
As fogueiras não são organizadas ou supervisionadas por qualquer 
organismo ou organização oficial, pelo que a segurança numa fogueira 
nunca pode ser assegurada, e por isso, como comunidade local, é 
importante “pensar primeiro na segurança” antes, durante e depois de 
uma fogueira, seguindo as diretrizes existentes.

Segurança
com fogueiras
Manter todos sãos e salvos



ANTES DE FAZER UMA FOGUEIRA
• Esteja atento aos riscos - o local de 

construção onde uma fogueira é construída 
pode ser perigoso devido à natureza 
temporária da estrutura, particularmente 
para as crianças, pelo que não é 
recomendado o livre acesso ao local.

• Nunca deve colocar mobiliário cheio de 
espuma, líquidos inflamáveis, ou latas de 
aerossol numa fogueira, porque têm o 
potencial de libertar toxinas e/ou explodir 
e podem causar danos graves.

• Deve limitar a altura da fogueira para 
reduzir o risco de colapso.

DURANTE UMA FOGUEIRA
Não é recomendado permanecer demasiado 
perto de uma fogueira, uma vez que tal 
pode causar potenciais efeitos para a saúde, 
incluindo:
• Queimaduras acidentais.
• Tosse e/ou dificuldades respiratórias 

devido à inalação de fumo.  
• Irritação nos olhos, nariz e garganta. 
• As pessoas com doenças cardíacas ou 

pulmonares pré-existentes (incluindo 
asma), crianças, mulheres grávidas e 
pessoas com mais de 65 anos são mais 
sensíveis aos efeitos da respiração do 
fumo.

Evite o impacto da inalação do fumo:
• Limitando o tempo passado ao ar livre.
• Fechando todas as janelas e portas quando 

estiver no interior.
ISe alguém estiver preocupado com os 
efeitos da inalação de fumo ou queimaduras, 
contacte imediatamente o 999.

Condições meteorológicas
As condições meteorológicas podem ter 
um impacto dramático na natureza de uma 
fogueira. Ventos fortes e mudanças de direção 
podem aumentar o risco para os transeuntes 
e os bens pessoais. Para limitar o risco, não 
se deve aproximar demasiado e assegure 
que há espaço suficiente para bens pessoais, 
arbustos, cabos aéreos e veículos.

Bem-estar animal
Deve manter os animais de estimação 
afastados de fogueiras e de preferência 
dentro de casa.

DEPOIS DE FAZER UMA FOGUEIRA
O local da fogueira após a queima pode não 
ser seguro devido aos materiais deixados 
para trás, especialmente para as crianças. 
Afaste-se do local da queima até que seja 
seguro voltar e depois de ter sido feita uma 
limpeza ao local.

COVID-19
É importante que todos sigam os conselhos 
de saúde pública para ajudar a impedir 
a propagação da Covid-19 nas nossas 
comunidades. Isto inclui manter a distância 
das outras pessoas, lavar as mãos e ficar em 
casa se o/a senhor/a ou qualquer membro da 
sua família estiver com sintomas. 

A cooperação de todas as partes 
envolvidas garantirá que a nossa 
comunidade local permaneça 
segura e bem.
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