Colabore no ALERTA

Quando viajar
COLABORE,
a protecção começa em si.

ALERTE AS AUTORIDADES:
· Telefone para o 112
ou utilize um posto SOS.

TELEFONES ÚTEIS

112
Nº DE EMERGÊNCIA

962 116 577
263 509 500
SERVIÇO MUNICIPAL
DE PROTECÇÃO CIVIL

Acidentes
no Transporte
de Mercadorias
Perigosas
Como actuar

Salv. de Magos

263 504 118

TRANSMITA OS SEGUINTES DADOS:
· local do acidente;

Marinhais

263 504 463

263 590 170
GNR

BOMBEIROS

· tipo de veículo.

E, SE VISÍVEIS À DISTÂNCIA, indique
ainda:
· nome da empresa;

Para mais informações
consulte a internet em:
www.prociv.pt
www.cm-salvaterrademagos.pt

· números do painel laranja, se existirem;
· número e estado aparente dos ocupantes.
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PREVENIR

PLANEAR

SOCORRER

Ministério da Administração Interna

Autoridade Nacional de Protecção Civil
Avenida do Forte em Carnaxide - 2794-112 Carnaxide
Tel.: 21 424 7100 Fax: 21 424 7180
e-mail: geral@prociv.pt / Site: www.proteccaocivil.pt

Mercadorias Perigosas
Muitas das mercadorias úteis ao homem,
utilizadas na indústria, agricultura, medicina,
investigação e em produtos de consumo,
possuem características que as podem tornar
perigosas.
Mercadorias perigosas são todas as substâncias,
preparações ou objectos inflamáveis, tóxicos,
corrosivos ou radioactivos que podem, por meio
de derrame, fuga, incêndio ou explosão, provocar
situações com efeitos nocivos para o Homem
e/ou para o Ambiente.

Tipo de painéis laranja

33
1203

número de identificação de perigo
(2 ou 3 algarismos)

número de identificação
de mercadorias
n.º ONU (4 algarismos)

ou sem qualquer número
(quando são transportadas
conjuntamente várias mercadorias)

Os veículos que transportam mercadorias
perigosas estão identificados com painéis
rectangulares de cor laranja
retroreflectora.

· Encontrar um veículo com painéis laranja
imobilizado e que apresente danos visíveis.
· Presenciar um acidente com um destes veículos.
· Detectar cheiro anormal.
· Visualizar um derrame de líquidos, uma fuga
de gases ou um incêndio.

Como actuar ...
· NÃO SE APROXIME. A sua saúde
pode ficar ameaçada.
· NÃO FUME NEM FAÇA LUME.
Algumas mercadorias podem
inflamar-se ou explodir. Outras
podem ser perigosas apesar de
não terem cheiro.
· ABANDONE O LOCAL e as vias
de acesso.

TRANSPORTE DE MERCADORIAS
PERIGOSAS EM PORTUGAL
Em Portugal o transporte rodoviário de
mercadorias perigosas constitui cerca de 10%
da totalidade das mercadorias transportadas por
estrada. Só em veículos-cisterna são transportados anualmente cerca de 10 milhões de
toneladas.

Se ...

Estes dados são necessários porque permitem
identificar as mercadorias perigosas presentes
e actuar em conformidade em caso de acidente.

Se presenciar um
acidente no transporte de mercadorias
perigosas siga as recomendações contidas
neste folheto e divulgue-as.

· Se circular de automóvel, feche
imediatamente os vidros e desligue a
ventilação.
· Afaste-se pelo menos 1 km antes de parar
para alertar as autoridades.
· Se transita a pé procure afastar-se
perpendicularmente à direcção do vento,
mantendo-se na estrada , evitando caminhos
sem saída.
· Se sentir algum cheiro suspeito, molhe um
lenço e aplique-o no rosto, respirando através
dele.

