
 

MOÇÃO 
Pelos Direitos da Criança 

As Nações Unidas adotaram por unanimidade, em  20 de Novembro de 1989, 
a  Convenção sobre os Direitos da Criança, cujo conteúdo enuncia um 
conjunto significativo de direitos fundamentais, de abrangência muito ampla 
ao integrar direitos civis e políticos, extensivos aos âmbitos económico, social 
e cultural, que regula, em princípio, a forma como a sociedade deve tratar a 
criança, particularmente através da aplicação, por parte dos estados, de 
disposições que protejam a criança. 

A CDC equivale a um verdadeiro tratado, em matéria de direitos humanos, que 
colheu, no plano internacional, o maior consenso de sempre, com o nível de 
ratificação mais elevado de que há memória. 

A CDC não se reveste apenas de grande importância pela dimensão declarativa 
que assume, mas principalmente pelo que objetiva, pois representa 
um  vínculo jurídico para os Estados que a subscreveram, traduzindo-se num 
meio de afirmação e de construção de uma sociedade  mais justa, humana e 
progressista.  Para além do enquadramento resultante da adequação das 
normas de Direito interno dos países às consagradas na Convenção, a questão 
central coloca-se na promoção efetiva e na proteção eficaz dos direitos e 
Liberdades nela reconhecidos. 

À exceção de um país que ainda não ratificou a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, os Estados Unidos da América, todos os outros, ao subscrevê-la, 
atribuem a este tratado internacional um papel de relevância, enquanto 
instrumento legal de natureza universal. O nosso País ratificou a Convenção 
em 21 de Setembro de 1990. 

A aplicação prática da Convenção abre portas à construção de uma sociedade 
com mais justiça social, a partir dos quatro princípios fundamentais, 
reconhecidos pela UNICEF, como pilares básicos relacionados com todos os 
outros direitos das crianças: 

• o princípio da não discriminação, que visa assegurar a todas as crianças 
o desenvolvimento do seu potencial, em todas as circunstâncias, em 
qualquer momento e em qualquer parte do mundo; 



• o princípio do interesse superior da criança, para que se assuma como 
pressuposto prioritário em todas as ações e decisões que lhe digam 
respeito; 

• o princípio da sobrevivência e desenvolvimento,  com vista ao 
reconhecimento da importância vital de garantir o acesso a serviços 
básicos e a igualdade de oportunidades, para que as crianças possam 
progredir plenamente; 

• o princípio de assegurar o direito de  opinião da criança, 
significando que a sua voz deve ser ouvida e tida em conta em todos os 
assuntos com ela relacionados. Assim, destacam-se: os direitos da 
criança à sobrevivência, através da garantia a cuidados adequados; os 
direitos para assegurar o desenvolvimento da criança, baseada por 
exemplo no acesso à educação; os direitos à proteção, designadamente 
contra a exploração; os direitos de participação, por via do direito de 
expressão da sua própria opinião.  

Cientes de que muito há ainda por fazer, porque a afirmação dos direitos da 
criança corresponde a um processo que se constrói todos os dias, assinalar a 
Convenção como um marco importante do direito internacional é uma forma 
de promover um mundo mais justo e humano. 

Aproveita-se igualmente este momento para homenagear a figura de Eglantyne 
Jebb, que escreveu, em 1924, o texto que serviu de base para a Convenção dos 
Direitos da Criança da ONU. Esta professora britânica mudou o panorama ao 
contribuir para o texto aprovado por unanimidade pela Liga das Nações, a 
antecessora das Nações Unidas, conhecido como a Declaração de Genebra para 
os Direitos da Criança. Disse um dia : “A única língua internacional do mundo é 
o choro de uma criança”. Até 1924, não havia padrões de proteção para 
crianças ao nível internacional. O texto inspirou a Declaração Universal pelos 
Direitos da Criança, assinada pelas Nações Unidas há 60 anos, em 20 de 
novembro de 1959. O documento composto por dez tópicos é, por sua vez, a 
base da Convenção sobre os Direitos da Criança, o instrumento de direitos 
humanos mais consensual da história. Desde que foi assinado na Assembleia 
Geral da ONU, em 1989, o texto foi ratificado por 196 países. 

Assinalando essa data, a Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida em sessão 
ordinária a 28 de Novembro de 2019, delibera enviar, a todas as entidades do 
Concelho que cuidam diariamente das crianças, um agradecimento profundo 
pela importante missão que empreendem.  

Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel


