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PORQUE NECESSITAMOS DE UMA ESTRATÉGIA EUROPEIA SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA? 

Uma Estratégia Europeia sobre os Direitos da Criança permitirá uma visão coletiva do desafio há 

muito em curso e terá, inevitavelmente, incontornáveis reflexos nas próximas décadas. 

É um desafio que todos os Estados-Membros são chamados a enfrentar com o objetivo de eleger as 

áreas de atuação essenciais - e, entre elas, as absolutamente cruciais - e definir as traves-mestras 

das soluções futuras. 

Apelando à memória histórica recente do espaço europeu, constata-se que vários e relevantes 

documentos inspiraram melhores respostas e atuações, mas acreditamos que, até ao momento, têm 

sido insuficientes. 

O considerando J. da Resolução do Parlamento Europeu de 26 de novembro de 2019 afirma que 

“quase 25 milhões de crianças com menos de 18 anos estão em risco de pobreza ou de exclusão social na 

UE, que a pobreza priva as crianças de oportunidades de educação, cuidados infantis, acesso a cuidados 

de saúde, alimentação, e habitação adequadas, apoio familiar, e mesmo proteção contra a violência e que 

as suas consequências podem perdurar no tempo”. 

Os planos e políticas nacionais de proteção dos direitos fundamentais das crianças no espaço 

europeu não conseguiram, até hoje, atingir os desejados níveis de suficiência, capazes de 

salvaguardar eficazmente a sua proteção, pelo menos em vertentes essenciais e prioritárias. 

A verdade é que os desafios se multiplicaram recentemente e reina a incerteza relativamente a um 

universo de aspetos da vida das crianças que se tinham por adquiridos. 

Um mundo livre de medo e violência, onde ninguém é deixado para trás é uma afirmação de todos 

conhecida. 

E também sabemos que para acabar com a violência e operar mudanças positivas na vida das 

crianças será necessário começar a agir desde a primeira infância. 

Os Estados Membros precisam de uma estratégia que defina políticas integradas de 

desenvolvimento desde a primeira infância. 
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Mas que dizer quando a realidade nos confronta com a existência de uma tragédia mundial, 

inesperada e de proporções ainda não completamente conhecidas? 

Sabendo-se que as crianças constituem um grupo particularmente afetado em situações de crise 

económica e social, o investimento no seu bem-estar deve perdurar como objetivo indiscutível da 

Europa. 

Saúde, educação, proteção, apoio familiar, cuidados alternativos de qualidade e participação efetiva 

das crianças nas questões que lhes dizem respeito terão de se incluir no horizonte das prioridades 

Em abril de 2020, iniciaram-se as recolocações de crianças migrantes não acompanhadas, vindas das 

ilhas gregas, com vários Estados-Membros envolvidos nestes programas humanitários que mais não 

são do que o reconhecimento de que não pode negar-se às crianças a sua dignidade. 

O desafio aumentou, mas a estratégia não pode deixar de o considerar. 

A crise pandémica intensificou o recurso ao mundo digital, seja como meio ou complemento da 

escola, seja como forma de socialização entre os jovens. 

Esta maior permanência deve ser acompanhada de planos de educação digital. 

Impõe-se um maior nível de rigor na definição das prioridades dos Estados-Membros e na atribuição 

de recursos adequados para a sua eficácia. 

É fundamental assegurar o compromisso de cada Estado Membro na adoção de estratégias internas 

que confiram substância aos objetivos essenciais e prioritários definidos na Estratégia Europeia e 

que garantido seja o acompanhamento da implementação da estratégia pelos Estados Membros. 

Igualmente relevante é reconhecer que a elaboração da estratégia será uma forma dar voz às 

crianças quanto às suas preocupações e necessidades, já que estamos em presença de uma iniciativa 

que não pode passar à sua margem. 
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