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25 de maio de 2018: Dia Internacional das Crianças Desaparecidas 

Crianças desaparecidas na Europa: 19% das crianças desaparecidas enfrentam alguma 

forma de abuso e exploração. 

Por ocasião do Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, comemorado a 25 de maio em 

todo o mundo, a Missing Children Europe lança o seu novo relatório estatístico «Números e 

Tendências das Crianças Desaparecidas em 2017». 

O relatório apresenta a evolução e as tendências dos casos de crianças desaparecidas na 

Europa tratados pela Rede Internacional de Mediadores Familiares 

(http://www.crossbordermediator.eu/) e a rede europeia de Linhas de Apoio à 

Criança Desaparecida disponíveis através do número 116000, atribuído em Portugal ao 

Instituto de Apoio à Criança , desde a criação desta linha específica em 2004 (no âmbito da 

diretiva europeia). 

Em 2017, a rede de linhas 116 000 recebeu 188 936 chamadas em toda a Europa 

(http://missingchildreneurope.eu/116000hotline). 

19% das crianças declaradas desaparecidas nas linhas de atendimento, enfrentaram situações 

de violência, abuso, negligência e exploração. Os jovens em fuga são as principais vítimas 

pelas situações a que involuntariamente se expõem nos seus percursos de fuga ou na procura 

desesperada dos seus sonhos. 

Em 2017, os jovens que fugiram ou foram expulsos de casa constituíram 57,2% dos casos 

de crianças desaparecidas relatadas às linhas 116 000, tornando-as consistentemente, ano 

após ano, no maior grupo de crianças desaparecidas por toda a Europa. (Por essa razão, vai 

ser esse o tema do Encontro da Missing Children Europe – “Runaways: Unseen and 

unheard”, que este ano terá lugar no dia 6 de junho no Parlamento Europeu). 

Os raptos parentais constituíram o segundo maior grupo, com 23,2% dos casos. 

Em Portugal, os dados do SOS Criança Desaparecida alinham-se com esta realidade, numa 

proporção ligeiramente superior os raptos parentais, de 32% e 51% para as fugas nacionais. 

Embora as autoridades nacionais informem cada vez mais, e tenhamos conhecimento que 

existem milhares e milhares de crianças migrantes desaparecidas dos centros de acolhimento 
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da Europa, sendo que muito poucos casos de desaparecimento de crianças migrantes não 

acompanhadas são, na verdade, denunciadas, quer às linhas 116 000, quer às autoridades 

policiais. 

A subnotificação desses desaparecimentos e a falta de clareza sobre os papéis e 

responsabilidades em relação à prevenção e resposta a esse grupo muito vulnerável de 

crianças continua a ser uma questão preocupante. 

Os raptos criminais representaram menos de 1% dos casos registados em 2017, como nos anos 

anteriores, enquanto os casos de crianças perdidas, feridas ou desaparecidas aumentaram em 

comparação com o ano passado, correspondendo a 14,3% dos casos. 

1 em cada 6 casos de crianças desaparecidas tinha natureza transfronteiriça, mostrando a 

importância da cooperação internacional entre os governos, as linhas 116 000, os tribunais e 

outras autoridades de proteção da criança, particularmente as Autoridades Centrais de cada 

estado membro. 

Em 2017, 46% das crianças desaparecidas comunicadas às linhas 116 000, foram encontradas 

no ano, um aumento de 4% em relação a 2016. 

Salienta-se que embora tenha havido um aumento significativo no número de jovens 

encontrados (de 46% em 2016 para 59% em 2017), a maioria das crianças encontradas sem 

vida eram jovens em fuga. 

Por outro lado a percentagem de crianças/jovens que fogem repetidamente aumentou de 15% 

em 2016, para 16% em 2017, o que nos deve conduzir a uma reflexão urgente sobre os 

problemas persistentes, quer nas famílias, quer nas instituições de acolhimento. 

Na verdade as pesquisas mostram que quanto mais uma criança foge, mais vulnerável se 

torna, porque é forçada a usar estratégias mais arriscadas para sobreviver, como viver sem-

abrigo, mendigar, prostituir-se. Daí que, o fenómeno das fugas esteja muito associado às 

exploração sexual de crianças. 

Embora os governos nacionais garantam a maior parte do financiamento das linhas de apoio, 

as instituições que as gerem queixam-se que não tiveram acesso a financiamento das 

autoridades nacionais em 2017, pelo que a falta de recursos financeiros e humanos são os 

principais desafios citados repetidamente. 



Embora estas linhas diretas tenham respondido a mais de 1,2 milhões de chamadas 

relacionadas com crianças desaparecidas desde 2011, a falta de financiamento estável e 

contínuo coloca as linhas 116000 em risco de encerramento. 

O Instituto de Apoio à Criança, membro da Missing Children Europe, este ano irá realizar a sua 

XI Conferência sobre Crianças Desaparecidas e Exploradas Sexualmente no dia 29 de maio no 

Auditório do Centro de Estudos Judiciários. 
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