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Em cada ano, no dia 15 de maio, celebra-se o Dia Internacional da Família, proclamado pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 1993, com o objetivo de sensibilizar e 

consciencializar a sociedade em geral, sobre a importância da Família enquanto estrutura 

social, essencial, para garantir os cuidados básicos de bem-estar, de afeto e educacionais a 

todos os seus membros. 

Desta forma a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece(eu) a Família como um 

espaço privilegiado, de crescimento e desenvolvimento para crianças e jovens, onde estes 

devem encontrar proteção e segurança. 

Celebrar o Dia Internacional da Família constitui para todos nós a oportunidade de 

refletirmos acerca dos direitos e deveres das famílias no mundo contemporâneo e do papel 

a desempenhar por cada família, face à diversidade dos desafios e exigências da sociedade 

atual, na formação dos seres humanos. 

Importa ainda, que neste Dia Internacional da Família lembremos, da necessidade de 

conhecer e debater sobre as questões sociais, económicas e demográficas que afetam as 

famílias no seu dia-a-dia, por forma a encontrar respostas adequadas e facilitadoras, que 

permitam e ajudem as Famílias a cumprirem o seu papel. 

A Câmara Municipal de Palmela e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Palmela ao associar-se à celebração do Dia Internacional da Família, pretende relembrar, 

sobretudo, a toda a comunidade local, que Preservar e Garantir plenamente o direito a 

que todos sem exceção tenham acesso e disfrutem de uma família, é uma 

responsabilidade que cabe a todos os cidadãos. 

Para este ano, 2017, o tema escolhido pela Organização das Nações Unidas, (ONU) para 

assinalar o Dia Internacional da Família é: “Famílias, educação e bem-estar”.  



Será, então, dada relevância ao papel que as Famílias têm na promoção da educação e 

bem-estar das suas crianças e jovens, bem como, focar-se-á nas oportunidades, de 

coexistindo na família relações intergeracionais e de solidariedade entre os seus membros, 

serem transmitidas ao longo da vida aprendizagens diversas Para reforçar e fomentar os 

laços familiares entre pais, filhos, irmãos, avós e netos…., a Câmara Municipal de Palmela e   

a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Palmela (CPCJP), deixa o desafio  de que  

as Famílias  no dia 15 de maio realizem uma atividade em família, por exemplo, fazer um 

piquenique, uma caminhada, uma ida ao parque, ver um filme, ler um livro, contar uma 

história, e depois,  talvez… 

…Tirar uma fotografia de toda a 

                                              

 

Fonte: Consulta  sitio da ONU - Division for Social Policy and Development family e sitio APFN 

 

 


