
A SUA HABITAÇÃO

DOS INCÊNDIOS RURAIS

Até ao dia 15 DE MARÇO

É OBRIGATÓRIA
a limpeza do espaço rural
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PROTEJA

INFORME-SE

Habitação ardida rodeada por vegetação, que não tinha faixa de proteção.

Habitação protegida por faixa de proteção.
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Câmara Municipal de São Brás de Alportel

Serviço Municipal de Proteção Civil

Rua Gago Coutinho, nº 1

( 289 840 000  * proteccaocivil@cm-sbras.pt

www.cm-sbras.pt



Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título detenham terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais são obrigados a 

proceder à gestão de combustível, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, numa largura não inferior a:

-  50 metros, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais

- 10 metros, quando esta faixa abranja exclusivamente terrenos com outras ocupações.

Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de proteção de 

largura mínima não inferior a 100 metros.

Vegetação 

sem intervenção

Faixa de Proteção em edifícios isolados

50m50m

>5m >4m

COMO FAZER?

Sempre que possível mantenha uma faixa pavimentada em redor da 

habitação (de 1 a 2 metros);

Mantenha as árvores em redor da habitação desramadas a 50% da 

altura da árvore, até que a mesma atinja os 8 metros, altura a partir da 

qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros acima do solo;

Certifique-se de que as copas das árvores e arbustos se encontram, 

pelo menos, 5 metros afastados da edificação e que os ramos não se 

projetam sobre a cobertura;

Não acumule quaisquer substâncias combustíveis, como lenha, madeira 

ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como outras 

substâncias altamente inflamáveis na faixa de gestão de combustível em 

redor da sua habitação/edificação.

Limpe o mato e a vegetação rasteira, promovendo descontinuidade 

vertical e horizontal dos combustíveis

É obrigatório efetuar a gestão de combustíveis  

até 15 de março 2018 

data a partir da qual pode incorrer em coima

Gerir a vegetação em redor das edificações é a melhor 

proteção contra os incêndios rurais!
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SABIA QUE ESTÁ OBRIGADO 

A PROTEGER A SUA HABITAÇÃO

DOS INCÊNDIOS RURAIS?
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COMO PROTEGER A SUA HABITAÇÃO!

De acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na atual redação:


