter para evitar um incêndio florestal:
Evite fumar na floresta ou em locais densamente arborizados
Não lance pontas de cigarro para fora da viatura, quando circular de automóvel.
No interior de uma floresta ao acabar de fumar, certifique-se que o cigarro está bem
apagado.
Mantenha fora do alcance das crianças isqueiros ou fósforos e evite a utilização de lume no
interior das matas.
Não faça fogueiras em dias de muito vento.
Um incêndio florestal pode propagar-se às habitações e provocar graves prejuízos,
mantenha uma faixa de 50 m limpa em redor da casa e lojas situadas no meio das matas.
Quando fizer um piquenique, ao abandonar o local, certifique-se que não deixa lixo, garrafas
ou pedaços de vidro espalhados pelo chão.

EM CASO DE INCÊNDIO
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