


INCÊNDIOS URBANOS

Os incêndios urbanos ocorrem em edifícios e podem colocar em risco a população que os 
utiliza. Este risco pode ser em grande parte evitado, se os utentes do edifício conhecerem 
as suas causas e adotarem medidas de prevenção.

A maioria dos incêndios urbanos ocorre devido a problemas com a rede elétrica, a rede de 
gás ou fontes de calor, sendo a cozinha o local onde muitos incêndios têm origem.

Prevenir um incêndio em casa:

- Não ligar vários aparelhos à mesma tomada;
-	 Substituir	os	fios	elétricos	em	mau	estado;
- Não fazer reparações improvisadas na rede elétrica. Chamar sempre um técnico 

especializado;
- Usar fusíveis adequados;
- Nunca esquecer do ferro de engomar ligado;
- Afastar os aquecedores dos móveis e não os utilizar para secar roupa;
- Fazer a revisão periódica das tubagens de gás e se for detetada alguma anomalia 

contactar um técnico;
-	 Mudar	periodicamente	o	filtro	do	exaustor;
-	 Não	deixar	aparelhos	a	gás	acesos	junto	a	janelas	abertas;
- Evitar usar roupas largas enquanto cozinha;
-	 Não	guardar	produtos	inflamáveis	junto	a	fontes	de	calor;
- Nunca sair de casa sem apagar o lume do fogão e fechar o gás;
-	 Fumar	é	sempre	prejudicial	à	saúde	e	pode	provocar	incêndios;
-	 Não	deixar	fósforos	ou	isqueiros	ao	alcance	das	crianças;
-	 Nunca	deixar	as	crianças	sozinhas	em	casa;
-	 Não	deixar	velas	acesas	abandonadas;
-	 Proteger	a	lareira	para	evitar	que	este	seja	um	foco	de	incêndio;
- Proceder à limpeza regular da chaminé;
-	 Comprar	um	extintor	e	aprender	a	utilizá-lo.



Em caso de incêndio. O que fazer?

- Chamar os Bombeiros;
- Se ao cozinhar surgirem chamas numa frigideira, cobrir com uma tampa, prato ou 
uma	toalha	húmida	e	nunca	deitar	água;

- Cortar o gás e a eletricidade;
-	 Abrir	a	porta,	verificando	com	a	palma	da	mão	se	está	quente,	pois	pode	haver	fogo	

do outro lado. Tentar encontrar outra saída se possível;
-	 Fechar	as	portas	e	janelas	do	compartimento	onde	está	o	incêndio,	até	à	chegada	dos	

Bombeiros;
- Andar de gatas, pois perto do chão respira-se melhor. Sempre que puder, proteger a 
boca	com	um	pano	húmido	e	respirar	através	dele;

- Nunca utilizar os elevadores, usar sempre as escadas;
- Não devemos correr se a roupa for atingida pelo fogo. Deve deitar-se no chão e rolar 

sobre se mesmo, para tentar apagar o fogo;
-	 Nunca	voltar	atrás,	seja	por	que	motivo	for;
- Regressar a casa só quando os Bombeiros disserem que se pode fazer;
-	 Analisar	a	casa	após	o	incêndio,	e	verificar	se	não	há	risco	de	ruir.	Ter	cuidado	com	os	
fios	elétricos	expostos	e	outros	perigos.


