
A INFÂNCIA NÃO SE REPETE - 2016 

 

1 

 

Divulgação da campanha “A Infância não se repete” 2016 

 
 Abril - Mês Internacional da Prevenção do Mau Trato na Infância 

 Nos mupis da Câmara Municipal de Lisboa 

 Com Leonor Poeiras 

 
A associação Caminhos da Infância lança, pelo terceiro ano consecutivo, a sua campanha de 

sensibilização pública destinada a alertar para os efeitos do mau trato na infância, no âmbito do 

Mês Internacional da Prevenção do Mau Trato na Infância (abril), intitulada “A infância não se 

repete. Fica para sempre”. 

A campanha é composta por um cartaz com a apresentadora televisiva Leonor Poeiras e 

pretende sensibilizar para a importância da construção da relação pais/filhos nas rotinas de 

todos os dias. A produção esteve a cargo da MagmaPhoto que, com o fotógrafo Pau Storch, se 

empenhou em produzir um cartaz a transbordar cumplicidade entre o adulto cuidador e a 

criança.  

A campanha junta ainda, este ano, o lema “ESTARMOS JUNTOS FAZ-NOS CRESCER” no sentido 

de sensibilizar não só para a importância da infância como período que nos marca para toda a 

vida, mas também para a importância da parentalidade positiva, no sentido do envolvimento, 

do afeto, da disponibilidade e do estímulo, como contraposição ao abuso e à negligência. 

Os cartazes estarão em circulação na rede de mupis da Câmara Municipal de Lisboa até 3 de 

maio e a campanha será acompanhada com iniciativas nas redes sociais. 

A campanha conta, pela primeira vez, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, à 

semelhança dos anos anteriores, foi desenvolvida com o apoio do Centro de Investigação e 

Intervenção Social do ISCTE-IUL, nomeadamente da Professora Maria Manuela Calheiros, com a 

colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos 

e Proteção das Crianças e Jovens. 

Segundo Inês Poeiras, presidente da associação Caminhos da Infância, “não podemos deixar 

que as crianças cresçam sem infância e a parentalidade positiva surge como potencial resposta 

preventiva, porque promove todo um conjunto de práticas parentais opostas às de abuso e 

negligência”.  

Na mesma linha, e também da Caminhos da Infância, Francisca Carneiro explica que “com esta 

campanha queremos desafiar os pais a envolverem-se mais com os seus filhos. Sentimos que é 

altura de mostrar que os elos pai/filho vão bem além da "responsabilidade parental”. 

Para esta equipa, além de políticas, programas e serviços de apoio à parentalidade positiva, as 

recomendações europeias vão no sentido de agir de forma preventiva, nomeadamente com 

campanhas de sensibilização para a população em geral e para os pais em específico. É ainda de 
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salientar as elevadas taxas de reabertura dos processos de promoção e proteção (7993 

processos reabertos em 2014), refletindo a reincidência de situações de perigo (CNPDPCJ, 

2015) e, assim, a falta de eficácia na sua resolução prévia. A maior parte das situações de maus-

tratos é perpetrada pelos pais, ou cuidadores da criança, pelo que qualquer estratégia de 

prevenção ou intervenção nesta problemática deverá focar-se nas competências parentais.  

13 abril 2016 

 

 

Para mais informações: 

Caminhos da Infância 
Via Projetada “B” à Rua Manuel Gouveia n.º 4, 1900-362 Lisboa 
caminhosdainfancia@gmail.com 
Inês Poeiras: 91 277 43 42 |     Francisca Carneiro: 91 292 82 86 
www.facebook.com/ainfancianaoserepete 
http://caminhosdainfancia.wix.com/cinipi 
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