
A Segurança Contra Incêndios no Período  

do Ano Novo Lunar 

Nas vésperas e durante o período do Ano Novo Lunar, conforme os 

costumes tradicionais dos chineses, é inevitável a prática de actividades 

culinárias e de culto nos dias festivos; No entanto, constata-se que a 

ocorrência de incêndios causados por essas actividades não é uma 

propriamente invulgar, pese embora a sua maioria ter sido detectada em 

tempo oportuno. Conforme as estatísticas, durante o período de Festival da 

Primavera de 2017 (25 de Janeiro a 11 de Fevereiro, ou seja, no 28.º dia do 

12.º mês a 15.º dia do 1.º mês do calendário chinês), foram registados pelo 

Corpo de Bombeiros 64 casos de incêndio, o que representa 6,18% no 

número total dos casos registos nesse ano, a maioria dos quais ficou 

relacionada com queima de objectos ou de comida. A negligência esteve 

sempre presente, na sua explicação, especialmente centrada na queima de 

papéis votivos, no âmbito da qual não se assegurou a que as cinzas foram 

totalmente apagadas e, também, no esquecimento de desligar o fogão antes 

de sair da casa. 

 

Como se depreende, durante o Ano Novo Lunar, a frequência do acesso ao 

fogo dos cidadãos é mais frequente do que o habitual, sendo também propício 

a mais actividades festivas, o que afrouxa o sentido de alerta dos cidadãos, 

aligeirando as preocupações de segurança, cuja insuficiência faz crescer a 

probabilidade de incêndio. A fim de reduzir o risco de incêndio durante o Ano 

Novo Lunar, o CB realizou uma série de trabalhos de prevenção temática 

neste ano, de entre as quais se destaca a realização das actividades de 

divulgação e sensibilização, inspecção de segurança contra o fogo e o 

planeamento de operações, etc., para além de aumentar a consciência 

ininterrupta dos cidadãos, o CB também intensificou seus esforços para 



aumentar a capacidade de resposta de incidentes inesperados, para que os 

cidadãos possam comemorar com segurança o Festival da Primavera. 

 

Quanto aos trabalhos de divulgação e sensibilização, recentemente, o CB 

realizou palestras sobre a segurança de contra incêndios, bem como distribuiu 

panfletos junto às associações e organizações de moradores. Através de 

diferentes meios, nomeadamente, vídeo de curta-metragem de sensibilização, 

publicidades em televisão e rádio, expositores luminosos e cartazes reforçou 

a divulgação sobre prevenção contra incêndios nos períodos de festividades. 

Para além disso, o CB está a proceder inspecções específicas de segurança 

contra incêndios em diversas comunidades, como por exemplo: recentemente 

procedeu conjuntamente com o Instituto Cultural inspecções de prevenção 

contra incêndios juntos aos vários pontos turísticos de edifícios do património 

mundial; ultimamente, procedeu a trabalhos de prevenção contra incêndios 

nos lugares com maior fluxo de multidões, nomeadamente, nos pontos 

turísticos, nas instalações de entretenimento de grande envergadura, nas 

feiras do Ano Novo Lunar, entre outros lugares. 

 

Em paralelo, tendo em consideração as actividades de grande envergadura 

nos lugares públicos, durante os períodos de festividades, o CB aplica 

medidas de respostas e planeamento de operações, bem como elabora 



planos de trabalho, a fim de proceder activamente à preparação para a 

segurança contra incêndios nos lugares onde realizam actividades de grande 

envergadura durante o tempo do Ano Novo Lunar. O CB vai manter pessoal e 

veículos de emergências, em prontidão, nas duas áreas de queima e 

lançamento de panchões, foguetes e fogo-de-artifício e nas áreas de 

armazenamento, respectivamente em Macau e na Taipa. Ao mesmo tempo, o 

CB irá destacar viaturas de bombeiros e pessoal, em guarnição, na noite de 

15 de Fevereiro do corrente ano (30.º dia do 12.º mês do calendário chinês, 

véspera do Ano Novo Lunar), no templo de A-Ma, e na noite de 12 de Março, 

no Templo de Kun Iam (antes da Abertura da Tesouraria de Kun Iam), a fim de 

reforçar o foco da segurança contra incêndios do património mundial de 

Macau e das substâncias perigosas. 

 

Manter a segurança contra incêndios também é uma responsabilidade 

comum de toda a sociedade, portanto, durante o período do Ano Novo Lunar, 

quer seja em culto ou cozinhando ou na participação em actividade festivas, 

deve manter-se a noção de contra incêndios, prestar atenção à electricidade e 

à segurança contra incêndio, bem como cuidar a manutenção do fogão e da 

limpeza das chaminés; devendo ainda cumprir a lei relativamente ao 

armazenamento de gás e ao abandono de materiais inflamáveis. Para além 

disso, os cidadãos devem tomar cuidado de si próprios e dos outros, da 

segurança e do próximo, não lhe sendo lícito queimar e lançar panchões, 

foguetes e fogo-de-artifício por causa da sua conveniência ou interesse, 

atitude que determinará a autuação como infractores. E, se provocarem 

incêndio, constituir-se-á em responsabilidade criminal, nos termos do artigo 

264.º (Incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas) do 

Código Penal. 



 

Passar o Ano Novo Lunar com paz não é apenas o desejo comum de todas 

as famílias e cidadãos de Macau, cuja prática exige um reforço conjunto de 

responsabilidade de todos os cidadãos e, assim, quer estejamos nas 

vésperas do Ano Novo Lunar ou durante o período de festividade, devemos 

cuidar de nós próprios, bem como dos demais concidadãos, dando atenção à 

prevenção contra incêndios, procedendo à verificação de problemas ocultos e 

evitando chamas acesas, com o que se protegerá, em conjunto a harmonia e 

paz de Macau. 

Com a chegada do Ano Novo Lunar, desejamos a paz e a felicidade a todos 

os cidadãos de Macau, bem como tudo corra conforme as vossas vontades! 


