
COMO OS GOVERNOS PODEM MANTER AS SUAS 
PROMESSAS A CRIANÇAS EM SITUAÇÕES DE RUA

Com o apoio de:





Quase todos os governos do mundo 

já fizeram promessas a todas as crianças 

do seu país.  

Chama-se esta lista de promessas a  

Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos da Criança.

Estas promessas são também 

chamadas direitos das crianças 

e incluem coisas como:

Direito à vida, 

à sobrevivência 

e ao 

desenvolvimento 

Ser 

tratadas 

de forma 

igual 

Direito a 

serem 

ouvidas 
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as crianças devem ser 

tratadas de forma igual, 

independentemente 

de quem são ou de 

onde são.

todas as crianças devem 

ser protegidas de coisas 

que podem realmente 

magoá-las.

as opiniões das 

crianças devem ser 

ouvidas.

Convenção sobre 

os Direitos da Criança



Para ajudar os governos a cumprir estas promessas, um grupo de 

peritos chamado Comité dos Direitos da Criança escreve relatórios 

para explicar aos governos o que devem fazer para manter as suas 

promessas. Estes relatórios são chamados Comentários Gerais. 

Comentário Geral sobre 

Crianças em Situações de Rua

Comité dos Direitos da Criança

NAÇÕES UNIDAS

As promessas feitas a crianças em situações de rua pelos governos 

nem sempre foram cumpridas, pelo que os peritos escreveram um 

Comentário Geral sobre estas crianças.

Crianças em situações de rua é sinónimo de:

- Crianças que, na maior parte do tempo, vivem ou trabalham 

   nas ruas quer seja sozinhas ou com outras crianças ou 

   membros da família; e

- Crianças que passam muito tempo nas ruas. Podem viver 

   ou trabalhar nas ruas por pouco tempo, mas o tempo que 

   passam na rua é importante para eles/elas.

Este Comentário Geral sobre Crianças 

em Situações de Rua explica:

(1) de que forma os governos devem ajudar crianças   

      que já se encontram em situações 

      de rua; e 

(2) como evitar que as crianças 

      voltem a precisar de estar 

      na rua.  
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Antes de escrever este Comentário Geral, o Comité perguntou às 

crianças em situações de rua por todo o mundo quais eram os seus 

conselhos. Fizeram-no porque as crianças devem ser incluídas 

quando se fazem planos ou se tomam decisões acerca delas.

As crianças em situações de rua disseram: 

Gostava que as 

pessoas que nunca 

viveram na rua nos 

vissem como seres 

humanos.

Não queremos 

ajuda, caridade, 

pena. Os governos 

devem trabalhar 

com a comunidade 

para nos dar 

direitos.

Viver na rua não 

significa que não 

podemos ter 

direitos.

Dêem-nos uma 

oportunidade de 

mudar a nossa 

história.

Os governos não devem 

dizer que não devíamos 

estar na rua. Não nos 

deviam perseguir se 

vivermos na rua. Nós 

deveríamos ser aceitos.
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Para garantir que mantêm as promessas que fizeram às crianças 

em situações de rua, os governos devem fazer um plano que:

O que os governos devem fazer

Mostre quanto dinheiro vão gastar para ajudar as crianças em situações de rua.

Explique o que vão fazer para ajudar as crianças em situações de rua.

Verifique de que forma podem as suas leis * ser melhores para as crianças 

em situações de rua.

Mostre como as crianças em situações de rua serão protegidas de coisas que 

podem realmente magoá-las, e como é que elas podem obter ajuda, de forma fácil 

e rápida, caso necessitem.

Se certifique de que as crianças em situações de rua poderão usar serviços 

básicos como hospitais, escolas e advogados, como qualquer outra pessoa. 

Se certifique que há serviços especiais para crianças em situações de rua, com 

assistentes sociais que percebam como a vida de rua nas suas comunidades é.

Os governos são o principal grupo responsável pelo plano. 

Eles devem ajudar os outros para garantir que as atividades 

do plano realmente acontecem. Isto inclui:

- os pais ou aqueles que cuidam das crianças em situações 

  de rua;

- organizações que ajudam crianças em situações de rua; e

- empresas.

Os governos devem ainda envolver as crianças em situações de rua, 

como especialistas nas suas próprias vidas, na escrita, prática e 

melhoramento do plano.

* Leis são listas de regras que todos (incluíndo o governo) devem seguir. 

Estas regras são normalmente feitas pelo governo. Os tribunais e a polícia 

certificam-se de que toda a gente segue estas regras e castiga as pessoas 

que não o fazem.
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Para garantir que os governos cumprem as promessas feitas 

às crianças de rua, o seu plano deve considerar:

Os governos devem:

- Eliminar quaisquer leis e ações que tratam crianças em situações de rua de forma 

  diferente (injustamente) por serem quem são.

- Explicar as vidas e os direitos das crianças em situações de rua a diferentes tipos 

  de pessoas, para que tenham uma visão mais positiva acerca destas crianças e um 

  melhor entendimento das suas vidas. 

Os governos devem proteger a vida e a dignidade* 

das crianças em situações de rua. 

Isto significa que devem proteger as crianças em 

situações de rua de coisas que podem realmente 

prejudicá-las. 

