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Automatic Fire Detection Systems
Sistemas Automáticos de Detecção de Incêndio

Dando seguimento à recente newsletter sobre plano de 

segurança em edifícios, abordamos neste documento um tema 

fundamental que faz parte da gestão, operação e manutenção 

de edifícios: A manutenção preventiva, os testes e os simulacros 

aos Sistemas Automáticos de Detecção de Incêndio. 

Estes sistemas permitem detectar os primeiros sinais de incêndio, 

nomeadamente temperatura e fumo, de forma totalmente auto-

mática, podendo os utilizadores do edifício actuarem de forma 

imediata evitando potenciais incidentes graves.

É muito comum existirem sistemas automáticos de detecção de 

incêndios nos edifícios de habitação, de escritórios, industriais 

ou de serviços, no entanto não basta instalar este tipo de siste-

mas. Para que sejam efectivamente uteis, é fundamental:

1. Formar os utilizadores, para que saibam operar com o sistema 

em caso de necessidade;

2. Realizar intervenções de manutenção preventivas a todo o sis-

tema, com ferramentas apropriadas, de forma a garantir que a 

central, os detectores opticos de fumo, detectores termovelo-

cimétricos, botoneiras, sirenes, módulos e restantes acessó-

rios que compõem o sistema, se encontram 100% funcionais.

3. Realizar testes e simulacros periódicos, de forma a garantir-se 

disciplina no cumprimento dos procedimentos de evacuação 

por parte dos utilizadores do edifício.
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Em muitos dos edifícios, as intervenções acima referidas são descuradas, resultando em sistemas totalmente ou parcialmente inoperacionais, falha 

na actuação em caso de activação do sistema e, no pior cenário de incêndio real, danos materiais e eventuais perda de vidas humanas totalmente 

evitáveis.

A TDGI tem equipas específicas, todas as ferramentas e know-how necessário para garantir o cumprimento das acções  

e procedimentos que garantem uma correcta e eficaz operação dos sistemas automáticos de detecção de incêndio. 
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Following up on the recent newsletter about the building security plan, we present in this document important information that 

is part of the management, operation and maintenance of buildings: Preventive maintenance, tests and evacuation exercises regarding 

the Automatic Fire Detection Systems.

These systems detects fire by monitoring environmental changes associated with fire, like smoke and heat, to be automatically detected, 

so that the building’s users can act immediately, avoiding potential serious accidents.

It is very common to have automatic fire detection systems in residential, office, industrial or public buildings, however it is not enough 

to just install these types of systems. To be effectively useful, it is necessary to:

1. Train building’s users, so that they know how to operate the system when necessary;

2. Perform preventive maintenance activities on the entire system, with appropriate tools, in order to ensure that the control panel, 

photoelectric smoke detectors, heat detectors, manual call point, electronic sounder, modules and other accessories, are 100% 

operational.

3. Carry out periodic tests and simulacrums, in order to guarantee discipline in the fulfilment of evacuation procedures by the building’s 

users.

In several buildings, these mentioned tasks/activities are neglected, resulting in systems that are totally or partially inoperative, failure 

to act in the event of system activation and, in the worst scenario of a real fire, totally avoidable material damage and possible loss of 

human lives.

TDGI has specific teams, all the tools and know-how necessary to ensure compliance with the actions and procedures that 

guarantee the correct and effective operation of automatic fire detection systems.
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