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A Convenção dos Direitos
das Crianças data de 1989

O PÚBLICO falou com
especialistas em direitos
das crianças para perceber
qual é a prioridade na
reformulação do diploma

Assinala-se hoje o 30.° aniversá-
rio da Convenção dos Direitos da

Criança. Os direitos fundamentais
das criança ficaram, desde 1989,
assentes em 54 artigos e quatro pila-
res fundamentais: direitos à sobre-

vivência, direitos relativos ao des-

envolvimento, direitos relativos à

protecção e direitos de participa-
ção. Portugal ratificou a Convenção
em 1990. Mas o que é que ainda fal-

ta cumprir? O PÚBLICO falou com
quatro especialistas em direitos das

crianças para perceber o que colo-
cariam como prioridade num con-
texto de reformulação do actual
diploma. Porque, tal como quase
todos identificam, ainda falta fazer
"cumprir" alguns pontos da Con-

venção.

Dulce Rocha

A magistrada e presidente do Insti-
tuto de Apoio à Criança (lAC) diz

que ainda "não conseguimos cum-
prir o que está na convenção" . Para
"uma eventual revisão, acho que
era necessário densificar melhor o

sentido do direito à participação, no
sentido de reforçar o direito à par-
ticipação das crianças de maneira a

que não nos contentemos com uma
mera audição. A Convenção dos
Direitos das Crianças aponta no sen-
tido de que a criança deve ser parte
do seu próprio destino, e eu penso
que essa é uma matéria na qual é

necessário investir. Talvez explicar
melhor que não basta o direito à

palavra meramente formal, mas que
a vontade da criança, principalmen-
te quando falamos de adolescentes,
é muito importante."

Álvaro Laborinho Lúcio



OJuiz-conselheiro jubilado do Supre-
mo Tribunal tem como um dos seus

maiores centros de interesse os direi-
tos da criança e a "definição daquilo
que éa criança", disse, numa entre-
vista ao PÚBLICO em 2018. "Relativa-
mente ao texto da convenção da ONU
sobre os direitos das crianças, diria

que falta, em primeiro lugar, levá-lo
concretamente à prática. O texto
comporta valores que é fundamental

que sejam integrados no dia-a-dia

para que a convenção faça efectiva-
mente sentido. Dou um exemplo: da

convenção resulta claramente que a

criança passa a ser um sujeito de
direito. Isto obriga necessariamente

que nós criemos e interiorizemos
uma cultura da criança como o outro,
dando-lhe reconhecimento como
sujeito, estabelecendo uma relação
dialogada com ela e dando sobretudo
- e esse é um dos valores fundamen-
tais - o direito à participação. O direi-
to a ser ouvida, a ter voz."

Maria Barbosa-Ducharne

A professora auxiliar da Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educa-

ção da Universidade do Porto, res-

ponsável também pelo Grupo de

Investigação e Intervenção em Aco-
lhimento e Adoção (GIIAA) na mes-
ma faculdade, sublinha a questão
familiar. "Eu acho que há um direito

que está prescrito na convenção que
é o direito de toda a criança crescer

em família que, em Portugal, é pou-
co respeitado. As crianças que não
podem crescer na sua família de

origem são na sua esmagadora
maioria colocadas em instituições e

o arranque de um programa de
famílias de acolhimento está a tar-
dar em arrancar em Portugal. Falo
do direito a ter uma família que seja
atenta e que responda adequada-
mente às suas necessidades ."

Margarida Gaspar de Matos

A psicóloga e investigadora da
Faculdade de Motricidade Humana
da Universidade de Lisboa sublinha
as novas questões. "O cumprimento
da Convenção é uma direcção. Há
coisas que não eram reconhecidas
em 1989 e que por isso agora pare-
cem faltar, e isso vai acontecer sem-

pre. Estou a lembrar-me do direito
a um planeta, a um ecossistema sau-
dável. Falamos agora muito de jus-
tiça intergeracional para falar do
direito das novas gerações a 'herda-
rem' situações socioecológicas sus-
tentáveis... Falamos de saúde plane-
tária para falar da sustentabilidade
do planeta em condições de habita-
bilidade saudável. Falamos de polui-
ção digital e das questões ecológicas
e éticas associadas a este incremen-
to exponencial (e tão civilizacional
e tão positivo) da utilização de tec-

nologias digitais de informação e

comunicação. Falamos dos objecti-

vos do desenvolvimento sustentável
e da globalização. "
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