
2. DETECÇÃO
Se um incêndio começar, ele deve ser 
detectado rapidamente para você ter 
tempo de evacuar da área.

OS AlArmES DE FumO SAlvAm 
viDAS
Se, apesar dos seus melhores 
esforços em prevenção de incêndios, 
um incêndio começa, ele deve ser 
rapidamente detectado pelos alarmes 
de fumo. A detenção atempada pode 
salvar vidas. Todas as casas têm de 
estar equipadas com um alarme de 
fumo funcional em cada andar. É a 
lei!
Sabia que quase 50% dos alarmes 
de fumo existentes nas casas não 
funcionam? 

E o seu? Teste-o hoje!

SugESTõES SObrE AlArmES DE 
FumO:
•	 Teste	os	alarmes	de	fumo	

mensalmente.
•	 Mude	as	pilhas	todos	os	anos	 

(se operarem a pilhas).
•	 Aspire	os	alarmes	de	fumo	

anualmente.
•	 Substitua	os	alarmes	de	fumo	que	

tiverem mais de 10 anos.
•	 Se	verificar	alarmes	irritantes	

(falsos alarmes) não retire a pilha. 
Considere um alarme com uma 
“característica de silenciador” ou 
outro tipo de alarme. Consulte 
www.makeitstop.ca para 
sugestões	sobre	como	reduzir	ou	
eliminar alarmes irritantes.

Para mais informação, por favor 
veja	a	nossa	brochura	complementar	
Alarmes de Fumo Funcionais, É a lei, 
É a Sua vida (Working Smoke Alarms, 
it’s the law, it’s Your life)

3. EvACuAÇÃO
Em caso de incêndio, você pode ter 
menos de um minuto para evacuar da 
área. 
PlAnEiE A SuA EvACuAÇÃO
Você precisa de ter um plano de 
evacuação	para	que	toda	a	gente	saiba	
o	que	fazer	e	para	onde	ir	em	caso	de	
incêndio. Tire tempo com a sua família 
para desenhar uma planta dos andares, 
mostrando todas as divisões e saídas. 
Deveria, se possível, ter duas maneiras 
de sair de cada divisão. Quando estiver 
fora do edifício, vá para um local de 
encontro com segurança e telefone para 
o 911. não volte a entrar no edifício 
seja por que razão for.
Assegure-se de que o seu plano de 
evacuação inclui as necessidades 
especiais das crianças, pessoas com 
deficiências	e	idosas.
Para mais informação, por 
favor	consulte	a	nossa	brochura	
complementar Plano de Evacuação de 
incêndio em Casa (Home  
Fire Escape Plan) 

Todos os anos, no Ontário, 
aproximadamente 100 pessoas 
morrem e milhares sofrem lesões em 
resultado de incêndios. A maior parte 
destas vítimas acontecem em resultado 
de incêndios que eram preveníveis. 
A	informação	contida	nesta	brochura	
deverá ajudá-lo(a) a compreender 
como se proteger, e à sua família, 
mas	para	o	fazer	você	tem	de	assumir	
toda	a	responsabilidade.	Isto	dar-lhe-á	
a	melhor	probabilidade	de	se	manter	
com	segurança	e	sobreviver	um	
incêndio, no caso de ele acontecer.
Por que é que você é o(a) responsável? 
Bom, é simples, porque apesar dos 
melhores esforços dos departamentos 
de incêndio, a maior parte das 
pessoas morre em incêndios antes dos 
serviços de incêndio chegarem, mesmo 
com um tempo de resposta de menos 
de 5 minutos.
A chave da segurança contra 
incêndios é aprender e praticar a 
defesa de três linhas.  
1. Prevenção Contra incêndios 
2. Detecção 
3. Evacuação
Para mais informação, por favor 
telefone	para	os	Serviços	de	Incêndio	
e	Emergência	(Mississauga	Fire	and	
Emergency	Services)	de	Mississauga,	
Educação	Pública	pelo 905-896-5908 
ou	visite	o	nosso	sítio	na	web	 
www.mississauga.ca

PrATiQuE a Defesa de Três linhas:  1. Prevenção Contra incêndios 2. Detecção 3. Evacuação

nota: Se viver num apartamento ou 
condomínio, a evacuação em caso 
de incêndio no seu edifício pode ser 
muito diferente. Para mais informação, 
por	favor	consulte	a	nossa	brochura	
complementar Segurança Contra 
incêndios, para pessoas a viver 
em Apartamentos ou Condomínios 
de unidades múltiplas e andares 
múltiplos.

Incêndio	com	
suspeição  de fumar 

sem cuidado.

Incêndio	em	casa	resultante	 
de	deixar	uma	vela	sozinha	
perto	de	material	combustível
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1.  PrEvEnÇÃO COnTrA 
inCÊnDiOS

mais de 90% dos incêndios em 
residências são preveníveis!
Faz	todo	o	sentido	que	melhor	forma	
de se proteger é começar por não ter 
um incêndio. Compreenda as causas 
de	incêndio	e	praticar	bons	hábitos	
de segurança contra incêndios pode 
reduzir	muito	a	probabilidade	de	ter	
um incêndio. 

As causas principais de incêndios em 
residências são:
•	Equipamento	de	Cozinha
•	Equipamento	de	Aquecimento
•		Equipamento	de	Distribuição	de	

Energia
•	Artigos	de	Fumador	Acesos
•	Velas
•	Fósforos	ou	Isqueiros
(Por favor note que é impossível 
listar todas as causas de incêndio e 
medidas preventivas a tomar. A maior 
parte	das	vezes,	o	bom	senso	deve	
ser o seu guia).
No sentido de prevenir a ocorrência 
destes tipos de incêndios, aqui estão 
algumas estratégias de prevenção:

EQuiPAmEnTO DE COzinHA
A causa mais comum de incêndios 
na	cozinha	é	a	ignição	de	óleos	ou	
gorduras que foram deixadas no 
fogão	sozinhas.

Para prevenir incêndios na cozinha:
•	 Fique	na	cozinha	e	preste	atenção	
ao	que	está	a	cozinhar.

