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Dia Internacional das Crianças Desaparecidas: Organizações de toda a Europa soam o alarme para
um grupo “invisível” de crianças desaparecidas
Mais de 209 000 chamadas foram recebidas pela rede europeia de linhas de apoio à Criança
Desaparecida 116000 em 2015.
Destas, 54% correspondem a casos de fugas (de casa e de instituição) e 29% a crianças raptadas por
um dos progenitores na sequência de um conflito familiar.
Enquanto o desaparecimento de crianças não acompanhadas representam apenas 2% de situações
denunciadas, pese embora o aumento de 1% face a 2014, este número indicia um outro aspecto
desconcertante da questão das crianças refugiadas não acompanhadas: a subnotificação dos
desaparecimentos deste grupo particularmente vulnerável de crianças/jovens.
Em janeiro de 2016, a Europol divulgava que pelo menos 10 000 crianças desacompanhadas
desapareceram depois de chegar à UE. Os dados das linhas 116000 para crianças desaparecidas
revelam que algumas destas crianças têm apenas 4 anos de idade. Teme-se que muitas sejam vítimas
de tráfico, incluindo para fins de exploração laboral e/ou sexual, mendicidade forçada e o tráfico de
drogas ou mesmo de órgãos.
As crianças migrantes não acompanhadas representam o maior desafio no panorama da actual crise de
refugiados.
Neste Dia Internacional da Criança, assinalado no dia 25 de maio em todo o mundo, a Missing
Children Europe e o seu membro efetivo português Instituto de Apoio à Criança, unem-se para dar
voz às milhares de crianças desacompanhadas que continuam a chegar à Europa e desaparecem poucas
horas depois de serem colocados em centros de acolhimento. Muitas dessas crianças estão apenas a
tentar desesperadamente chegar à família, de quem foram separados, ou que almejam alcançar num
qualquer país europeu que idealizaram.
Vários esforços de sensibilização serão lançados neste dia para ajudar a mudar atitudes e sensibilizar
para o apoio para com todos os grupos de crianças desaparecidas.
A Missing Children Europe em parceria com a MEP Anna Maria Corazza Bildt, promove uma sessão
especial no Parlamento Europeu, entre 13:30 e 15:00 de hoje, 25 de maio2016, convidando os
Estados-Membros a adoptarem a legislação necessária e a intensificar a cooperação por forma a

proteger todas as crianças desaparecidas, com enfoque nos esforços para proteger as crianças
migrantes desacompanhadas.
Mais tarde, terá lugar um jantar promovido pelos monarcas belgas, Rei Albert e Rainha Paola, com
distintas personalidades como Marie Louise Coleiro Preca, o director da Europol Rob Wainwright, Sir
Francis Jacobs, Margarida Sousa Uva Barroso, Bernadette Chirac, Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, Prof.
Giovanni Maria Flick - entre outros convidados, para assinalar o 15º
aniversário da Missing Children Europe e aumentar a consciência e o apoio ao combate ao
fenómeno das crianças desaparecidas.
O Instituto de Apoio à Criança que é membro efectivo desde 2001, (ano da fundação da Missing
Children Europe), este ano vai assinalar a data com a IX Conferência Crianças Desaparecidas, no dia
31 de Maio, no Novo Auditório da Assembleia da República, que contará com a presença do Senhor
Presidente da República e de altas individualidades, designadamente as Ministras da Administração
Interna e Justiça, o Sr. Ministro da Saúde, as Secretárias de Estado da Inclusão das Pessoas com
Deficiência, e da Cidadania e Igualdade, assim como o Senhor Provedor de Justiça, o Presidente da
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção de Crianças e Jovens e da sua Presidente
Manuela Ramalho Eanes.

A Missing Children Europe representa uma rede de 29 ONG em 24 países e promove a ligação entre
a investigação, a política e as organizações no terreno para proteger as crianças contra qualquer tipo
de violência, abuso ou negligência que é causa ou resultado do desaparecimento de crianças.
Enquanto rede, fornecemos apoio especializado 24/7, gratuitamente, em todos os casos de crianças
desaparecidas, incluindo no contexto de migração (crianças migrantes não acompanhadas).
As nossas atividades incluem a coordenação da rede de Linhas 116 000 (numero europeu comum
atribuído para as questões de desaparecimento de crianças), a coordenação da rede de mediadores
familiares transfronteiriços e o desenvolvimento de ferramentas/instrumentos/políticas para reduzir o
número de crianças migrantes não acompanhadas que desaparecem.
Segundo a Resolução (2001/C 283/01), relativa ao contributo da sociedade civil na busca de crianças
desaparecidas e sexualmente exploradas, no que diz respeito à busca de crianças desaparecidas,
estão abrangidas as seguintes situações: Desaparecimento e rapto: Crianças em fuga, Crianças
raptadas por terceiros, Crianças desaparecidas de forma inexplicável.
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