PORTUGAL CHAMA:

NA ÉPOCA DE INCÊNDIOS,
NÃO DÊ BARRACA.

ANTES DE SE DIRIGIR PARA O PARQUE
Portugal é um dos países europeus com maior
percentagem de área ﬂorestal sendo um destino
favorito para quem gosta de passar férias
na natureza. É fundamental valorizar o que estes
espaços nos propiciam e cuidar do seu valor.
Desta forma, o Turismo de Portugal e a AGIF
uniram esforços na sensibilização das empresas
turísticas e turistas para a prevenção de incêndios
rurais e para a segurança de pessoas e bens.
Leia atentamente este folheto.
Faz toda a diferença.

Visite a página do Parque de Campismo na internet e inteire-se das
regras e dos planos de prevenção e emergência, com especial atenção
para a planta geral onde deve constar a localização das saídas de
emergência, pontos de encontro, extintores, locais próprios para uso
do fogo, etc.
Conﬁrme que todos os equipamentos elétricos e a gás estão em boas
condições de funcionamento; familiarize-se e teste o seu modo de
funcionamento.

NO PARQUE
DE CAMPISMO

• Quando mudar os cartuchos de gás, faça-o fora da tenda ou da caravana; não
permita que crianças realizem esta tarefa;

• Informe-se e cumpra todas as regras do Parque;

• Sempre que se ausentar do parque de campismo por mais de 24 horas desligue
todos os equipamentos elétricos e a gás;

• Informe os responsáveis do parque caso tenha algum problema de saúde que
necessite de uma atenção especial em caso de incêndio ou evacuação;
• Pergunte ao responsável do Parque sobre regras de concentração, conﬁnamento
e procedimentos de evaquação em caso de incêndio;
• Combine com as pessoas que eventualmente estejam consigo sobre o ponto de
encontro para onde se devem dirigir em caso de necessidade;
• Instale-se numa zona afastada de arbustos ou de outros materiais combustíveis
e suﬁcientemente afastado de outras tendas/caravanas de forma a evitar a
propagação de um eventual foco de incêndio entre tendas ou caravanas – 2m
a 5m em função da sua tipologia e dimensão;
• Estacione o seu veículo nos locais apropriados de forma a não obstruir as vias
de circulação e a permitir a passagem de um veículo pesado de emergência;
preferencialmente estacione o veículo com a frente voltada para o local de
saída;
• Evite cozinhar dentro de uma tenda sobretudo de menores dimensões – ao
longo do tempo, as gorduras alimentares vão-se acumulando nos tecidos da
tenda tornando-os inﬂamáveis;

• Use sempre uma base plana e estável para suportar o fogão ou equipamentos
de iluminação a gás e coloque num local, onde caso tombe não caia sobre
materiais inﬂamáveis (caruma ou nylon pe.);

• Uso de grelhadores apenas em locais autorizados;
• Sempre que estiver ausente ou quando for dormir, suspenda o carregamento de
baterias de telemóveis ou outros equipamentos e desligue qualquer equipamento
a gás (e.g. iluminação);
• Não fume ou acenda velas dentro de tendas ou caravanas;
• Informe-se diariamente sobre o nível de risco de incêndio.

EM CASO
DE SINISTRO

EM CASO DE EVACUAÇÃO
OU CONCENTRAÇÃO

• Antes de qualquer ação, mantenha a calma, concentre-se e avalie a situação;

• Se tiver tempo, recupere os seus bens pessoais, sobretudo a sua identiﬁcação,
eventual medicação e telemóvel;

• Informe os responsáveis do Parque de qualquer situação que tenha ocorrido,
mesmo que aparentemente já tenha sido debelada;
• Se a sua integridade não ﬁcar em risco, tente controlar a situação, de forma
calma e assertiva, peça ajuda a outras pessoas;
• Caso se depare com uma ignição perigosa (e.g. dentro de uma tenda) ou de
difícil controlo, grite para dar o alarme local, veriﬁque se há pessoas em perigo,
ligue para o número de emergência 112 e alerte o staff do parque;
• Após a chegada dos meios de socorro, salvo se a sua permanência for
solicitada, afaste-se do local do sinistro;
• Não entre em pânico ou fuja de forma irracional – frequentemente, o parque é
o local mais seguro naquela área.

• Dirija-se com a sua família ou grupo de amigos para a zona de concentração
que for indicada, auxiliando pessoas que necessitem de ajuda;
• Na zona de concentração mantenha a calma, procurando familiares ou amigos que
não estejam consigo - caso não os encontre, alerte os meios de socorro ou o staff;
• Cumpra sempre as indicações que lhe são dadas pelo pessoal afeto à resposta
ao incêndio.

PORTUGAL CHAMA.
POR SI. POR TODOS.

www.portugalchama.pt
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