•	 Se	tiver	de	sair	da	cozinha,	
desligue o equipamento de 
cozinhar	até	regressar.	

•	 Mantenha	um	pote	grande	ou	
uma tampa de frigideira perto 
para	cobrir	e	abafar	um	incêndio	
no caso de ele começar. Se um 

incêndio começar num pote ou 
numa	frigideira,	deslize	a	tampa	
sobre	ele	para	o	abafar	e	desligue	
o	bico.	Não	use	água	e	não	
movimente o pote ou a frigideira, 
pois podem estar muito quentes.

•	 Mantenha	os	fornos	limpos.
•	 Mantenha	as	torradeiras,	chaleiras	

e outros electrodomésticos 
pequenos	que	produzem	calor,	
limpos	e	desobstruídos	quando	
fora	de	utilização.

Sugestões Adicionais de Segurança  
na Cozinha:
•	 Mantenha	as	pegas	dos	potes/

frigideiras viradas para dentro 
para que as crianças não lhes 
cheguem.

•	 Não	estenda	o	braço	por	cima	dos	
bicos.

•	 Use	roupa	justa	quando	trabalhar	
à volta fogão.

•	 Mantenha	os	combustíveis	longe	
das	superfícies	de	cozinhar.

EQuiPAmEnTO DE AQuECimEnTO
A causa mais comum de incêndios 
resultantes do aquecimento envolve 
lareiras, fogões de lenha e chaminés.

Para prevenir incêndios resultantes  
do aquecimento:
•	 Observe	os	regulamentos	do	

edifício e as instruções do 
fabricante	no	que	respeita	às	
instalações e espaços.

•	 Inspeccione	a	sua	chaminé	
regularmente e faça-a limpar por 
um	técnico	certificado	pela	WETT.	
Consulte www.wettinc.ca para 
encontrar um técnico perto de si.

	 O	Código	Contra	Incêndios	do	
Ontário	(Ontario	Fire	Code)	
requer pelo menos uma inspecção 
por	ano	e	a	limpeza	quando	
necessária.

•	 Assegure-se	de	que	as	conexões	
dos	tubos	do	fogão	estão	bem	
apertadas.

•	 Verifique	se	há	calor	excessivo	
nas paredes, o que poderá 
ser uma indicação de espaços 
inadequados.

•	 Instale	uma	tela	de	faíscas	e	
uma tampa de chuva no topo da 
chaminé.

•	 Assegure-se	de	que	as	telas	de	
faíscas estão no lugar em lareiras/
fogões	de	lenha	abertos.

•	 Proteja	o	chão	e	as	paredes	contra	
o calor.

•	 Mantenha	os	combustíveis	a	pelo	
menos 1.2 metro de distância 
das lareiras, fogões de lenha e 
fornalhas.

•	 Dê	espaço	aos	aquecedores	de	
espaço.	Mantenha	os	combustíveis	
a pelo menos 1 metro de distância 
e desligue-os da tomada de 
parede antes de ir para a cama.

EQuiPAmEnTO DE DiSTribuiÇÃO DE 
EnErgiA
A causa mais comum de incêndios 
eléctricos está relacionada com os 
fios	eléctricos.

Para prevenir incêndios eléctricos:
•	 Contrate	uma	companhia	eléctrica	
licenciada	fazer	as	reparações	ou	
adições ao seu sistema eléctrico.

•	 Use	somente	equipamento	
eléctrico e electrodomésticos 
que sejam aprovadas por 
uma	agência	de	certificação	
reconhecida. 

Para ver a lista de agências, visite 
www.esasafe.com	e	procure	debaixo	
de segurança de produtos eléctricos 
(electrical product safety).

incêndios relacionados com o Fumar
A causa mais comum de incêndios 
relacionados com o fumar é a falta 
de cuidado devida à intoxicação 
ou adormecer. A maior parte destes 
incêndios ocorre nos quartos ou nas 
salas de estar.

Para prevenir incêndios relacionados 
com o fumar:
•	 Não	fume	se	está	sob	a	influência	

de álcool, medicamentos ou 
drogas.

•	 Não	fume	na	cama	ou	se	está	
sonolento(a).

•	 Nunca	deixe	os	materiais	de	
fumador acesos.

•	 Use	cinzeiros	fundos	e	segure	os	
cigarros	com	firmeza.

•	 Nunca	coloque	os	materiais	de	
fumador nem o conteúdo do 
cinzeiro	acesos	no	lixo;	passe	por	
água primeiro e deixe durante a 
noite antes de os deitar fora.

•	 Não	fume	perto	de	líquidos	
ou	gases	combustíveis	nem	de	
substâncias	inflamáveis.

inCÊnDiOS CAuSADOS POr vElAS
A causa mais comum de incêndios 
causados por velas é a ignição 
de	combustíveis	que	se	encontrem	
perto, devida à queda, empurrão ou 
demasiada proximidade da vela.

Para prevenir incêndios causados  
por velas:
•	 Use	velas	de	boa	qualidade	com	
uma	sombra	não	combustível.

•	 Mantenha	as	velas	em	bases	
fortes,	não	combustíveis	e	numa	
superfície nivelada.

•	 Mantenha	as	velas	fora	do	
alcance de crianças e animais 
domésticos.

•	 Mantenha	as	velas	longe	de	
materiais	combustíveis.

•	 Apague	as	velas	quando	sair	da	
divisão ou de casa.

inCÊnDiOS CAuSADOS POr 
FóSFOrOS E iSQuEirOS
As causas mais comuns de incêndios 

causados	por	fósforos	e	isqueiros	são	
os incêndios iniciados pelas crianças, 
a	brincar	ou	intencionalmente.

Para prevenir incêndios causados por 
fósforos e isqueiros:
•	 Mantenha	fósforos	e	isqueiros	fora	

do alcance e da vista de crianças, 
(preferivelmente num recipiente 
trancado).

