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Saudação à comemoração do Dia Internacional dos Direitos das Crianças e 30º 

aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança

O Dia Internacional dos Direitos das Crianças assinala-se anualmente a 20 de 

novembro, por ocasião do aniversário da proclamação da Declaração dos Direitos das 

Crianças a 20 de novembro de 1959, tendo resultado, 10 anos depois da sua 

instituição, na adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança a 20 de novembro de 

1989, e que comemora este ano o seu 30º aniversário. 

Precedidos pela Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança de 1924 e pela 

criação da UNICEF em 1946, estes instrumentos internacionais vieram reconhecer de 

forma inequívoca e universal a existência de direitos próprios das crianças e a 

obrigação do Estado e da sociedade de proteger as crianças. Em Portugal, esse 

reconhecimento foi precoce, tendo sido um dos primeiros países a aprovar uma Lei de 

Proteção à Infância, em 1911 e tendo, em 1976, inscrito no artigo 69.º da Constituição 

da República Portuguesa que «as crianças têm direito à proteção da sociedade e do 

Estado».

Neste 30º aniversário da adoção da Convenção, Portugal destaca-se de forma evidente 

no combate ao trabalho infantil, na redução do abandono escolar precoce e na 

melhoria da condição socioeconómica das crianças. Os frutos deste trabalho são 

reconhecidos pelo Índice de Direitos da Criança, no qual Portugal tem sempre ocupado 

os três primeiros lugares desde 2013, tendo sido identificado, num relatório da UNICEF 

de junho 2019, como o 5º país com melhores políticas de apoio à família entre 31 

países desenvolvidos.



Neste quadro importa reconhecer e louvar em especial o trabalho diário da Comissão 

Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens, do conjunto das Comissões 

de Proteção de Crianças e Jovens, da Provedoria de Justiça e de entidades da 

sociedade civil como a UNICEF Portugal e o Instituto de Apoio à Criança, entre outras, 

pelo seu indelével contributo para os direitos das crianças em Portugal.

Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda a comemoração

do 30.º Dia Internacional dos Direitos das Crianças e quem diariamente trabalha para 

salvaguardar e efetivar estes direitos.
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