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DEPARTMENTO DA HABITAÇÃO  

Detetores de Fumos e a Segurança contra 

Incêndios  
Porque necessito dum detetor de fumos 
em casa? 

Os detetores de fumo ajudam a proteger a 
sua vida e a sua propriedade. Os detetores 
de fumo são um sistema de pré aviso que 
detetam fumo e fogos e emitem um alarme 
sonoro-por esta razão os detetores de 
fumo não devem ser removidos ou 

danificados. 

 Todas as residencias devem ter um 
detector de fumos em funcionamento. 

Ao mudar-se  para uma propriedade do 
Departamento da Habitação, o 
Departamento tem que se assegurar da 
existência de um detetor de fumos 

fotoelétrico de conexão fixa em 
funcionamento. 

É da sua responsabilidade como  inquilino 

de se assegurar que o alarme é mantido em 
condições de funcionamento. 

Estar preparado 

É importante estar preparado antes que 
algo aconteça e existem  coisas fáceis que 
pode fazer para o proteger a si e á sua 

família. Assegurando –se que possui um 
detetor de fumos em  funcionamento e 
preparando um plano de escape a 
incêndios providenciará uma maior chance 

de evitar e escapar aos efeitos de um 
incêndio. 

Como manter a sua casa á  prova de fogo 

O Departamento da Habitação recomenda 
que faça regularmente simples  testes de 
segurança para manter a sua casa á prova 
de fogo: 
 Nunca fume na cama. 

 Nunca deixe potes ao lume sem 

vigilância. 

 Verifique o estado dos cobertores 

eléctricos( incluindo cabos danificados) 

e substitua com regularidade os 

cobertores velhos. 

 Desligue sempre os cobertores 

eléctricos antes de se deitar. 

 Mantenha as cortinas, roupas, toalhas 

de mesa e roupa de cama longe de 

aquecedores e velas. 

 Se utiliza um secador de roupas limpe 

o filtro do cotão sempre que o utilizar. 

 Use somente um aparelho por cada 

tomada eletrica. 

 Desligue aparelhos que não estejam a 

ser utilizados. 

 Apague sempre as velas ou outras 

chamas vivas antes de se deitar ou sair 

do quarto. 

 Guarde fósforos e isqueiros num local 

seguro fora do alcance das crianças. 

 Verifique os detetores de fumo todos 

os meses pressionando o botão até que 

apite. 

 Se o seu detector não apitar, contate 

um funcionário do Departamento da 

Habitação o mais depressa possível. 

Prepare-se para a eventualidade dum 
incêndio 

 Fale com a sua família,incluindo os seus 

filhos sobre o que fazer em caso de  

incêndio. 

 Mostre onde estão os detetores de 

fumo e explique o seu funcionamento. 

 Prepare um plano de escape-inclua um 

ponto  de encontro e duas  maneiras 

de sair de cada quarto. 

 Faça um ensaio e discuta o plano com 

todos os membros da família. 
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 Assegure-se dum fácil acesso ás chaves 

das portas trancáveis. 

O que acontece se houver um incêndio na 
minha casa? 

 Em caso de fogo, telefone para 000. 

 A sua primeira prioridade é assegurar-

se que você e a sua família se 

encontram seguros. 

 Funcionários do Departamento da 

Habitação farão uma avaliação dos 

danos á propriedade no caso de serem 

necessários reparos ou  

manutenção.Os inquilinos serão 

transferidos e notificados quando for 

seguro para voltarem a entrar em casa. 

Como é que lido com um fogo? 

 Não tente combater um fogo. 

 Escape-se assim que puder e telefone 

para 000. 

 Não volte a entrar na casa para 

recuperar os seus bens. 

 Em caso de fumo, cubra o nariz e boca 

com um pano e mantenha-se perto da 

porta. 

 Se um fogo se atear na sua casa ou 

apartamento, saia imediatamente e 

feche firmemente a porta da frente, 

utilize as escadas mais próximas para 

chegar ao nível do chão e nunca use 

um elevador quando houver um fogo.  

 Se um fogo se atear num outro 

apartamento ou numa área 

comunitária, saia do prédio se for 

seguro para tal fazer. 

 Se não for seguro para sair, telefone 

para 000, indique a sua localização, 

mantenha-se no seu apartamento e 

feche as portas e janelas para evitar a 

entrada de fumo.  

 Indivíduos com sono profundo, tais 

como  crianças ou pessoas afetadas por 

álcool ou drogas, podem talvez não 

escutar o alarme e terá por isso que 

lhes  prestar auxílio. 

 Se alguém na família tiver problemas 

de audição ou locomoção, organize 

alguém para os ajudarem.  

Existem mais informações disponíveis no site pfes.nt.gov.au/fire-and-rescue.aspx . 
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