
 

 

Comunicado 

 

A Direção do Instituto de Apoio à Criança, em sua reunião de 29/11/2017, decidiu tomar 

posição pública acerca de insinuações feitas no Programa Linha da Frente, transmitido pela RTP1 

na passada quinta-feira, dia 23 de Novembro, sobre o trabalho desenvolvido pelo Senhor 

Conselheiro Armando Leandro, enquanto Presidente da Comissão Nacional de Proteção das 

Crianças e Jovens e Presidente da Associação Crescer Ser. 

O Senhor Conselheiro Armando Leandro tem dedicado grande parte da sua vida pessoal e 

profissional à defesa dos Direitos das Crianças, quer enquanto Magistrado no activo quer, após a 

sua jubilação, como Presidente da Comissão Nacional. Entende a Direção do IAC dever 

contribuir para o desagravo de afirmações que atingiram o seu bom nome e a sua imagem de 

cidadão exemplar, comprometido com a nobre causa dos Direitos da Criança. 

O País deve-lhe uma visão progressista sobre a Criança e os seus Direitos, tendo procurado por 

todas as formas ao seu alcance impor a perspetiva nova da Criança como sujeito de Direito e de 

Direitos em que, a par da proteção, se promove a sua participação, combatendo a violência que 

sobre ela é exercida, ao mesmo tempo que se valoriza o seu direito à palavra, e o seu Estatuto na 

sociedade. 

Pela sua ação no Centro de Estudos Judiciários, gerações de Magistrados foram  influenciados 

pelos seus ensinamentos no sentido de buscarem a justiça com o máximo de informação. 

Transmitiu-lhes os valores do rigor e da humildade por ter consciência de que, nesta matéria do 

Direito da Família e das Crianças, não haverá decisão justa sem a cooperação com profissionais 

de outras áreas do saber. 

Por isso, tem sido sempre um defensor da interdisciplinaridade e da interinstitucionalidade 

assumindo-se como um verdadeiro facilitador dessas relações profissionais que entende 

essenciais. 

Neste contexto, há um conjunto notável de Instituições ligadas à Criança que tem contado com a 

sua ajuda e com a sua experiência única e empenhada, porquanto o Senhor Conselheiro está 

sempre disponível para contribuir por todas as formas para uma mais adequada interação com as 

IPSS que lhe solicitam apoio, que sempre tem prestado graciosamente. 



O Senhor Conselheiro Armando Leandro tem sido um incansável defensor da Criança, sendo 

ainda um pensador do Direito que soube elevar a um nível superior o Direito das Crianças que 

com ele deixou de ser tido como um Direito “menor”. 

Considera pois, a Direção do IAC que foram injustas e inteiramente injustificadas as insinuações 

veiculadas através do citado programa. 

Daí que repudie com veemência tais insinuações que entende serem afinal um mau serviço para a 

causa da Criança, reafirmando o seu apreço e consideração pelas qualidades profissionais e 

humanas do Senhor Conselheiro Armando Leandro, que sempre pautou a sua conduta pela ética 

da responsabilidade, pelo que todos quantos trabalham na defesa dos Direitos Humanos e da 

dignidade da Criança lhe devem reconhecimento e gratidão. 

Bem-haja, Senhor Conselheiro Armando Leandro! 

 

       A Direção do IAC 
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