•	 Ensine	as	crianças	que	fósforos	e	
isqueiros são “ferramentas” e não 
brinquedos,	a	não	lhes	tocar	e	a	
dizer	a	uma	pessoa	crescida	se	os	
encontrarem.

•	 Nunca	deixe	as	crianças	brincar	
com	fósforos	ou	isqueiros.

•	 Se	for	fumador(a),	guarde	
fósforos	e	isqueiros	num	local	
onde	sabe	sempre	se	eles	tiverem	
desaparecido (por exemplo, num 
bolso)	

•	 Se	sabe	ou	suspeita	que	a	
sua criança está envolvida em 
brincadeiras	de	incêndio,	há	ajuda	
disponível. O programa educativo 
TAPP-C está disponível para as 
crianças e os seus pais. Para 
pormenores, por favor contacte 
a nossa unidade de Educação 
Pública pelo 905-896-5908.

PrATiQuE a Defesa de Três linhas:  1. Prevenção Contra incêndios 2. Detecção 3. Evacuação

Incêndios	na	cozinha	
quando deixa os 
cozinhados	sozinhos.

Brincar	com	fósforos	
não	é	brincadeira	para	

crianças

Perda completa da casa 
e	dos	bens	que	possui.
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de álcool, medicamentos ou 
drogas.

•	 Não	fume	na	cama	ou	se	está	
sonolento(a).

•	 Nunca	deixe	os	materiais	de	
fumador acesos.

•	 Use	cinzeiros	fundos	e	segure	os	
cigarros	com	firmeza.

•	 Nunca	coloque	os	materiais	de	
fumador nem o conteúdo do 
cinzeiro	acesos	no	lixo;	passe	por	
água primeiro e deixe durante a 
noite antes de os deitar fora.

•	 Não	fume	perto	de	líquidos	
ou	gases	combustíveis	nem	de	
substâncias	inflamáveis.

inCÊnDiOS CAuSADOS POr vElAS
A causa mais comum de incêndios 
causados por velas é a ignição 
de	combustíveis	que	se	encontrem	
perto, devida à queda, empurrão ou 
demasiada proximidade da vela.

Para prevenir incêndios causados  
por velas:
•	 Use	velas	de	boa	qualidade	com	
uma	sombra	não	combustível.

•	 Mantenha	as	velas	em	bases	
fortes,	não	combustíveis	e	numa	
superfície nivelada.

•	 Mantenha	as	velas	fora	do	
alcance de crianças e animais 
domésticos.

•	 Mantenha	as	velas	longe	de	
materiais	combustíveis.

•	 Apague	as	velas	quando	sair	da	
divisão ou de casa.

inCÊnDiOS CAuSADOS POr 
FóSFOrOS E iSQuEirOS
As causas mais comuns de incêndios 

causados	por	fósforos	e	isqueiros	são	
os incêndios iniciados pelas crianças, 
a	brincar	ou	intencionalmente.

Para prevenir incêndios causados por 
fósforos e isqueiros:
•	 Mantenha	fósforos	e	isqueiros	fora	

do alcance e da vista de crianças, 
(preferivelmente num recipiente 
trancado).

•	 Ensine	as	crianças	que	fósforos	e	
isqueiros são “ferramentas” e não 
brinquedos,	a	não	lhes	tocar	e	a	
dizer	a	uma	pessoa	crescida	se	os	
encontrarem.

•	 Nunca	deixe	as	crianças	brincar	
com	fósforos	ou	isqueiros.

•	 Se	for	fumador(a),	guarde	
fósforos	e	isqueiros	num	local	
onde	sabe	sempre	se	eles	tiverem	
desaparecido (por exemplo, num 
bolso)	

•	 Se	sabe	ou	suspeita	que	a	
sua criança está envolvida em 
brincadeiras	de	incêndio,	há	ajuda	
disponível. O programa educativo 
TAPP-C está disponível para as 
crianças e os seus pais. Para 
pormenores, por favor contacte 
a nossa unidade de Educação 
Pública pelo 905-896-5908.

PrATiQuE a Defesa de Três linhas:  1. Prevenção Contra incêndios 2. Detecção 3. Evacuação

Incêndios	na	cozinha	
quando deixa os 
cozinhados	sozinhos.

Brincar	com	fósforos	
não	é	brincadeira	para	

crianças

Perda completa da casa 
e	dos	bens	que	possui.



1.  PrEvEnÇÃO COnTrA 
inCÊnDiOS

mais de 90% dos incêndios em 
residências são preveníveis!
Faz	todo	o	sentido	que	melhor	forma	
de se proteger é começar por não ter 
um incêndio. Compreenda as causas 
de	incêndio	e	praticar	bons	hábitos	
de segurança contra incêndios pode 
reduzir	muito	a	probabilidade	de	ter	
um incêndio. 

As causas principais de incêndios em 
residências são:
•	Equipamento	de	Cozinha
•	Equipamento	de	Aquecimento
•		Equipamento	de	Distribuição	de	

Energia
•	Artigos	de	Fumador	Acesos
•	Velas
•	Fósforos	ou	Isqueiros
(Por favor note que é impossível 
listar todas as causas de incêndio e 
medidas preventivas a tomar. A maior 
parte	das	vezes,	o	bom	senso	deve	
ser o seu guia).
No sentido de prevenir a ocorrência 
destes tipos de incêndios, aqui estão 
algumas estratégias de prevenção:

EQuiPAmEnTO DE COzinHA
A causa mais comum de incêndios 
na	cozinha	é	a	ignição	de	óleos	ou	
gorduras que foram deixadas no 
fogão	sozinhas.

Para prevenir incêndios na cozinha:
•	 Fique	na	cozinha	e	preste	atenção	
ao	que	está	a	cozinhar.

•	 Se	tiver	de	sair	da	cozinha,	
desligue o equipamento de 
cozinhar	até	regressar.	

•	 Mantenha	um	pote	grande	ou	
uma tampa de frigideira perto 
para	cobrir	e	abafar	um	incêndio	
no caso de ele começar. Se um 

incêndio começar num pote ou 
numa	frigideira,	deslize	a	tampa	
sobre	ele	para	o	abafar	e	desligue	
o	bico.	Não	use	água	e	não	
movimente o pote ou a frigideira, 
pois podem estar muito quentes.

