
 

 

CONHECIDO TRABALHO VENCEDOR CONCURSO SUB 28

 

 
O Concurso para a criação de um anú
conjunta do Clube Criativos de Portugal, SICAD e o ICAP, 
prevenção do consumo de álcool durante a gravidez.
 
 
Lisboa, 14 de setembro

Comportamentos Aditivos e nas Dependências, em articulação com a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., desenvolveu um estudo piloto sobre o 
consumo de bebidas alcoólicas na gravidez, 
objetivo caracterizar este consumo e identificar fatores associados.
 
Hoje, na apresentação pública dos resultados deste estudo, pelas 10h no auditório do 
Centro de Saúde de Sete Rios, em Lisboa, foram 
concurso dirigido a Jovens Criativos
de imprensa e cartaz outdoor
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial.
  
O Concurso SUB 28 obtev
por jovens criativos de norte a sul do país.
trabalhos. 
 

CONHECIDO TRABALHO VENCEDOR CONCURSO SUB 28 

para a criação de um anúncio de imprensa e cartaz outdoor
conjunta do Clube Criativos de Portugal, SICAD e o ICAP, para a chamada de atenção e 
prevenção do consumo de álcool durante a gravidez. 

setembro  de 2015 - No final de 2014, o Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências, em articulação com a Administração 

de de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., desenvolveu um estudo piloto sobre o 
consumo de bebidas alcoólicas na gravidez, nos Concelhos de Lisboa e Oeiras, e 
objetivo caracterizar este consumo e identificar fatores associados.

pública dos resultados deste estudo, pelas 10h no auditório do 
Centro de Saúde de Sete Rios, em Lisboa, foram também divulgados
concurso dirigido a Jovens Criativos (Concurso SUB 28) para a elaboração de um anúncio 

outdoor, iniciativa conjunta do Clube Criativos de Portugal, do 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências e do Instituto 
Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial. 

ve uma grande adesão, com a receção de 33
por jovens criativos de norte a sul do país. Das candidaturas avaliad

 

outdoor foi uma iniciativa 
para a chamada de atenção e 

No final de 2014, o Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências, em articulação com a Administração 

de de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., desenvolveu um estudo piloto sobre o 
nos Concelhos de Lisboa e Oeiras, e teve como 

objetivo caracterizar este consumo e identificar fatores associados. 

pública dos resultados deste estudo, pelas 10h no auditório do 
também divulgados os resultados do 

para a elaboração de um anúncio 
iniciativa conjunta do Clube Criativos de Portugal, do 

e nas Dependências e do Instituto 

de 33 campanhas propostas 
avaliadas chegaram à final 4 



PRÉMIOS 
 
3 MENÇÕES HONROSAS 
 
““BEBE” – Edgar Sousa  

 
 

 

 

 



 
 
“SE ESTIVER GRÁVIDA, NÃO BEBA.” 

 

“SE ESTIVER GRÁVIDA, NÃO BEBA.” - Tiago Silva e Hugo Suíssas 

 



“VEJA O INVISÍVEL“ -  Martinho Miranda e André Dias

 
 

Martinho Miranda e André Dias 

 

 



 
 
 
PREMIADO 
 
“HÁ ERROS QUE DURAM PARA A VIDA”

 
 
O anúncio e outdoor premiados serão veiculados nos suportes de 
entidades que promovem o concurso
 
Todos os trabalhos Premiados serão 
 
O Clube de Criativos de Portugal ofereceu a todos os Finalistas um ano de Sócio CCP com 
presença do seu portfólio em Diretório.
 
 
O SICAD pretende com esta campanha, 
efeitos que o consumo de 

“HÁ ERROS QUE DURAM PARA A VIDA” - Tiago Silva e Hugo Suíssas 

premiados serão veiculados nos suportes de comunicação parceiros
entidades que promovem o concurso ainda durante o ano 2015. 

Todos os trabalhos Premiados serão divulgados nos sites do CCP, SICAD e ICAP.

O Clube de Criativos de Portugal ofereceu a todos os Finalistas um ano de Sócio CCP com 
presença do seu portfólio em Diretório. 

com esta campanha, sensibilizar, alertar e informar as futuras mães para os 
efeitos que o consumo de bebidas alcoólicas têm para o feto durante a gravidez e o impacto 

 

comunicação parceiros das 

do CCP, SICAD e ICAP. 

O Clube de Criativos de Portugal ofereceu a todos os Finalistas um ano de Sócio CCP com 

sensibilizar, alertar e informar as futuras mães para os 
feto durante a gravidez e o impacto 



no desenvolvimento do bebé quando o mesmo se prolonga durante o período de 
amamentação. O objectivo, 
futuras mães não bebam bebidas alcoólicas 
amamentação. 

 
 
A Europa é a região do mundo onde o consumo 
sendo que, nos estudos realizados a este nível, se constata que apenas 25% a 50% das 
mulheres que tomam bebidas alcoólicas deixam de o fazer na gravidez;
 
A par de outras organizações internacionais, a Organização Mundial de Saúde destaca também 
o consumo de álcool na gravidez como uma área central a considerar pelos países
definição de políticas relativas à redução dos efeitos nocivos do álcool. Também em Portugal, 
é assim definida no Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das 
Dependências 2013-2020 (PNRCAD), no âmbito do objetivo: “Prevenir e reduzir a incidência de 
anomalias e perturbações de desenvolvimento fetal causadas pelos CAD, bem como a 
ocorrência de patologias na grávida, decorrentes do consumo de substâncias psicoativas e 
medicamentos não prescritos”.

