Sumário executivo

Passamos a nossa vida em edifícios
Vamos torná-los seguros contra incêndios
15 organizações, representando especialistas de várias partes da Europa, convidam as instituições
europeias e os Estados-Membros a trabalhar numa Estratégia Europeia de Segurança contra
Incêndios que proporcione uma abordagem coordenada à segurança contra incêndios.
Porquê? Porque acreditamos na melhoria da segurança contra incêndios para todos,
independentemente de viverem na União Europeia ou de estarem de visita. 90% do nosso tempo é
passado em edifícios. Ao garantir que as construções são mais seguras, haverá um impacto positivo na
economia, no ambiente, na saúde e no bem-estar de toda a sociedade. Tal só pode ser alcançado
através de uma abordagem coordenada à segurança contra incêndios ao nível da UE.
Os incêndios em edifícios afetam as pessoas: ocorrem pelo menos 5.000 incidentes de incêndios por
dia na UE e muitos afetam famílias e comunidades, por vezes para toda a vida. Na Europa, em cada
ano, dão entrada nos hospitais aproximadamente 70.000 pessoas com ferimentos graves provocados
pelo fogo. A nível mundial, 30% dos ferimentos e mortes causados pelo fogo ocorrem em crianças. Os
bombeiros são fortemente atingidos, sendo mais afetados por até 14 tipos de cancro do que o público
em geral.
Os incêndios em edifícios afetam o ambiente: os incêndios causam enormes quantidades de poluição
atmosférica. Eles esgotam os materiais e aumentam as emissões de carbono, constituindo assim um
importante desafio para a gestão sustentável dos recursos. Acreditamos que, para serem sustentáveis,
os edifícios precisam de ser resistentes ao fogo. Eles não devem incendiar-se nem sofrer danos graves
causados pelo fogo.
Os incêndios em edifícios têm custos: Todos os anos, são despendidos 126 mil milhões de euros
devido a danos causados pelo fogo. Para os países europeus, isso representa 1% do seu PIB. Os
incêndios podem levar a graves perdas de infraestruturas, dados e stocks, menos produtividade,
desemprego e até insolvência.
Os nossos edifícios estão a mudar: os novos projetos de edifícios muitas vezes incluem espaços
abertos, com menos barreiras, como portas e paredes, e utilizam novos métodos de construção. Os
edifícios são cada vez mais isolados e herméticos, com mais materiais combustíveis na sua estrutura e
na parte externa. Também há mais materiais combustíveis no mobiliário e noutros conteúdos. Essas
alterações fazem com que os incêndios deflagrem mais rápido do que nunca e se tornem mais
perigosos. A menos que o desempenho contra incêndios seja considerado uma parte fundamental da
sustentabilidade, os edifícios do futuro serão menos resistentes à sua ameaça mais antiga – o fogo!
Juntos, podemos fazer a diferença: Os Estados-Membros da UE podem cooperar na Segurança
contra Incêndios. A Comissão Europeia pode coordenar-se com as suas direções - da Justiça à
Educação, à Energia e a outras - para estabelecer uma Estratégia Europeia de Segurança contra
Incêndios que permitirá aos países europeus:
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Recolher dados
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Partilhar as
melhores práticas
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Definir uma visão para
a segurança contra
incêndios nos edifícios

Comece a fazer a diferença, juntando-se ao nosso apelo à ação: partilhar, tweetar, fazer like, postar
em blogues e falar sobre a campanha, que pode seguir em http://bit.ly/2o7FwcB
Uma iniciativa Fire Safe Europe (FSEU).
Visite www.firesafeeurope.eu

