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VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 841/XIII/4.ª

DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA

No passado dia 01 de junho voltou a assinalar-se o Dia Internacional da Criança.

A propósito desta data, importa reiterar o apelo a que todos os membros da sociedade 
possam aderir de forma crescente à Agenda dos Direitos da Criança para o Século XXI, 
aprovada pela ONU, num movimento mundial que contribua para a criação de um mundo 
apropriado para as crianças, subscrevendo princípios e objetivos que colocam as crianças e 
o seu melhor interesse sempre em primeiro lugar.

Apesar dos progressos globais significativos alcançados no que diz respeito à sobrevivência 
das crianças, à educação e à luta contra a pobreza, demonstrados por relatórios 
internacionais, a vida e futuro de muitos milhões de crianças continua em risco em muitas 
partes do mundo.

Com efeito, as crianças têm sido ao longo dos séculos o rosto visível dos impactos 
devastadores das guerras, da fome, do tráfico humano e da violação sistemática dos 
elementares direitos humanos. A crise atual dos Refugiados tem também revelado à 
exaustão os dramas que as crianças enfrentam, muitas vezes perdendo a sua vida em longas 
travessias marítimas, terrestres ou no decurso de conflitos armados! Cada um dos Estados 
envolvidos em todos estes cenários e contextos, mas também as instâncias internacionais, 
devem procurar, urgentemente, formas de ação mais consequentes.

O efetivo exercício dos direitos enunciados na Convenção sobre os Direitos da Criança, da 
qual Portugal é parte subscritora, requer de todas e todos o firme propósito de traduzir 
progressivamente o que se encontra preconizado por normas jurídicas, em práticas sociais e 
políticas públicas que assentem na promoção da igualdade de oportunidades e no 
desenvolvimento integral de todas as crianças e jovens, garantindo um exercício da 
cidadania, cada vez mais pleno. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, a Assembleia da 
República, reunida em plenário, saúda o Dia Internacional da Criança, reafirmando o seu 
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compromisso de busca incessante de mais e melhor proteção às crianças visando a defesa 
dos seus Direitos e do seu desenvolvimento e bem-estar integral. 

Palácio de São Bento, 05 de junho de 2019

Os Deputados,

(Carlos César)

(Susana Amador)

(Filipe Neto Brandão)

(Pedro Delgado Alves)

(Elza Pais)


