
 

 

 

O que fazer se o 

seu filho/a             

desaparecer 

Conselhos para pais e  

encarregados de educação 



 

 Contacte a polícia através do n.º 101 ou 999 se considerar que 

alguém está em perigo imediato. Diga-lhes que está a comunicar o 

desaparecimento do seu filho e dê qualquer outra informação que 

possa ter sobre quaisquer preocupações recentes. 

 Verifique a sua casa, garagem e todos os espaços ao ar livre. 

Pergunte a amigos ou familiares se alguém sabe onde está o seu 

filho. 

 Telefone e envie mensagens de texto e correio de voz para o seu filho 

através de dispositivos móveis, redes sociais ou aplicações. 

Permaneça calmo, mostre-lhes que está preocupado e que só quer 

que cheguem a casa em segurança. 

 Não precisa de esperar 24 horas,  

comunique imediatamente o desaparecimento do seu filho 

 A polícia dar-lhe-á um número de incidente e será enviado um agente 

da polícia ao seu domicílio para fazer um relatório de pessoa 

desaparecida. Registe o nome e o número do agente e peça os dados 

de quem irá tratar do assunto. 

 Verifique se o seu filho levou algo como o telemóvel, dinheiro ou 

roupas. Verifique o seu tablet, redes sociais e computador portátil para 

ver se há alguma informação útil ou se teve qualquer contacto com 

pessoas recentemente. Verifique se algum dos seus amigos também 

desapareceu. Partilhe qualquer nova informação com a polícia. 

 A polícia irá visitá-lo e fará um relatório completo, pedindo detalhes 

sobre o seu filho, uma fotografia recente e informação sobre quando 

foi visto pela última vez e se há alguma razão para o seu filho ter 

desaparecido. 

 Mantenha o seu telefone perto de si no caso de ele o contactar e 

verifique quaisquer outras formas que ele possa usa para lhe enviar 

uma mensagem, por exemplo, aplicações, redes sociais. Certifique-se 

de que alguém está em casa, caso ele regresse. 

Se souber onde está o seu filho e se continuar preocupado com a sua 



segurança, por exemplo, se estiver numa casa onde suspeita que estejam 

a decorrer atividades criminosas, pode informar a polícia que poderá fazer 

uma verificação relativamente ao seu bem-estar nessa casa ou local. 

Se a sua criança for encontrada pela família ou amigos, cabe-lhes a 

responsabilidade de os fazer voltar ao domicílio. Os pais e os encarregados 

de educação terão de informar a polícia quando a criança/adolescente 

regressa por si própria, o mais cedo possível. 

A polícia pode envolver-se na assistência à recuperação de uma criança/

adolescente caso haja um risco substancial ao fazê-lo. 
 

 Mostre ao seu filho que está feliz por tê-lo de volta em casa. 

Permaneça calmo, expresse alívio e diga ao seu filho o quanto o 

ama. 

 Dê tempo ao seu filho para se adaptar. Pode precisar de um duche, 

algo para comer ou beber, roupas limpas ou dormir um pouco. 

Oferecer estas coisas básicas pode ser uma mensagem poderosa de 

que se preocupa. 

 Informe a polícia que o seu filho voltou. Se tiver alguma preocupação 

de que possa ter sido cometido um crime, comunique-o.  

 Telefone a amigos e familiares a informar que o seu filho voltou para 

casa. 

 Converse calmamente com o seu filho sobre onde esteve e as 

razões do seu desaparecimento. Informe-o que estava preocupado e 

que se preocupa com ele e que quer resolver quaisquer problemas 

em conjunto. Tente criar um ambiente onde ele sinta que é escutado 

e apoiado. Faça uma nota de qualquer informação que ela dê para a 

polícia. 

 Procure atendimento médico se necessário. Leve o seu filho ao 

médico de família. Se houver preocupações médicas urgentes, leve 

o seu filho às Urgências. 

 Alguns dias depois de o seu filho voltar para casa, alguém irá visitá-

lo e/ou a si. Podem oferecer apoio relativamente a quaisquer 



 

Para obter mais informação sobre Proteger as Crianças, consulte: 

 
http://www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/ 

www.safeguardingpeterborough.org.uk  

 

www.twitter.com/peterboroughscb 

https://twitter.com/CambsLSCB 

 
www.facebook.com/peterboroughlscb 

Se estiver preocupado que o seu filho esteja a ser explorado, há formas úteis 

de os pais poderem trabalhar com a polícia e outros serviços para ajudar a 

manter o seu filho seguro. 

Tome nota de: 

1. Todas as vezes que o seu filho desaparece. 

2. Nomes, alcunhas, idades e descrições das pessoas que o preocupam. 

3. Matrículas de automóvel, marca, modelo, cor que pode ter sido visto 

deixar ou recolher o seu filho. 

4. Números de telefone, perfis, nomes de utilizador através dos quais o seu 

filho esteja a ser contactado por telefones, aplicações, redes sociais ou 

consolas de jogos. 

5. Locais sobre os quais a sua criança fala que visitou. 

6. Datas e horários em que as coisas acima podem estar a acontecer. 

Lembre-se, existem outras pessoas que podem ajudar! 

 Números de contacto importantes: 

Polícia de Cambridgeshire - 101 (ou em caso de perigo imediato 999) 

Assistência Social à Criança: 

 Peterborough: (Segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00) 01733 864170 ou 

864180.   

Cambridgeshire: (Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00) 0345 045 5203.  

Emergência fora do horário de expediente - 01733 234724  

NSPCC — 0800 800 5000 

http://www.twitter.com/peterboroughscb
http://www.facebook.com/peterboroughlscb