 
 
Sobre o Clube de Criativos de Portugal
O Clube de Criativos de Portugal é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997 e 

realiza anualmente o mais prestigiado Festival de criatividade em Portugal que decorre 

tradicionalmente no fim de Maio, desde 1997. 

Nasceu com o objetivo de premiar o

ou seja, publicidade, design, eventos, digital, marketing relacional, ativação de marcas 

relações públicas e meios. Tem como missões promover a criatividade na comunicação 

comercial; representar est

ajudar a formar as próximas gerações de criativos; demonstrar a importância e a necessidade 

de boa criatividade; facilitar a troca de experiências entre profissionais do meio.

 
 
Sobre o SICAD 
O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) tem por 

missão promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos 

comportamentos aditivos e a diminuição das dependências.

Telf.: +351 211 119 000  
http://www.sicad.pt/ sicad@sicad.min
http://www.diretorioalcool.pt

 
 
 

no desenvolvimento do bebé quando o mesmo se prolonga durante o período de 
O objectivo, em termos de mudança comportamental, é fazer co

futuras mães não bebam bebidas alcoólicas durante gravidez e posteriormente durante a

A Europa é a região do mundo onde o consumo per capita de álcool atinge valores mais altos
ue, nos estudos realizados a este nível, se constata que apenas 25% a 50% das 

mulheres que tomam bebidas alcoólicas deixam de o fazer na gravidez;

A par de outras organizações internacionais, a Organização Mundial de Saúde destaca também 
ol na gravidez como uma área central a considerar pelos países

definição de políticas relativas à redução dos efeitos nocivos do álcool. Também em Portugal, 
é assim definida no Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das 

2020 (PNRCAD), no âmbito do objetivo: “Prevenir e reduzir a incidência de 
anomalias e perturbações de desenvolvimento fetal causadas pelos CAD, bem como a 
ocorrência de patologias na grávida, decorrentes do consumo de substâncias psicoativas e 

amentos não prescritos”. 

Sobre o Clube de Criativos de Portugal 
O Clube de Criativos de Portugal é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997 e 

realiza anualmente o mais prestigiado Festival de criatividade em Portugal que decorre 

tradicionalmente no fim de Maio, desde 1997.  

Nasceu com o objetivo de premiar o melhor que se faz em criatividade comercial em Portugal, 

ou seja, publicidade, design, eventos, digital, marketing relacional, ativação de marcas 

relações públicas e meios. Tem como missões promover a criatividade na comunicação 

comercial; representar estabelecer padrões de qualidade na indústria; estimular, apoiar e 

ajudar a formar as próximas gerações de criativos; demonstrar a importância e a necessidade 

de boa criatividade; facilitar a troca de experiências entre profissionais do meio.

O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) tem por 

missão promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos 

comportamentos aditivos e a diminuição das dependências. 

sicad@sicad.min-saude.pt 
http://www.diretorioalcool.pt 
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A par de outras organizações internacionais, a Organização Mundial de Saúde destaca também 
ol na gravidez como uma área central a considerar pelos países, na 

definição de políticas relativas à redução dos efeitos nocivos do álcool. Também em Portugal, 
é assim definida no Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das 

2020 (PNRCAD), no âmbito do objetivo: “Prevenir e reduzir a incidência de 
anomalias e perturbações de desenvolvimento fetal causadas pelos CAD, bem como a 
ocorrência de patologias na grávida, decorrentes do consumo de substâncias psicoativas e 

O Clube de Criativos de Portugal é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997 e 

realiza anualmente o mais prestigiado Festival de criatividade em Portugal que decorre 

melhor que se faz em criatividade comercial em Portugal, 

ou seja, publicidade, design, eventos, digital, marketing relacional, ativação de marcas 

relações públicas e meios. Tem como missões promover a criatividade na comunicação 

abelecer padrões de qualidade na indústria; estimular, apoiar e 

ajudar a formar as próximas gerações de criativos; demonstrar a importância e a necessidade 

de boa criatividade; facilitar a troca de experiências entre profissionais do meio. 

O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) tem por 

missão promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos 



Sobre o ICAP  
Em 1991, os principais representantes do 

ICAP – Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade, entidade sem fins lucrativos, responsável 

em Portugal pela implementação do sistema da autorregulação, que defende uma atividade 

publicitária lícita, honesta, verdadeira e leal.

Telf.: 21 303 70 00 
http://www.icap.pt / icap@icap.pt
 
 
Para mais informações: 
Clube de Criativos de Portugal
Coordenadora 
Susana Nascimento: susana.nascimento@clubecriativos.com
00351 916446919 

Em 1991, os principais representantes do mercado – anunciantes, agências e meios 

Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade, entidade sem fins lucrativos, responsável 

em Portugal pela implementação do sistema da autorregulação, que defende uma atividade 

a, honesta, verdadeira e leal. 

icap@icap.pt 

lube de Criativos de Portugal 

susana.nascimento@clubecriativos.com 

anunciantes, agências e meios – criaram o 

Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade, entidade sem fins lucrativos, responsável 

em Portugal pela implementação do sistema da autorregulação, que defende uma atividade 