•	 Mantenha	os	fornos	limpos.
•	 Mantenha	as	torradeiras,	chaleiras	

e outros electrodomésticos 
pequenos	que	produzem	calor,	
limpos	e	desobstruídos	quando	
fora	de	utilização.

Sugestões Adicionais de Segurança  
na Cozinha:
•	 Mantenha	as	pegas	dos	potes/

frigideiras viradas para dentro 
para que as crianças não lhes 
cheguem.

•	 Não	estenda	o	braço	por	cima	dos	
bicos.

•	 Use	roupa	justa	quando	trabalhar	
à volta fogão.

•	 Mantenha	os	combustíveis	longe	
das	superfícies	de	cozinhar.

EQuiPAmEnTO DE AQuECimEnTO
A causa mais comum de incêndios 
resultantes do aquecimento envolve 
lareiras, fogões de lenha e chaminés.

Para prevenir incêndios resultantes  
do aquecimento:
•	 Observe	os	regulamentos	do	

edifício e as instruções do 
fabricante	no	que	respeita	às	
instalações e espaços.

•	 Inspeccione	a	sua	chaminé	
regularmente e faça-a limpar por 
um	técnico	certificado	pela	WETT.	
Consulte www.wettinc.ca para 
encontrar um técnico perto de si.

	 O	Código	Contra	Incêndios	do	
Ontário	(Ontario	Fire	Code)	
requer pelo menos uma inspecção 
por	ano	e	a	limpeza	quando	
necessária.

•	 Assegure-se	de	que	as	conexões	
dos	tubos	do	fogão	estão	bem	
apertadas.

•	 Verifique	se	há	calor	excessivo	
nas paredes, o que poderá 
ser uma indicação de espaços 
inadequados.

•	 Instale	uma	tela	de	faíscas	e	
uma tampa de chuva no topo da 
chaminé.

•	 Assegure-se	de	que	as	telas	de	
faíscas estão no lugar em lareiras/
fogões	de	lenha	abertos.

•	 Proteja	o	chão	e	as	paredes	contra	
o calor.

•	 Mantenha	os	combustíveis	a	pelo	
menos 1.2 metro de distância 
das lareiras, fogões de lenha e 
fornalhas.

•	 Dê	espaço	aos	aquecedores	de	
espaço.	Mantenha	os	combustíveis	
a pelo menos 1 metro de distância 
e desligue-os da tomada de 
parede antes de ir para a cama.

EQuiPAmEnTO DE DiSTribuiÇÃO DE 
EnErgiA
A causa mais comum de incêndios 
eléctricos está relacionada com os 
fios	eléctricos.

Para prevenir incêndios eléctricos:
•	 Contrate	uma	companhia	eléctrica	
licenciada	fazer	as	reparações	ou	
adições ao seu sistema eléctrico.

•	 Use	somente	equipamento	
eléctrico e electrodomésticos 
que sejam aprovadas por 
uma	agência	de	certificação	
reconhecida. 

Para ver a lista de agências, visite 
www.esasafe.com	e	procure	debaixo	
de segurança de produtos eléctricos 
(electrical product safety).

incêndios relacionados com o Fumar
A causa mais comum de incêndios 
relacionados com o fumar é a falta 
de cuidado devida à intoxicação 
ou adormecer. A maior parte destes 
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água primeiro e deixe durante a 
noite antes de os deitar fora.

•	 Não	fume	perto	de	líquidos	
ou	gases	combustíveis	nem	de	
substâncias	inflamáveis.

inCÊnDiOS CAuSADOS POr vElAS
A causa mais comum de incêndios 
causados por velas é a ignição 
de	combustíveis	que	se	encontrem	
perto, devida à queda, empurrão ou 
demasiada proximidade da vela.

Para prevenir incêndios causados  
por velas:
•	 Use	velas	de	boa	qualidade	com	
uma	sombra	não	combustível.

•	 Mantenha	as	velas	em	bases	
fortes,	não	combustíveis	e	numa	
superfície nivelada.

•	 Mantenha	as	velas	fora	do	
alcance de crianças e animais 
domésticos.

•	 Mantenha	as	velas	longe	de	
materiais	combustíveis.

•	 Apague	as	velas	quando	sair	da	
divisão ou de casa.

inCÊnDiOS CAuSADOS POr 
FóSFOrOS E iSQuEirOS
As causas mais comuns de incêndios 

causados	por	fósforos	e	isqueiros	são	
os incêndios iniciados pelas crianças, 
a	brincar	ou	intencionalmente.

Para prevenir incêndios causados por 
fósforos e isqueiros:
•	 Mantenha	fósforos	e	isqueiros	fora	

do alcance e da vista de crianças, 
(preferivelmente num recipiente 
trancado).

•	 Ensine	as	crianças	que	fósforos	e	
isqueiros são “ferramentas” e não 
brinquedos,	a	não	lhes	tocar	e	a	
dizer	a	uma	pessoa	crescida	se	os	
encontrarem.

•	 Nunca	deixe	as	crianças	brincar	
com	fósforos	ou	isqueiros.

•	 Se	for	fumador(a),	guarde	
fósforos	e	isqueiros	num	local	
onde	sabe	sempre	se	eles	tiverem	
desaparecido (por exemplo, num 
bolso)	

•	 Se	sabe	ou	suspeita	que	a	
sua criança está envolvida em 
brincadeiras	de	incêndio,	há	ajuda	
disponível. O programa educativo 
TAPP-C está disponível para as 
crianças e os seus pais. Para 
pormenores, por favor contacte 
a nossa unidade de Educação 
Pública pelo 905-896-5908.

PrATiQuE a Defesa de Três linhas:  1. Prevenção Contra incêndios 2. Detecção 3. Evacuação
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cozinhados	sozinhos.
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encontrarem.

