Proteger a Natureza, Pessoas e Bens

CUIDAR BRAGA é um projeto desenvolvido pela
Câmara Municipal de Braga, em parceira com as
Juntas de Freguesia e a Santa Casa de Misericórdia
de Lisboa, que visa combater os incêndios florestais
e proteger a natureza, as pessoas e os bens.

Medidas Preventivas

Como o podemos ajudar?

•

Faça a gestão da vegetação numa faixa
de 50m à volta da casa;

•

Elimine situações de insalubridade no interior
das aldeias ou na cidade;

O uso do fogo para a queima de sobrantes
agrícolas e florestais é principal origem
dos incêndios rurais.

•

Amontoe os matos e ramos e solicite o Bio
Triturador na sua junta de freguesia;

•

Esta técnica permite revalorizar os resíduos
e promove a manutenção dos terrenos;

•

Vamos todos deixar de queimar amontoados,
e lembre-se que o uso do fogo é proibido
durante o período crítico, ou quando o risco
de incêndio é superior ao nível elevado;

Este equipamento destrói tudo o que é combustível
nos terrenos (vegetação seca, ramos, etc.) e
transforma potenciais fragilidades em resíduos
que são absorvidos pela terra e transforma um
problema em solução de limpeza e ao mesmo
tempo de adubo natural das terras.

•

Na queima de sobrantes agrícolas e florestais
opte por alternativas ao fogo.

Contacte a sua Junta de Freguesia!

Este projeto tem como objetivos:
•

Sensibilizar os cidadãos para a adoção de
boas práticas e para necessidade de limpeza
dos terrenos;

•

Prestar um serviço de apoio aos cidadãos na
limpeza dos terrenos, reduzindo o uso do fogo
na eliminação de sobrantes agrícolas.

A Autarquia adquiriu recentemente o
Bio Triturador, uma alternativa segura à
utilização de fogo.
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LIMPE
Não se esqueça que:

Contacte a sua Junta de Freguesia

A limpeza de terrenos é, para além de
essencial para manter a sua segurança,
obrigatória por lei.

O Bio Triturador será disponibilizado pela
Câmara Municipal de Braga. Os proprietários
interessados deverão dirigir-se à sua Junta
de Freguesia e solicitar o serviço.

De acordo com o Artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 124/2006, de 28 de junho na redação atual,
é obrigatória a gestão de combustíveis (GC)
à volta das edificações.

Contactos úteis
Em caso de emergência ligue: 112
Divisão de Proteção Civil: 253 61 60 60
Bombeiros Sapadores de Braga: 253 264 077
Guarda Nacional Republicana: 253 203 030
Polícia de Segurança Pública: 253 200 420

mas não

QUEIME!
Saiba como o podemos ajudar
na limpeza do seu terreno!

