COMUNICADO DE IMPRENSA
As crianças “assumem o controlo” em escolas, municípios, governo, meios de
comunicação social, empresas, entretenimento e desporto no Dia Universal dos
Direitos da Criança
No dia 20 de Novembro, personalidades de várias áreas e líderes nacionais e globais juntam-se
à UNICEF para dar voz às crianças mais desfavorecidas
A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leite, abre as portas do seu gabinete
às crianças para uma manhã informal
LISBOA, 20 de Novembro de 2017 – A 20 de Novembro, Dia Universal dos Direitos da Criança

(DUDC) e data do aniversário da adopção da Convenção sobre os Direitos da Criança, os mais novos vão
“assumir o controlo” e fazer ouvir as suas vozes para sensibilizar o público para problemas que mais os
preocupam em Portugal e no mundo. Será um dia de acção para as crianças, pelas crianças.
Um dia divertido, com uma mensagem séria – é este o mote global lançado pela UNICEF para este dia em
que crianças de todo o mundo, para além de aprenderem sobre os seus direitos, irão assumir um papel
de destaque nas escolas, meios de comunicação social, empresas, governo e municípios e na área do
entretenimento e do desporto. O objectivo é que expressem a sua opinião sobre os assuntos que as
inquietam e mostrem o seu apoio aos milhões de crianças que estão fora da escola, desprotegidas e
desenraizadas em todo o mundo e cujos direitos são violados todos os dias.
A data vai ser assinalada desde a Nova Zelândia à sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Em Portugal,
a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leite, vai receber no seu gabinete um grupo de
crianças entre os 5 e os 15 anos para uma conversa liderada pelos mais novos sobre temas escolhidos
pelos mesmos. O programa do dia 20 conta ainda com outras iniciativas nas quais as crianças estarão em
destaque no entretenimento e no desporto, em espaços noticiosos, em municípios aderentes ao
Programa Cidades Amigas das Crianças e em escolas.
Em Nova Iorque, 150 crianças irão assumir o controlo da sede das Nações Unidas, numa iniciativa que
conta com a presença do Secretário-Geral da ONU, António Guterres.
“Crianças de Portugal e de todo o mundo vão juntar-se à UNICEF nesta iniciativa para nos transmitirem o
que as preocupa com propostas concretas para a realização dos seus direitos e de todas crianças”, afirma
Beatriz Imperatori, Directora Executiva da UNICEF Portugal. “Neste dia terão também a oportunidade de
melhor compreenderem como são tomadas as decisões que as afectam e que têm um impacto directo na
sua vida actual e futura, ajudando à concretização dos seus sonhos e aspirações”, conclui.
Esta iniciativa tem contado com uma enorme adesão em todo o mundo, destacando-se:
Em Espanha, a Rainha Letícia participará através de um directo de 10 minutos no Facebook. Nas Cidades
Amigas das Crianças irão realizar-se sessões plenárias com a participação directa de crianças em alguns
Parlamentos Autonómicos. O FC Barcelona, casa do Embaixador de Boa Vontade da UNICEF Leonel Messi,
vai ceder o relvado a 24 crianças de 9 e 10 anos que vão mostrar os seus dotes futebolísticos ao mundo
durante um treino com Ernesto Valverde. No treino os jogadores do clube juntar-se-ão às crianças. Fora
das quatro linhas, as crianças vão também assumir cargos da direcção do clube e da Fundació FC
Barcelona.

Em todo o mundo, vários líderes governamentais vão apoiar o DUDC, entre os quais os Primeiros-ministros
do Canadá, Justin Trudeau, da Irlanda, Leo Varadkar, e da Jordânia, Hani Al-Mulki. O Presidente francês,
Emmanuel Macron participará num Conselho de Ministros com várias crianças. A Presidente do Chile,
Michelle Bachelet, irá igualmente assinalar a data.
Será lançado um videoclip com uma versão “controlada” por crianças de todo o mundo da música “What
about us” da cantora P!nk. “Neste dia, juntei-me à UNICEF para recordar ao mundo que as vozes dos mais
novos importam e que as suas opiniões devem ser consideradas nas decisões que vão influenciar os seus
futuros”, afirmou a cantora.
Vários Embaixadores de Boa Vontade da UNICEF, incluindo David Beckham, Katy Perry e Priyanka Chopra
irão participar em acções do DUDC, para além de outras personalidades como Millie Bobby Brown que
também cedeu a sua voz para mobilizar a sociedade neste dia em que as crianças vão estar em destaque
a fim de chamar a atenção para os problemas que enfrentam, independentemente de onde vivem.
Hugh Jackman e Debora-Lee Furness são a cara da iniciativa #WorkOutForWater, um evento de apoio ao
DUDC no dia 18 de Novembro que decorrerá em mais de 100 países. Instrutores e alunos das aulas
LesMills podem participar em sessões especiais e angariar fundos para o trabalho da UNICEF para que
mais crianças possam ter acesso a água boa para beber, cuidados de saúde e nutrição em vários países no
mundo. Em Portugal, para além da acção global que decorre no Sábado que antecede o DUDC, esta
iniciativa estende-se também ao evento Portugal Fit, nos dias 25 e 26 de Novembro.
Em mais de 50 organizações com expressão mundial crianças assumirão papéis de destaque e chefia,
incluindo a LEGO, a Qantas e a H&M Foundation.
Em escolas de todo o mundo, incluindo em Portugal, os mais novos irão assumir o controlo das aulas e
liderar assembleias para fazer ouvir as suas vozes e em alguns casos angariar fundos em prol das crianças
mais desfavorecidas e vulneráveis do mundo.
***
Nota:
O Dia Universal dos Direitos da Criança é uma oportunidade para dar voz às crianças de todo o mundo e
para defender e promover os seus direitos construindo um futuro melhor para todas.
Para mais informação sobre como se envolver e participar neste Movimento Mundial consulte:
www.unicef.pt/Dia-Universal-Direitos-Crianca/ e https://www.unicef.org/world-childrens-day/
Siga a UNICEF Portugal

***
Acerca da UNICEF
A UNICEF trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do mundo, para chegar às crianças mais
desfavorecidas. Presentes em 190 países e territórios, trabalhamos para todas as crianças, em qualquer
parte, para construirmos um mundo melhor para todos. Para saber mais sobre a UNICEF e o seu trabalho
para as crianças, visite: www.unicef.pt.
Para mais informação, é favor contactar:
- Vera Lança, UNICEF Portugal, Tel: 21 317 75 00, vlanca@unicef.pt
- Rita Rolin, UNICEF Portugal, Tel: 21 317 75 00, rrolin@unicef.pt
- Helen Wylie, UNICEF Nova Iorque, Tel: +1 917 265 4516 / +1 917 244 2215, hwylie@unicef.org