•	 Nunca	deixe	as	crianças	brincar	
com	fósforos	ou	isqueiros.
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desaparecido (por exemplo, num 
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disponível. O programa educativo 
TAPP-C está disponível para as 
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Pública pelo 905-896-5908.
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à volta fogão.

•	 Mantenha	os	combustíveis	longe	
das	superfícies	de	cozinhar.

EQuiPAmEnTO DE AQuECimEnTO
A causa mais comum de incêndios 
resultantes do aquecimento envolve 
lareiras, fogões de lenha e chaminés.

Para prevenir incêndios resultantes  
do aquecimento:
•	 Observe	os	regulamentos	do	

edifício e as instruções do 
fabricante	no	que	respeita	às	
instalações e espaços.

•	 Inspeccione	a	sua	chaminé	
regularmente e faça-a limpar por 
um	técnico	certificado	pela	WETT.	
Consulte www.wettinc.ca para 
encontrar um técnico perto de si.

	 O	Código	Contra	Incêndios	do	
Ontário	(Ontario	Fire	Code)	
requer pelo menos uma inspecção 
por	ano	e	a	limpeza	quando	
necessária.

•	 Assegure-se	de	que	as	conexões	
dos	tubos	do	fogão	estão	bem	
apertadas.

•	 Verifique	se	há	calor	excessivo	
nas paredes, o que poderá 
ser uma indicação de espaços 
inadequados.

•	 Instale	uma	tela	de	faíscas	e	
uma tampa de chuva no topo da 
chaminé.

•	 Assegure-se	de	que	as	telas	de	
faíscas estão no lugar em lareiras/
fogões	de	lenha	abertos.

•	 Proteja	o	chão	e	as	paredes	contra	
o calor.

•	 Mantenha	os	combustíveis	a	pelo	
menos 1.2 metro de distância 
das lareiras, fogões de lenha e 
fornalhas.

•	 Dê	espaço	aos	aquecedores	de	
espaço.	Mantenha	os	combustíveis	
a pelo menos 1 metro de distância 
e desligue-os da tomada de 
parede antes de ir para a cama.

EQuiPAmEnTO DE DiSTribuiÇÃO DE 
EnErgiA
A causa mais comum de incêndios 
eléctricos está relacionada com os 
fios	eléctricos.

Para prevenir incêndios eléctricos:
•	 Contrate	uma	companhia	eléctrica	
licenciada	fazer	as	reparações	ou	
adições ao seu sistema eléctrico.

•	 Use	somente	equipamento	
eléctrico e electrodomésticos 
que sejam aprovadas por 
uma	agência	de	certificação	
reconhecida. 

Para ver a lista de agências, visite 
www.esasafe.com	e	procure	debaixo	
de segurança de produtos eléctricos 
(electrical product safety).

incêndios relacionados com o Fumar
A causa mais comum de incêndios 
relacionados com o fumar é a falta 
de cuidado devida à intoxicação 
ou adormecer. A maior parte destes 
incêndios ocorre nos quartos ou nas 
salas de estar.

Para prevenir incêndios relacionados 
com o fumar:
•	 Não	fume	se	está	sob	a	influência	

de álcool, medicamentos ou 
drogas.

•	 Não	fume	na	cama	ou	se	está	
sonolento(a).

•	 Nunca	deixe	os	materiais	de	
fumador acesos.

•	 Use	cinzeiros	fundos	e	segure	os	
cigarros	com	firmeza.

•	 Nunca	coloque	os	materiais	de	
fumador nem o conteúdo do 
cinzeiro	acesos	no	lixo;	passe	por	
água primeiro e deixe durante a 
noite antes de os deitar fora.

•	 Não	fume	perto	de	líquidos	
ou	gases	combustíveis	nem	de	
substâncias	inflamáveis.

inCÊnDiOS CAuSADOS POr vElAS
A causa mais comum de incêndios 
causados por velas é a ignição 
de	combustíveis	que	se	encontrem	
perto, devida à queda, empurrão ou 
demasiada proximidade da vela.

Para prevenir incêndios causados  
por velas:
•	 Use	velas	de	boa	qualidade	com	
uma	sombra	não	combustível.

•	 Mantenha	as	velas	em	bases	
fortes,	não	combustíveis	e	numa	
superfície nivelada.

•	 Mantenha	as	velas	fora	do	
alcance de crianças e animais 
domésticos.

•	 Mantenha	as	velas	longe	de	
materiais	combustíveis.

•	 Apague	as	velas	quando	sair	da	
divisão ou de casa.

inCÊnDiOS CAuSADOS POr 
FóSFOrOS E iSQuEirOS
As causas mais comuns de incêndios 

causados	por	fósforos	e	isqueiros	são	
os incêndios iniciados pelas crianças, 
a	brincar	ou	intencionalmente.

Para prevenir incêndios causados por 
fósforos e isqueiros:
•	 Mantenha	fósforos	e	isqueiros	fora	

do alcance e da vista de crianças, 
(preferivelmente num recipiente 
trancado).

•	 Ensine	as	crianças	que	fósforos	e	
isqueiros são “ferramentas” e não 
brinquedos,	a	não	lhes	tocar	e	a	
dizer	a	uma	pessoa	crescida	se	os	
encontrarem.

•	 Nunca	deixe	as	crianças	brincar	
com	fósforos	ou	isqueiros.

•	 Se	for	fumador(a),	guarde	
fósforos	e	isqueiros	num	local	
onde	sabe	sempre	se	eles	tiverem	
desaparecido (por exemplo, num 
bolso)	

•	 Se	sabe	ou	suspeita	que	a	
sua criança está envolvida em 
brincadeiras	de	incêndio,	há	ajuda	
disponível. O programa educativo 
TAPP-C está disponível para as 
crianças e os seus pais. Para 
pormenores, por favor contacte 
a nossa unidade de Educação 
Pública pelo 905-896-5908.

PrATiQuE a Defesa de Três linhas:  1. Prevenção Contra incêndios 2. Detecção 3. Evacuação

Incêndios	na	cozinha	
quando deixa os 
cozinhados	sozinhos.

