
A cada dia que passa 9 crianças sofrem uma queda com consequências graves 

APSI lança campanha de sensibilização “Acabe com as quedas para a desgraça” 

 

 
Marque já na sua agenda  

Conferência de Imprensa 
 

17 de novembro 2014 

14h30, Ordem dos Arquitetos 
Lançamento de estudo sobre quedas com crianças 

 
 

 

Comunicado de Imprensa 
 
A APSI lança, segunda-feira dia 17 de Novembro, uma nova campanha de sensibilização 
com o mote “Acabe com as quedas para a desgraça”, que visa alertar para o problema 
das quedas nas crianças. Estas quedas, especialmente graves quando ocorrem de alturas 
elevadas, nomeadamente de janelas e varandas sem proteção adequada, conduzem em 
muitos casos à morte. A associação quer atingir públicos distintos pais e professores, 
para que se informem sobre as medidas de segurança a tomar; os projetistas e 
construtores, para que adotem as melhores práticas de projeto e construção; e o poder 
local e central, que deve garantir a criação de legislação e normas harmonizadas de 
construção.  

 
Só desta forma será possível garantir que as construções (novas ou reabilitadas) 
salvaguardam de forma eficaz a segurança das crianças. 
 
A campanha, com presença na rádio, TV e imprensa, contou com a participação especial 
da cantora Maria Ana Bobone que canta uma versão a capela da música de Vitorino 
“Menina Estás à Janela” que ganha neste contexto uma nova carga dramática. Luís 
Mileu e Ricardo Henriques, autores do projeto de solidariedade Projeto 2 Faces, foram os 
autores da criatividade da campanha, que teve o apoio da Fundação Calouste 
Gulbenkian.  

As situações de risco e os conselhos de segurança estão disponíveis no sítio da APSI em 
apsi.org.pt e num folheto que será distribuído nas farmácias e com as revistas Pais & 
Filhos e Estrelas e Ouriços. 

Na rede nacional de transportes coletivos, será possível encontrar os cartazes alusivos à 

campanha, em Lisboa, Porto, Coimbra, Viseu, Braga, Funchal e Algarve.   



No dia de lançamento da campanha, dia 17 de novembro às 14h30, a APSI 
apresentará numa conferência de imprensa pública os resultados do Estudo de 
Quedas em Crianças (2000-2013). De seguida decorrerá um debate sobre algumas 
questões relacionadas com a segurança da criança nos espaços construídos, com a 
participação das entidades e organismos convidados. 

 
 

Contactos: 
 

APSI I Sandra Nascimento 

21 8844100 I 91 7767596 

snascimento@apsi.org.pt 

 
APSI I Helena Sacadura Botte 

91 9179118 I hbotte@apsi.org.pt 

  
 
 
Apoio:  

 
Participação Especial:  
 

 

 
 
Parceiros:  
 

 

 
 
 
Agradecimentos:  
 
Luís Mileu e Ricardo Henriques (criatividade) - Hugo Caldeira (arranjo gráfico) - Rodrigo 
Serrão I K Branca Music (produção spot rádio) - Nogueira Design e Mordomo Business 

Consulting (site) - Rita Guedes (apoio na assessoria de imprensa) – Raquel Gramaço 
(apoio à área técnica) - Ordem dos Arquitetos - Afonso III, Armazéns de Artigos Fúnebres, 
Lda – MOP – TUB 