Não devia ser possível alguém tratar as crianças como 

criminosas por causa de coisas que elas têm de fazer 

para sobreviver.

* Dignidade: quando uma pessoa é levada a sério e 

   bem tratada

Sobrevivência e desenvolvimento

Igualdade de tratamento

Participação e liberdade

Os governos devem certificar-se de que as opiniões das crianças 

são ouvidas. Para garantirem que as crianças em situações de 

rua podem participar e fazer ouvir a sua voz, os governos devem 

partilhar informações e ajudar as crianças a formar os seus próprios 

projetos, grupos ou organizações.

As crianças em situações de rua precisam de um espaço 

seguro onde se possam juntar livremente - para que possam 

descansar, brincar, fazer amigos ou organizar as suas vidas. 

As pessoas que maltratem as crianças ou que as expulsem

de onde elas se juntam pacificamente devem ser punidas.
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Os governos devem gastar tanto dinheiro quanto possível para 

se certificarem que as crianças em situações de rua têm casa, 

* roupa, alimentos, cuidados médicos e educação para se 

desenvolverem. Isto deve ser fornecido através de pais ou 

encarregados de educação ou diretamente às crianças.

* As casas e os abrigos:

- Não devem ser retirados, a menos que outra casa ou abrigo 

  seja dado

- Devem ter necessidades básicas,como água potável, energia para cozinhar, 

   arrumação para guardar comida e sítio para tomar banho.

- Devem ter iluminação e aquecimento

- Devem oferecer protecção contra as condições meteorológicas e doenças

- Não devem ser muito caros

Os governos devem ajudar as crianças a manter contacto ou 

fazer contacto com as suas famílias, se elas assim quiserem. 

As crianças não devem ser separadas das suas famílias 

só por morarem ou trabalharem nas ruas. 

Os governos devem ensinar os pais e os tutores a serem bons 

pais, bem como devem tornar mais fácil para as famílias 

arranjar boas casas e bons empregos.

Os governos têm o dever de cuidar das crianças em situações 

de rua que não vivem com a família através de, por exemplo, 

'trabalhadores de rua* e fornecendo abrigo e espaços sociais. Os governos não devem forçar 

as crianças a abandonar os seus amigos e a vida na rua e obrigá-las a viver noutro lugar.

As crianças devem decidir (com adultos) onde viver, de que tipo de ajuda precisam e 

como visitar a sua família. 

* Trabalhadores de rua são adultos qualificados para ajudar crianças 

   em situações de rua a aproveitar ao máximo as suas vidas.

Os governos devem certificar-se de que as crianças em 

situações de rua têm acesso a um médico ou enfermeiro 

quando estão doentes. 

Os cuidados de saúde devem ser gratuitos e fáceis de obter 

(sem ser preciso os pais estarem presentes).

Os governos devem encontrar maneiras especiais de cuidar de 

crianças com deficiência e garantir que estas crianças podem 

usar os serviços facilmente.

Saúde e deficiências

Relações familiares

Necessidades básicas na vida
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Os governos devem certificar-se de que as 

crianças em situações de rua podem ir para 

uma boa escola de graça. As crianças que 

não estão na escola devem, mesmo assim, 

poder aprender a ler, escrever, fazer contas 

e tirar o máximo partido da vida.

O governo também deve ajudá-las a voltar para a escola. Além de educação, as crianças 

em situações de rua devem poder descansar e brincar em jardins públicos e parques infantis 

como todas as crianças. 

Os governos devem ajudá-las a ser criativas e praticar desporto.

 

Educação

Os governos devem proteger todas as crianças de todos os tipos de violência. 

Isto inclui:

- Violência física (como seja baterem-lhe como forma de castigo)

- Violência emocional (ser negligenciada ou intimidada, por exemplo) e 

- Violência sexual (como ser forçada a ter relações sexuais).

Violência em casa pode fazer com que as crianças querem sair de casa e ir para as ruas. 

Quando as crianças estão nas ruas, é mais provável que sejam vítimas de violência.
 

Às vezes, diferentes crianças de rua têm experiências diferentes com violência e devem ser ouvidas.

Protecção das criançasProtecção das crianças

Os governos devem proteger as crianças de ser forçadas a trabalhar. 

Podem fazê-lo ajudando-as a permanecer ou a ir para a escola e 

ajudando-as e às suas famílias a ter habitação, comida, roupas e 

outras necessidades básicas. 

As crianças que têm de trabalhar (por exemplo, a vender coisas na rua) 

não devem ser punidas por isso. 

Trabalho infantil

Os governos devem certificar-se de que a polícia protege as crianças e não as pune

por estarem nas ruas. 

Devia ser ilegal* a polícia maltratar crianças em situações de rua (roubando-lhes o 

dinheiro e os pertences delas, prendendo-as sem motivo real ou expulsando-as

da rua), e a polícia deve ser punida por isso.

* ilegal: uma ação que é proibida pela lei

Os governos poderão agora usar o Comentário Geral para pensar em como 

podem manter as promessas que fizeram às crianças em situações de rua.

Justiça para as crianças



Notas





Consortium for Street Children
www.streetchildren.org