Brincar	com	fósforos	
não	é	brincadeira	para	

crianças

Perda completa da casa 
e	dos	bens	que	possui.



1.  PrEvEnÇÃO COnTrA 
inCÊnDiOS

mais de 90% dos incêndios em 
residências são preveníveis!
Faz	todo	o	sentido	que	melhor	forma	
de se proteger é começar por não ter 
um incêndio. Compreenda as causas 
de	incêndio	e	praticar	bons	hábitos	
de segurança contra incêndios pode 
reduzir	muito	a	probabilidade	de	ter	
um incêndio. 

As causas principais de incêndios em 
residências são:
•	Equipamento	de	Cozinha
•	Equipamento	de	Aquecimento
•		Equipamento	de	Distribuição	de	

Energia
•	Artigos	de	Fumador	Acesos
•	Velas
•	Fósforos	ou	Isqueiros
(Por favor note que é impossível 
listar todas as causas de incêndio e 
medidas preventivas a tomar. A maior 
parte	das	vezes,	o	bom	senso	deve	
ser o seu guia).
No sentido de prevenir a ocorrência 
destes tipos de incêndios, aqui estão 
algumas estratégias de prevenção:

EQuiPAmEnTO DE COzinHA
A causa mais comum de incêndios 
na	cozinha	é	a	ignição	de	óleos	ou	
gorduras que foram deixadas no 
fogão	sozinhas.

Para prevenir incêndios na cozinha:
•	 Fique	na	cozinha	e	preste	atenção	
ao	que	está	a	cozinhar.

•	 Se	tiver	de	sair	da	cozinha,	
desligue o equipamento de 
cozinhar	até	regressar.	

•	 Mantenha	um	pote	grande	ou	
uma tampa de frigideira perto 
para	cobrir	e	abafar	um	incêndio	
no caso de ele começar. Se um 

incêndio começar num pote ou 
numa	frigideira,	deslize	a	tampa	
sobre	ele	para	o	abafar	e	desligue	
o	bico.	Não	use	água	e	não	
movimente o pote ou a frigideira, 
pois podem estar muito quentes.

•	 Mantenha	os	fornos	limpos.
•	 Mantenha	as	torradeiras,	chaleiras	

e outros electrodomésticos 
pequenos	que	produzem	calor,	
limpos	e	desobstruídos	quando	
fora	de	utilização.

Sugestões Adicionais de Segurança  
na Cozinha:
•	 Mantenha	as	pegas	dos	potes/

frigideiras viradas para dentro 
para que as crianças não lhes 
cheguem.

•	 Não	estenda	o	braço	por	cima	dos	
bicos.

•	 Use	roupa	justa	quando	trabalhar	
à volta fogão.

•	 Mantenha	os	combustíveis	longe	
das	superfícies	de	cozinhar.

EQuiPAmEnTO DE AQuECimEnTO
A causa mais comum de incêndios 
resultantes do aquecimento envolve 
lareiras, fogões de lenha e chaminés.

Para prevenir incêndios resultantes  
do aquecimento:
•	 Observe	os	regulamentos	do	

edifício e as instruções do 
fabricante	no	que	respeita	às	
instalações e espaços.

•	 Inspeccione	a	sua	chaminé	
regularmente e faça-a limpar por 
um	técnico	certificado	pela	WETT.	
Consulte www.wettinc.ca para 
encontrar um técnico perto de si.

	 O	Código	Contra	Incêndios	do	
Ontário	(Ontario	Fire	Code)	
requer pelo menos uma inspecção 
por	ano	e	a	limpeza	quando	
necessária.

•	 Assegure-se	de	que	as	conexões	
dos	tubos	do	fogão	estão	bem	
apertadas.

•	 Verifique	se	há	calor	excessivo	
nas paredes, o que poderá 
ser uma indicação de espaços 
inadequados.

•	 Instale	uma	tela	de	faíscas	e	
uma tampa de chuva no topo da 
chaminé.

•	 Assegure-se	de	que	as	telas	de	
faíscas estão no lugar em lareiras/
fogões	de	lenha	abertos.

•	 Proteja	o	chão	e	as	paredes	contra	
o calor.

•	 Mantenha	os	combustíveis	a	pelo	
menos 1.2 metro de distância 
das lareiras, fogões de lenha e 
fornalhas.

•	 Dê	espaço	aos	aquecedores	de	
espaço.	Mantenha	os	combustíveis	
a pelo menos 1 metro de distância 
e desligue-os da tomada de 
parede antes de ir para a cama.

EQuiPAmEnTO DE DiSTribuiÇÃO DE 
EnErgiA
A causa mais comum de incêndios 
eléctricos está relacionada com os 
fios	eléctricos.

Para prevenir incêndios eléctricos:
•	 Contrate	uma	companhia	eléctrica	
licenciada	fazer	as	reparações	ou	
adições ao seu sistema eléctrico.

•	 Use	somente	equipamento	
eléctrico e electrodomésticos 
que sejam aprovadas por 
uma	agência	de	certificação	
reconhecida. 

Para ver a lista de agências, visite 
www.esasafe.com	e	procure	debaixo	
de segurança de produtos eléctricos 
(electrical product safety).

incêndios relacionados com o Fumar
A causa mais comum de incêndios 
relacionados com o fumar é a falta 
de cuidado devida à intoxicação 
ou adormecer. A maior parte destes 
incêndios ocorre nos quartos ou nas 
salas de estar.

Para prevenir incêndios relacionados 
com o fumar:
•	 Não	fume	se	está	sob	a	influência	

de álcool, medicamentos ou 
drogas.

•	 Não	fume	na	cama	ou	se	está	
sonolento(a).

•	 Nunca	deixe	os	materiais	de	
fumador acesos.

•	 Use	cinzeiros	fundos	e	segure	os	
cigarros	com	firmeza.

•	 Nunca	coloque	os	materiais	de	
fumador nem o conteúdo do 
cinzeiro	acesos	no	lixo;	passe	por	
água primeiro e deixe durante a 
noite antes de os deitar fora.

