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Há já vários anos que a Sociedade 
assumiu a existência de diversos 
grupos da população mais vulnerá-
veis e tomou consciência da neces-
sidade dos edifícios terem em con-
sideração as suas particularidades. 
A APSI (Associação para a Promoção 
da Segurança Infantil), desde 1992, 
preocupa-se com a segurança das 
crianças nos ambientes construídos 
e, nesse sentido, tem vindo a sen-
sibilizar o sector da construção, o 
Governo e as autarquias, para a ne-
cessidade urgente de se projectar, 
construir e reabilitar tendo em consi-
deração as características físicas e ap-
tidões das crianças. 
Consideramos o património não ape-
nas como aquele que é histórico e 
monumental, mas, também, aquele 
que corresponde ao edificado cor-
rente e com diversas idades, já que 
esse corresponde à grande parcela 
dos espaços em que todos nós habi-
tamos diariamente. 
A sociedade tem vindo a conscien-
cializar-se de que esse património 
construído tem um valor insubsti-
tuível, quer para a economia do país, 
quer para as relações sociais e cultu-
rais entre os cidadãos. Ainda nesta 
perspectiva, podemos afirmar que é 
universal o reconhecimento da im-
portância destes espaços constru-
ídos no processo de aprendizagem 
das crianças. Neste contexto, o espaço 

construído deve favorecer a apro-
priação ou colonização e a identifi-
cação emocional das crianças, atra-
vés de elementos apropriáveis que in-
centivem a usos distintos e mutáveis.
Sociólogos como Helga e Hartmut 
Zeiher, apelidaram de “ilhas da infân-
cia” a tendência actual de isolar os 
espaços das crianças dos outros uti-
lizados pelos adultos. O mesmo acon-
tece com a especialização de espaços 
para adultos e para idosos, que, for-
çosamente, se tornam desinteressan-
tes e, até mesmo, perigosos para as 
crianças. De facto, acontece, frequen-
temente, as cidades e os edifícios se-
rem definidos funcionalmente, de  mo-
do a balizarem as actividades que lá 
se desenrolam, deixando pouco es-
paço para actividades espontâneas e 
segregando a população. Os espaços 
devem poder ser vividos e experimen-
tados por todos e essa humanização 
da arquitectura será possível quando 
esta deixar de recear ser menos eclécti-
ca. Uma arquitectura que sirva o Ho-
mem nos seus diversos estádios de 
vida deve ser permeável e funcional 
para a diversidade, permitindo e 
promovendo a interacção (dinâmica 
e natural) intergeracional (fig. 1).  
Se, para a construção nova, os novos 
regulamentos e exigências de segu-
rança não são suficientes na pro-
tecção dos interesses da criança, no 
parque edificado existente (nomea-

damente na habitação) a situação ac-
tual é ainda mais grave e, por diver-
sas vezes, causadora de morte ou inca-
pacidades permanentes em crianças. 
Criar ambientes seguros é uma ne-
cessidade urgente e de fácil concre-
tização, que implica o envolvimento 
de diversos sectores da construção. 
Deve abranger os diversos espaços 
que as crianças frequentam diaria-
mente e nos quais devem ter a opor-
tunidade de se movimentar, com cres-
cente autonomia e sem riscos inacei-
táveis, criados pela falta de previsão 
dos profissionais. 
Os mais graves acidentes, no uso nor-
mal dos edifícios que envolvem ele-
mentos da construção, estão relacio-
nados com guardas de varandas, ga-
lerias, escadas e janelas (quedas); pis-
cinas, poços e tanques (afogamen-
tos); equipamentos eléctricos (elec-
trocussão); temperatura de elemen-
tos acessíveis (queimaduras); vidros
(cortes). 
No que diz respeito às guardas de va-
randas ou escadas, os principais pro-
blemas têm a ver com altura insufi-
ciente e facilidade de escalada (fig. 2). 
Embora na construção nova estes 
aspectos tenham fácil solução, o pro-
blema reside no parque edificado 
existente que contém guardas que 
apresentam riscos inaceitáveis e que 
deveriam ser protegidas. Essa pro-
tecção deve ter em conta as seguintes 

