
 
 

PPrreessss  RReelleeaassee  
  

Campanha Nacional de Recolha de Material Escolar 

 

3 e 4 Setembro 2016 

Lojas Continente 

 
O Instituto de Apoio à Criança em parceria com a Karingana wa Karingana e a Cáritas 

Portuguesa, com a colaboração da SONAE MC e o apoio fundamental de vários patrocinadores 

vão promover, pelo terceiro ano consecutivo, uma Campanha Nacional de Recolha de Material 

Escolar destinada a crianças de famílias com dificuldades. 
  

O material escolar angariado será distribuído por todo o país, por voluntários organizados pela 

Cáritas Portuguesa. 
  
Considerando todo o empenho e relevância da ação desenvolvida na área dos Direitos da Criança 

pela Drª Manuela Eanes, Presidente do Instituto de Apoio à Criança, foi-lhe novamente pedido para 

ser Embaixadora desta Campanha, que tem como objetivo promover o direito à educação - 

fundamental para a promoção da igualdade de oportunidades. O IAC entende que a escola deve 

ser um lugar feliz para todas as Crianças, proporcionar-lhes sentimentos de alegria, de tolerância, 

de compreensão, de fraternidade e de descoberta do mundo, de encontrar novos amigos e de promover 

o respeito pelo outro. 

  
O Instituto de Apoio à Criança, desde a sua criação em 1983, tem promovido a defesa de todos 

os Direitos da Criança (direitos fundamentais para o desenvolvimento harmonioso e integral da 

criança e sua proteção, por exemplo direito à educação, à saúde, a não ser maltratada, ao afeto, entre 

outros.), trabalhando sempre em parceria e comungando saberes com outras instituições, assim o IAC 

não poderia deixar de estar envolvido nesta Campanha, na certeza de que irá contribuir para que 

mais crianças sintam mais alegria, mais bem-estar e mais dignidade, no início deste ano escolar. 
  
A Campanha Nacional de Recolha de Material Escolar decorrerá nas Lojas Continente, nos 

próximos dias 3 e 4 de Setembro. 
 
Pedimos todo o vosso apoio para a divulgação desta Campanha. Contamos com a sua presença.  

Participe! 
A Direção 

 

 

 

 

 

Lisboa, 31.08.16 

 
 


