
 

 

 
 

 

ASSEMBLEIA DE CRIANÇAS  

 

CONCLUSÕES 

 

As cerca de trinta crianças reunidas na Assembleia de Crianças da CNASTI, no dia 19 de 

Novembro de 2016, descobriram que vivemos num mundo em que apenas é valorizado o “eu”, o 

esforço pessoal, onde são premiados os melhores. Reconheceram que existem dificuldades, muros 

que os afastam dos outros, do grupo. Cada criança/jovem/adulto vivem em ilhas, agarrados aos seus 

bens e saberes sem perceber a importância da partilha. Neste mundo egocêntrico e egoísta o Planeta 

Terra não ganha! 

Consideram importante que cada um de nós, nomeadamente os principais interventores 

políticos, tenham em atenção as seguintes recomendações: 

- A partilha de recursos produz ganhos para todos e para o todo; 

- Se cada um partilhar o que tem de melhor não há necessidade de dívida; 

  - São necessários protocolos e acordos para diminuir as nossas diferenças e permitir avanços 

e riquezas; 

- A riqueza do mundo está na união de esforços na procura do bem comum, a União é 

sempre melhor que a individualidade; 

  - Deve ser mantido o respeito pelos direitos das crianças. 

Concluíram que os direitos mais importantes para a sua felicidade são a paz, família e a 

capacidade de sonhar. Estes são valores fundamentais para o desenvolvimento do ser PESSOA, 

sendo base para o direito à saúde, à educação, à liberdade, ao convívio familiar, às relações 

humanas, ao amor.  

Exigem aos governantes que a proteção das crianças sobre todos os tipos de violência, seja 

uma realidade em todo o mundo. 

Apelam a que cada um “saia de si mesmo, procure criar teias de relações de amizade para 

contruir a paz e ser Feliz”. 

 

Esposende, 19 de Novembro de 2016 
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