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Pergunta com pedido de resposta oral O-000012/2021
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Sandra Pereira (The Left), João Ferreira (The Left), Peter Pollák (PPE), Giorgos Georgiou (The 
Left), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Botenga (The Left), Tudor Ciuhodaru (S&D), Tanja Fajon 
(S&D), Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Rosa 
D'Amato (Verts/ALE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Alex Agius Saliba (S&D), Bettina Vollath (S&D), 
Klemen Grošelj (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Jordi 
Solé (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Petra Kammerevert 
(S&D), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Chris MacManus 
(The Left), Miriam Lexmann (PPE), Kateřina Konečná (The Left), Leila Chaibi (The Left), Chiara 
Gemma (NI), Konstantinos Arvanitis (The Left), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The 
Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Özlem Demirel (The Left), Josianne Cutajar (S&D), Elena 
Kountoura (The Left), Miguel Urbán Crespo (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mick 
Wallace (The Left), Clare Daly (The Left)

Assunto: O retrocesso em relação aos direitos das crianças devido às medidas de confinamento 
da COVID-19

As crianças, apesar de serem menos afetadas pelo próprio vírus, estão a suportar um peso 
desproporcionado da pandemia de COVID-19, nomeadamente no que diz respeito às medidas de 
confinamento. Creches, jardins de infância e escolas estão encerrados há meses, afetando não só a 
educação das crianças, mas também a sua nutrição, o seu desenvolvimento social e a sua proteção. 
O ensinamento à distância aumentou a desigualdade na educação, em especial a exclusão digital, 
incluindo a escassez de computadores e a falta de acesso à Internet. As medidas de confinamento 
conduziram a um aumento da violência no seio das famílias, enquanto o direito das crianças a 
brincar também foi prejudicado. As respostas em matéria de proteção social não suprem, 
frequentemente, as necessidades das crianças e das suas famílias.

Além disso, a COVID-19 e as subsequentes medidas de confinamento representaram uma ameaça 
especial aos direitos das crianças portadoras de deficiência, às crianças que vivem em instituições e 
às crianças ciganas e migrantes.

A UNICEF identifica fatores de risco comuns para a presença de violência, abuso e negligência 
associados à COVID-19, nomeadamente:

- maior pobreza e insegurança alimentar devido à perda de postos de trabalho e de rendimentos;

- a disrupção de redes de apoio interpares e sociais às crianças e aos prestadores de cuidados;

- a disrupção dos serviços comunitários e de apoio social às crianças e aos prestadores de cuidados;

- uma quebra nas rotinas das crianças e dos prestadores de cuidados;

- aumento do consumo de álcool e/ou substâncias pelos prestadores de serviços;

- estruturas ad hoc de acolhimento de crianças.

A pandemia está rapidamente a transformar-se numa crise mais ampla dos direitos das crianças. Os 
direitos, o desenvolvimento e o futuro das nossas crianças estão em risco. Assegurar que os pais e 
os prestadores de cuidados possam apoiar as crianças durante este período e que não tenham que 
suportar cortes nos seus rendimentos não pode ser visto como uma mera despesa. Pelo contrário, 
deve ser encarado como um investimento na qualidade das vidas das crianças para um futuro 
melhor.

1. Que tipo de medidas está a Comissão a tomar para fazer face a este retrocesso crescente?
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2. Num esforço para o combater, está a Comissão a envidar esforços para mobilizar uma resposta 
rápida em matéria de investigação, a fim de fornecer os dados necessários para intensificar as 
avaliações rápidas e urgentemente desenvolver estratégias e preparar intervenções em conjunto 
com os Estados-Membros?
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