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Grupo Parlamentar

PROJETO DE VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 404/XIV/2.ª

DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS

A 20 de novembro de 1959 proclamou-se mundialmente a Declaração dos Direitos das 

Crianças e a 20 de novembro de 1989 adotou-se a Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Trata-se da Convenção mais consensual a nível mundial tendo sido ratificada por Portugal 

em 1990.

Representa, mais do que uma declaração de princípios, um vínculo jurídico para os 

Estados aderentes que se comprometem a adequar as suas normas internas de forma a 

garantir que todas as crianças são protegidas e nenhuma discriminada, que todas as 

decisões que as afetam se norteiam pelo seu superior interesse, que a todas as crianças 

são garantidas as condições necessárias à sua sobrevivência e desenvolvimento e 

assegurada a igualdade de oportunidades. Que a sua opinião é considerada e tida em conta 

em todos os assuntos que se relacionem com os seus direitos.

Mundialmente, várias décadas depois, estamos ainda longe de garantir a efetivação dos 

direitos das crianças. A pandemia que o mundo enfrenta trouxe e trará mais dificuldades 

e desafios a este desígnio. Mais do que nunca todas as tomadas de decisão, as políticas 

públicas e as medidas de combate à crise mundial devem reger-se pelo princípio do 

superior interesse das crianças e ter como farol a garantia das condições necessárias à 

sobrevivência e ao pleno desenvolvimento das crianças.

A Assembleia da República, reunida em plenário, saúda as iniciativas do dia 20 de novembro, 

e o trabalho diário das associações, organizações não-governamentais, ativistas e serviços 

sociais do Estado que incansavelmente defendem e procuram cumprir os Direitos das 

Crianças. 

Assembleia da República, 20 de novembro de 2020

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,
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Sandra Cunha; Pedro Filipe Soares; Mariana Mortágua; Jorge Costa; Alexandra Vieira;

Beatriz Dias; Fabíola Cardoso; Isabel Pires; Joana Mortágua; João Vasconcelos;

José Manuel Pureza; José Maria Cardoso; José Soeiro; Luís Monteiro;

Maria Manuel Rola; Moisés Ferreira; Nelson Peralta; Ricardo Vicente; Catarina Martins