As crianças e o parque edificado
Todos nós, em diversos momentos do ciclo de vida, temos dife-
rentes estádios de mobilidade e esta passa, numa primeira etapa, 
por sermos crianças, termos uma pequena estatura, força física e 
campos visuais reduzidos, capacidade de percepção e avaliação 
do risco praticamente inexistente ou imatura. Nessa etapa, deslo-
camo-nos a correr, exploramos tudo o que nos rodeia, temos uma 
grande curiosidade natural e essas são condições universais do 
ser humano. Por isso, precisamos que os espaços sejam seguros e 
humanizados. 
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recomendações: as guardas não de-
vem facilitar a escalada; altura míni-
ma de 1,10m, livre de qualquer ele-
mento que permita o apoio de pés e 
de mãos; afastamento entre elemen-
tos verticais ou intervalo entre guar-
da e o edifício inferiores a 0,09m; 
guardas constituídas por elementos 
horizontais, ou outros que convi-
dem a trepar, devem ser revestidas 
pelo interior com painel rígido con-
tínuo (fig. 3); o corrimão deve desen-
corajar o escorregamento.
Para reduzir o risco de quedas de ja-
nelas, recomenda-se a adopção de cai-
xilharias que incluam sistemas (de 
fácil manipulação por um adulto) que 
permitam limitar a sua abertura a 
um máximo de 0,10m. Os elementos 
acessíveis em vidro (janelas, portas e 
outros painéis) devem ser tempera-
dos ou laminados, de modo a evitar 
cortes.
O risco de electrocussão numa habi-
tação é minorado com a instalação 
de tomadas de alvéolos protegidos 
e a distribuição estratégica de um 
número adequado de tomadas que 
permite a diminuição de extensões, 
cabos e fichas.
O afogamento, até aos dez anos, ocor-
re sobretudo em ambientes construí-

dos e familiares, tais como a banhei-
ra, piscina, lago de jardim, poço e tan-
ques. O sistema mais eficaz e simples 
de proteger piscinas, poços e tanques, 
de forma a dificultar o acesso de 
crianças, é erguer uma barreira fí-
sica, que não seja escalável nem trans-
ponível por uma criança com menos 
de cinco anos. Boas práticas atestam
que a pouca profundidade e a coloca-
ção de redes de protecção em lagos 
promovem a segurança das crianças.
No que diz respeito às queimaduras, 
uma boa organização funcional do 
espaço de cozinha, a utilização de 
torneiras termostáticas e a instalação 
de sensores de fumo e de temperatu-
ra são meios de as evitar. 
Uma atenta concepção, construção, 
manutenção e reabilitação não dis-
pensa, de forma alguma, a insubsti-
tuível vigilância mas contribui, sig-
nificativamente, para a redução do 
número e gravidade dos acidentes 
com crianças relacionados com ele-
mentos de construção. Cabe aos pro-
fissionais do sector conhecer os ris-
cos envolvidos e assegurar que estão 
devidamente controlados. Ao abor-
dar o tema da segurança infantil pro-
cura-se dar, não só às crianças, mas a 
todas as pessoas, a possibilidade de 

acederem e utilizarem os espaços 
construídos em condições de segu-
rança, autonomia e conforto. 
A qualidade do nosso património no 
futuro será determinada pelos jovens 
e crianças de hoje, cuja capacidade 
decisiva dependerá da educação e ex-
periências que vivenciaram na fase 
mais importante e marcante das suas 
vidas – a infância. 
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1 - Áreas envolventes do edificado que permitem 
integração de jovens cujo espaço na cidade é cada 
vez menor e mais marginalizado (Casa da Música, 
Porto). 
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3 - Protecção de guarda, que apresentava distâncias 
excessivas entre prumos verticais, com elementos 
de vidro temperado ou laminado (edifício de habi-
tação, Lisboa).

2 - Guardas que permitem escalamento pelo dese-
nho e espaçamento dos seus elementos, a colo-
cação das cadeiras facilita o acesso (Museu do 
Brinquedo, Sintra). 
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