
EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 000 
 

 

FACTO 
O fumo de um incêndio doméstico é tóxico, somente um aviso atempado pode ajudar a dar tempo vital à sua família 
para escapar de um quarto cheio de fumo. Também, se estiver a dormir, não cheirará o fumo do incêndio e, na 
realidade, o fumo fará com que durma mais profundamente. Um detector de fumos poderá fornecer o aviso 
atempado que precisa e é o primeiro passo essencial no plano de segurança contra incêndios da sua casa. 

QUAIS SÃO OS TIPOS DE DETECTORES DE FUMOS DOMÉSTICOS DISPONÍVEIS? 
Há detectores de fumos ligados por cabos (ligados à alimentação principal com back-up de bateria) ou detectores de
alarme de bateria. Há modelos disponíveis para uso nas cozinhas e caravanas e para as pessoas com necessidades
especiais como os deficientes auditivos. Há também modelos incorporando uma luz de emergência. 
 
Seja qual for o tipo que você escolher, recomendamos que: 
 

! Todas as casas ou unidades habitacionais tenham um número adequado de detectores de fumos operacionais 
instalados 

! Deve haver detectores de fumos em todos os andares da sua casa 

! Somente os detectores aprovados com Padrão Australiano # 3786 devem ser usados 

! Os detectores ligados por cabos devem ser instalados por um electricista qualificado 

! Os detectores de fumos devem ser instalados de acordo com as instruções do fabricante 

! Todos os detectores de fumos devem ser testados regularmente e pelo menos uma vez por mês 

! Deve substituir a bateria de cada detector de fumos pelo menos uma vez por ano 

! Os detectores devem ser substituídos conforme recomendado porque têm uma duração limitada  

! Para serem eficazes, os detectores devem ser limpos regularmente 

! Se tiver crianças deve considerar detectores interligados que serão activados simultaneamente  
Que mais deve fazer para que a casa esteja protegida contra incêndios? 

! Deve ter um plano incluindo o que fazer quando o detector de fumos tocar e avisá-lo do incêndio. 

! O seu agregado familiar deve elaborar um plano de fuga e praticá-lo regularmente.  

! As pessoas com sono pesado como crianças ou pessoas afectadas pelo álcool ou drogas poderão não acordar 
com o som do detector.  Assegure-se que tomou medidas para estes casos no seu plano de fuga.  

 

PARA MAIS INFORMAÇÃO CONTACTE O SEU POSTO LOCAL DE BOMBEIROS OU CENTRO DE CONTROLO DE 
INCÊNDIOS 

ou visite: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au ou  www.esa.act.gov.au 

DICAS DE SEGURANÇA DE DETECTORES DE FUMOS 
• Lembre-se que o fumo de um incêndio poderá deixá-lo confuso e que o fumo impedirá a visão 

• Se tiver fugido de um incêndio doméstico, lembre-se que uma vez fora deve-se manter fora e ligar 000 

• Deixe que as suas crianças se familiarizem com o plano de fuga do incêndio antes de o pôr em prática  

• Se um membro da família tiver problemas de audição ou mobilidade, assegure-se que levou isso em conta e se 
necessário, que uma pessoa seja encarregada de ajudá-lo a fugir 

• A segurança contra incêndio doméstico é importante para toda a família e a preparação pode impedir uma tragédia 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 
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