
Como actuar 
em caso de 
incêndio em 

casa 

Em caso de Incêndio ligue: 
112 

Serviço Municipal
 

de Protecção Civi
l 

 

O Serviço Municipal de Protec-

ção Civil de Castro Verde está 

ao seu dispor para qualquer 

dúvida que queira esclarecer, 

informação que pretenda dar 

ou solicitar e auxiliar os muníci-

pes em situações de crise. 

 

  Serviço  Municipal  de   

Protecção Civil:  

Ao serviço dos Munícipes! 

Telefone:  
286 320 700 
Fax:  
286 320 709 
E-mail:  
proteccao.civil@cm-castroverde.pt 
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pal 
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Serviço
 Munici

pal de 

Protecç
ão Civil

 



 

Tenha sempre um extintor 
em casa. 

Se surgirem chamas numa 
frigideira, tape-a com uma 
tampa, um prato ou uma 
toalha apenas um pouco 
humedecida. Nunca use 
água. 

Enquanto combate o fogo, 
aponte o extintor e/ou 
mangueira para o que 
arde e não para o topo 
das chamas. 

Se não conseguir apagar o 
fogo em 30 segundos, ou 
no máximo em 1 minuto, 
chame os Bombeiros. 

Se o incêndio aumentar de 
proporções, não tente 
apagar o fogo.  

 

S e  e x i s t i r e m    
elevadores, não os 
utilize. Use sempre as 
escadas.  

Se a sua roupa for 
atingida, não corra, 
deite-se no chão, role 
sobre si mesmo e/ou 
enrole-se com uma 
toalha.  

Nunca volte atrás. 

INCÊNDIO EM SU
A CASA

INCÊNDIO EM SU
A CASA

INCÊNDIO EM SU
A CASA

INCÊNDIO EM SU
A CASA 

Serviço
 Munici

pal de 
Protecç

ão Civil
 

Saia de casa rapidamente.  

Cubra a boca e o nariz com 
um pano húmido para evitar 
a inalação de fumos. 

Ande de gatas. Perto do 
chão respira-se melhor. 

 Faça o percurso de 
evacuação junto das 
paredes para não perder o 
rumo e não tropeçar em 
objectos. 

Feche imediatamente o gás 
e desligue o quadro eléctrico 

Antes de abrir uma porta 
verifique se está quente, 
porque pode haver fogo do 
outro lado. Se for o caso, 
procure outra saída, se 
possível.  

Feche as portas e as janelas 
do compartimento em que 
está o incêndio até à 
chegada dos Bombeiros. 

 
Telefone:  

286 320 700 
Fax:  

286 320 709 
E-mail:  
proteccao.civil@cm-castroverde.pt 