•	 Não	fume	perto	de	líquidos	
ou	gases	combustíveis	nem	de	
substâncias	inflamáveis.

inCÊnDiOS CAuSADOS POr vElAS
A causa mais comum de incêndios 
causados por velas é a ignição 
de	combustíveis	que	se	encontrem	
perto, devida à queda, empurrão ou 
demasiada proximidade da vela.

Para prevenir incêndios causados  
por velas:
•	 Use	velas	de	boa	qualidade	com	
uma	sombra	não	combustível.

•	 Mantenha	as	velas	em	bases	
fortes,	não	combustíveis	e	numa	
superfície nivelada.

•	 Mantenha	as	velas	fora	do	
alcance de crianças e animais 
domésticos.

•	 Mantenha	as	velas	longe	de	
materiais	combustíveis.

•	 Apague	as	velas	quando	sair	da	
divisão ou de casa.

inCÊnDiOS CAuSADOS POr 
FóSFOrOS E iSQuEirOS
As causas mais comuns de incêndios 

causados	por	fósforos	e	isqueiros	são	
os incêndios iniciados pelas crianças, 
a	brincar	ou	intencionalmente.

Para prevenir incêndios causados por 
fósforos e isqueiros:
•	 Mantenha	fósforos	e	isqueiros	fora	

do alcance e da vista de crianças, 
(preferivelmente num recipiente 
trancado).

•	 Ensine	as	crianças	que	fósforos	e	
isqueiros são “ferramentas” e não 
brinquedos,	a	não	lhes	tocar	e	a	
dizer	a	uma	pessoa	crescida	se	os	
encontrarem.

•	 Nunca	deixe	as	crianças	brincar	
com	fósforos	ou	isqueiros.

•	 Se	for	fumador(a),	guarde	
fósforos	e	isqueiros	num	local	
onde	sabe	sempre	se	eles	tiverem	
desaparecido (por exemplo, num 
bolso)	

•	 Se	sabe	ou	suspeita	que	a	
sua criança está envolvida em 
brincadeiras	de	incêndio,	há	ajuda	
disponível. O programa educativo 
TAPP-C está disponível para as 
crianças e os seus pais. Para 
pormenores, por favor contacte 
a nossa unidade de Educação 
Pública pelo 905-896-5908.

PrATiQuE a Defesa de Três linhas:  1. Prevenção Contra incêndios 2. Detecção 3. Evacuação

Incêndios	na	cozinha	
quando deixa os 
cozinhados	sozinhos.

Brincar	com	fósforos	
não	é	brincadeira	para	

crianças

Perda completa da casa 
e	dos	bens	que	possui.



2. DETECÇÃO
Se um incêndio começar, ele deve ser 
detectado rapidamente para você ter 
tempo de evacuar da área.

OS AlArmES DE FumO SAlvAm 
viDAS
Se, apesar dos seus melhores 
esforços em prevenção de incêndios, 
um incêndio começa, ele deve ser 
rapidamente detectado pelos alarmes 
de fumo. A detenção atempada pode 
salvar vidas. Todas as casas têm de 
estar equipadas com um alarme de 
fumo funcional em cada andar. É a 
lei!
Sabia que quase 50% dos alarmes 
de fumo existentes nas casas não 
funcionam? 

E o seu? Teste-o hoje!

SugESTõES SObrE AlArmES DE 
FumO:
•	 Teste	os	alarmes	de	fumo	

mensalmente.
•	 Mude	as	pilhas	todos	os	anos	 

(se operarem a pilhas).
•	 Aspire	os	alarmes	de	fumo	

anualmente.
•	 Substitua	os	alarmes	de	fumo	que	

tiverem mais de 10 anos.
•	 Se	verificar	alarmes	irritantes	

(falsos alarmes) não retire a pilha. 
Considere um alarme com uma 
“característica de silenciador” ou 
outro tipo de alarme. Consulte 
www.makeitstop.ca para 
sugestões	sobre	como	reduzir	ou	
eliminar alarmes irritantes.

Para mais informação, por favor 
veja	a	nossa	brochura	complementar	
Alarmes de Fumo Funcionais, É a lei, 
É a Sua vida (Working Smoke Alarms, 
it’s the law, it’s Your life)

3. EvACuAÇÃO
Em caso de incêndio, você pode ter 
menos de um minuto para evacuar da 
área. 
PlAnEiE A SuA EvACuAÇÃO
Você precisa de ter um plano de 
evacuação	para	que	toda	a	gente	saiba	
o	que	fazer	e	para	onde	ir	em	caso	de	
incêndio. Tire tempo com a sua família 
para desenhar uma planta dos andares, 
mostrando todas as divisões e saídas. 
Deveria, se possível, ter duas maneiras 
de sair de cada divisão. Quando estiver 
fora do edifício, vá para um local de 
encontro com segurança e telefone para 
o 911. não volte a entrar no edifício 
seja por que razão for.
Assegure-se de que o seu plano de 
evacuação inclui as necessidades 
especiais das crianças, pessoas com 
deficiências	e	idosas.
Para mais informação, por 
favor	consulte	a	nossa	brochura	
complementar Plano de Evacuação de 
incêndio em Casa (Home  
Fire Escape Plan) 

Todos os anos, no Ontário, 
aproximadamente 100 pessoas 
morrem e milhares sofrem lesões em 
resultado de incêndios. A maior parte 
destas vítimas acontecem em resultado 
de incêndios que eram preveníveis. 
A	informação	contida	nesta	brochura	
deverá ajudá-lo(a) a compreender 
como se proteger, e à sua família, 
mas	para	o	fazer	você	tem	de	assumir	
toda	a	responsabilidade.	Isto	dar-lhe-á	
a	melhor	probabilidade	de	se	manter	
com	segurança	e	sobreviver	um	
incêndio, no caso de ele acontecer.
Por que é que você é o(a) responsável? 
Bom, é simples, porque apesar dos 
melhores esforços dos departamentos 
de incêndio, a maior parte das 
pessoas morre em incêndios antes dos 
serviços de incêndio chegarem, mesmo 
com um tempo de resposta de menos 
de 5 minutos.
A chave da segurança contra 
incêndios é aprender e praticar a 
defesa de três linhas.  
1. Prevenção Contra incêndios 
2. Detecção 
3. Evacuação
Para mais informação, por favor 
telefone	para	os	Serviços	de	Incêndio	
e	Emergência	(Mississauga	Fire	and	
Emergency	Services)	de	Mississauga,	
Educação	Pública	pelo 905-896-5908 
ou	visite	o	nosso	sítio	na	web	 
www.mississauga.ca

