Incêndios em Casa
Câmara Municipal de Benavente
Serviço Municipal de Proteção Civil

FAÇA UM SEGURO CONTRA
INCÊNDIOS, DA SUA CASA E
RESPETIVO RECHEIO.
ATUALIZE-O PERIODICAMENTE
Principais causas dos
edifícios de habitação

incêndios

em

- Os incêndios em edifícios de habitação são normalmente
provocados por falta de cuidado. A maior parte deles podem
ser evitados.
- As causas mais vulgares são : o cozinhar, o fumar, o
aquecimento, as velas, os candeeiros a petróleo, a instalação
elétrica, os aparelhos elétricos, as brincadeiras de crianças, a
atuação dos idosos e a falta de cuidado com as chamas
- A maior parte das vítimas dos incêndios não morre das
queimaduras, mas da asfixia provocada pela inalação dos
gases tóxicos e fumos libertados durante os incêndios

- Mantenha fósforos e isqueiros fora do alcance das
crianças.
-Não deite para o lixo fósforos ou cigarros, sem se certificar
de que estão de facto apagados.
- Se sentir o cheiro a gás, apague o fogão, o esquentador e/
ou o aquecedor. Abra as janelas e saia de casa. Chame os
bombeiros e um técnico da companhia fornecedora.
- Equipe a sua casa com extintores adequados.
- Peça conselhos aos Bombeiros da sua area de residência.
- Nunca fume na cama, ou no sofá, se sentir que está com
sono.
- Use cinzeiros grandes e de material incombustível
- Não acumule papéis, ou outras substâncias inflamáveis,
tóxicas ou explosivas em armários, caves, garagens ou
escadas
- Proteja devidamente a sua lareira de forma a evitar a
propagação de um incêndio.

Medidas de proteção contra incêndios em
casa
- Certifique-se que a instalação elétrica da sua casa está em
condições.
- Não repare os fusíveis com fios metálicos, substitua-os por
fusíveis do mesmo tipo.
- Não sobrecarregue os circuitos elétricos. Use condutores
próprios conforme os aparelhos. Peça conselhos a técnicos.
- Evite usar roupas soltas ou muito largas enquanto cozinha.
- Verifique periodicamente as tomadas, os fios e os
aquecedores elétricos. Não ponha roupa a secar em cima
dos aquecedores.
- Tome cuidado quando tem panela ou tachos ao lume.
Nunca deite água se o seu fogão se incendiar. Extinga as
chamas com um extintor adequado ou um cobertor.

Se tiver chaminé, proceda regularmente a sua
inspeção e limpeza
Evite utilizar gasolina, benzina, petróleo e
outros líquidos inflamáveis em sua casa. Guarde-os
em recipientes inquebravéis e longe de fontes de
calor
Saiba sempre o número de telefone dos
bombeiros da sua área de residência. Faça um plano
de evacuação para toda a familia em caso de
incêndio. Treine esse plano
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SIGA OS CONSELHOS DA PROTEÇÃO CIVIL,
EVITE OS INCÊNDIOS NA
SUA CASA
Contamos com a sua ajuda!

