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LANÇAMENTO DO PROJECTO ECAAS EM LISBOA  

 Sistema Automatizado Europeu de Alerta Rapto de Crianças (ECAAS)  lançado em Lisboa, com 
reunião entre os parceiros 

Milhares de crianças desaparecem em todo o mundo a cada dia e o tempo é um factor crítico para 
as encontrar e as fazer regressar em segurança.  

Para combater o desaparecimento de Crianças, vários países da Europa têm vindo a implementar 
sistemas nacionais de alerta rapto destinados à Criança.   

Estes sistemas baseiam a sua eficácia num dispositivo de transmissão de emergência que notifica o 
público quando uma criança desaparece e apela à participação da sociedade civil, através do seu 
testemunho. 

 O sistema tem revelado resultados efectivos na França e na Grécia desde 2007 e tem sido um 
enorme sucesso em encontrar crianças desaparecidas.  Porém, como as fronteiras dentro da UE 
estão esbatidas no livre-trânsito de pessoas e bens, cada vez mais crianças são transportadas 
através das fronteiras nacionais, pelo que a cooperação entre os Estados-Membros é um factor 
crucial para o sucesso na sua recuperação. 

Com o apoio da Comissão Europeia através do programa Daphne, pretendemos criar um sistema 
automatizado de Alerta Rapto de Crianças, que permitirá a aplicação da lei nos países parceiros e 
notificar rapidamente o público nacional e internacional quando uma criança desaparece, de forma 
a que o seu testemunho se transforme na rápida localização e recuperação da Criança. 

Igualmente significativo, os países parceiros deste projecto ECAAS: Chipre, Grécia, Itália e 
Portugal vão ser capazes de comunicar entre si para lançar o Alerta nos casos em que há 
informações de que a criança tenha sido levada para outro país. Após a conclusão do projecto, 
prevê-se a sua expansão a outros Estados membros em toda a Europa.  

A reunião entre os parceiros, programada para os dias 27 e 28 de Abril em Lisboa1, é a primeira de 
várias reuniões que foram organizadas para a construção do sistema, combinando a experiência e 
saber das forças de segurança e dos especialistas das ONG.    

O ECAAS deverá estar concluído em Janeiro de 2011.  

 Costas Yannopoulos, presidente da ONG grega «Smile of the Child», afirmou:  

 "Se o  ECAAS  nos poder ajudar a trazer para casa ainda mais uma Criança, então o projecto é um 
sucesso".  

Mais informações: 

Maggie Lazaridis, «Smile of the Child»,  www.hamogelo.gr , missing@hamogelo.gr , info@hamogelo.gr  

Alexandra Simões, Instituto de Apoio à Criança www.iacrianca.pt , iacsos@net.sapo.pt  
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 Hotel Sana Lisboa,  

Av Fontes Pereira de  

Melo, nº 8 


