PORTUGAL CHAMA:

NO CALOR DO FESTIVAL
TEM CUIDADO COM
O FOGO.

FESTIVAL DE VERÃO

ANTES DE TE DIRIGIRES PARA
O FESTIVAL
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.

• Visita a página do festival na internet e inteira-te das regras e dos planos de
prevenção e emergência, com especial atenção sobre a planta geral onde deve
constar a localização das saídas de emergência, pontos de encontro, extintores,
locais próprios para uso de fogo, etc.;
• Evita levar equipamentos a gás que até
poderão ser proibidos no recinto; se levares
equipamentos a gás certiﬁca-te que estão
em boas condições de funcionamento;
• Envia um email informando de algum
eventual problema de saúde ou limitação
física que tenhas ou caso necessites de uma
atenção especial em caso de incêndio (por
exemplo diﬁculdades respiratórias).

NO RECINTO
DO FESTIVAL

EM CASO DE AMEAÇA
OU SINISTRO

• Informa-te e cumpre todas as regras prescritas e veriﬁca a localização das
saídas de emergência, pontos de encontro, extintores, locais de uso do fogo,
etc.;

• Antes de qualquer outra ação, concentra-te e avalia a situação;

• Combina com as pessoas que eventualmente estejam contigo sobre o ponto de
encontro para onde te deves dirigir em caso de necessidade;
• Estaciona o teu veículo nos locais apropriados com a frente voltada para o local
de saída;
• Não fumes ou acendas velas dentro das tendas ou caravanas;
• Não atires beatas para o chão, mas deposita-as nos recipientes próprios,
certiﬁcando-te que já se encontram apagadas;
• Não fogueies, uses isqueiros ou fósforos perto de zonas ou materias que
possam começar a arder facilmente.
• Não acumules lixo junto à tua tenda ou caravana;
• Não faças fogueiras ou grelhados em zonas não autorizadas e preparadas;
• Não cozinhes dentro da tenda nem utilizes equipamentos em locais instavéis ou
rodeados por materiais que sejam inﬂamáveis, caso o equipamento tombe.

• Se a tua integridade não ﬁcar em risco, tenta controlar a situação de forma
calma e assertiva, pede ajuda a outras pessoas;
• Informa os elementos do staff de qualquer situação que tenha ocorrido, mesmo
que aparentemente já tenha sido debelada;
• Caso te depares com uma ignição perigosa (e.g. dentro de uma tenda) ou
de difícil controlo, grita para dar o alarme local, veriﬁqua se há pessoas em
perigo, liga para o número de emergência 112 e alerta o staff;
• Após a chegada dos meios de socorro, salvo se a tua permanência for
solicitada, afasta-te do local do sinistro; se vires que a situação está fora de
controlo, contacta as pessoas que vieram contigo e pega nos teus principais
bens (identiﬁcação, medicação, telemóvel, etc.) preparando-te para uma
eventual evacuação;
• Não entres em pânico ou fujas de forma irracional – frequentemente, os pontos
de encontro do recinto são os locais mais seguros de toda a área onde
o festival decorre.

EM CASO DE CONCENTRAÇÃO
OU EVACUAÇÃO
• Se tiveres tempo, recupera os teus bens pessoais, sobretudo a tua identiﬁcação,
eventual medicação e telemóvel;
• Dirije-te, se possível com o teu grupo de amigos, para a zona de concentração
que for indicada, auxiliando pessoas que necessitem de ajuda;
• Na zona de concentração mantem a calma, procurando amigos que não
estejam contigo;
• Cumpre sempre as indicações que te são dadas pelo pessoal afeto à resposta
ao incêndio.

PORTUGAL CHAMA.
POR SI. POR TODOS.

www.portugalchama.pt

Informação destinada ao público e produzida com base em contributos técnicos
ADAI, ICNF e ANEPC. Para mais detalhes consulte estas instituições e legislação.