PrATiQuE a Defesa de Três linhas:  1. Prevenção Contra incêndios 2. Detecção 3. Evacuação

nota: Se viver num apartamento ou 
condomínio, a evacuação em caso 
de incêndio no seu edifício pode ser 
muito diferente. Para mais informação, 
por	favor	consulte	a	nossa	brochura	
complementar Segurança Contra 
incêndios, para pessoas a viver 
em Apartamentos ou Condomínios 
de unidades múltiplas e andares 
múltiplos.

Incêndio	com	
suspeição  de fumar 

sem cuidado.

Incêndio	em	casa	resultante	 
de	deixar	uma	vela	sozinha	
perto	de	material	combustível
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2. DETECÇÃO
Se um incêndio começar, ele deve ser 
detectado rapidamente para você ter 
tempo de evacuar da área.

OS AlArmES DE FumO SAlvAm 
viDAS
Se, apesar dos seus melhores 
esforços em prevenção de incêndios, 
um incêndio começa, ele deve ser 
rapidamente detectado pelos alarmes 
de fumo. A detenção atempada pode 
salvar vidas. Todas as casas têm de 
estar equipadas com um alarme de 
fumo funcional em cada andar. É a 
lei!
Sabia que quase 50% dos alarmes 
de fumo existentes nas casas não 
funcionam? 

E o seu? Teste-o hoje!

SugESTõES SObrE AlArmES DE 
FumO:
•	 Teste	os	alarmes	de	fumo	

mensalmente.
•	 Mude	as	pilhas	todos	os	anos	 

(se operarem a pilhas).
•	 Aspire	os	alarmes	de	fumo	

anualmente.
•	 Substitua	os	alarmes	de	fumo	que	

tiverem mais de 10 anos.
•	 Se	verificar	alarmes	irritantes	

(falsos alarmes) não retire a pilha. 
Considere um alarme com uma 
“característica de silenciador” ou 
outro tipo de alarme. Consulte 
www.makeitstop.ca para 
sugestões	sobre	como	reduzir	ou	
eliminar alarmes irritantes.

Para mais informação, por favor 
veja	a	nossa	brochura	complementar	
Alarmes de Fumo Funcionais, É a lei, 
É a Sua vida (Working Smoke Alarms, 
it’s the law, it’s Your life)

3. EvACuAÇÃO
Em caso de incêndio, você pode ter 
menos de um minuto para evacuar da 
área. 
PlAnEiE A SuA EvACuAÇÃO
Você precisa de ter um plano de 
evacuação	para	que	toda	a	gente	saiba	
o	que	fazer	e	para	onde	ir	em	caso	de	
incêndio. Tire tempo com a sua família 
para desenhar uma planta dos andares, 
mostrando todas as divisões e saídas. 
Deveria, se possível, ter duas maneiras 
de sair de cada divisão. Quando estiver 
fora do edifício, vá para um local de 
encontro com segurança e telefone para 
o 911. não volte a entrar no edifício 
seja por que razão for.
Assegure-se de que o seu plano de 
evacuação inclui as necessidades 
especiais das crianças, pessoas com 
deficiências	e	idosas.
Para mais informação, por 
favor	consulte	a	nossa	brochura	
complementar Plano de Evacuação de 
incêndio em Casa (Home  
Fire Escape Plan) 

Todos os anos, no Ontário, 
aproximadamente 100 pessoas 
morrem e milhares sofrem lesões em 
resultado de incêndios. A maior parte 
destas vítimas acontecem em resultado 
de incêndios que eram preveníveis. 
A	informação	contida	nesta	brochura	
deverá ajudá-lo(a) a compreender 
como se proteger, e à sua família, 
mas	para	o	fazer	você	tem	de	assumir	
toda	a	responsabilidade.	Isto	dar-lhe-á	
a	melhor	probabilidade	de	se	manter	
com	segurança	e	sobreviver	um	
incêndio, no caso de ele acontecer.
Por que é que você é o(a) responsável? 
Bom, é simples, porque apesar dos 
melhores esforços dos departamentos 
de incêndio, a maior parte das 
pessoas morre em incêndios antes dos 
serviços de incêndio chegarem, mesmo 
com um tempo de resposta de menos 
de 5 minutos.
A chave da segurança contra 
incêndios é aprender e praticar a 
defesa de três linhas.  
1. Prevenção Contra incêndios 
2. Detecção 
3. Evacuação
Para mais informação, por favor 
telefone	para	os	Serviços	de	Incêndio	
e	Emergência	(Mississauga	Fire	and	
Emergency	Services)	de	Mississauga,	
Educação	Pública	pelo 905-896-5908 
ou	visite	o	nosso	sítio	na	web	 
www.mississauga.ca

PrATiQuE a Defesa de Três linhas:  1. Prevenção Contra incêndios 2. Detecção 3. Evacuação

nota: Se viver num apartamento ou 
condomínio, a evacuação em caso 
de incêndio no seu edifício pode ser 
muito diferente. Para mais informação, 
por	favor	consulte	a	nossa	brochura	
complementar Segurança Contra 
incêndios, para pessoas a viver 
em Apartamentos ou Condomínios 
de unidades múltiplas e andares 
múltiplos.

Incêndio	com	
suspeição  de fumar 

sem cuidado.

Incêndio	em	casa	resultante	 
de	deixar	uma	vela	sozinha	
perto	de	material	combustível
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