
 
 

 

MANIFESTO PELOS DIREITOS DAS PESSOAS MORTAS E DESAPARECIDAS 

 NA FRONTEIRA SUL E DAS SUAS FAMÍLIAS  

 

 

O número de pessoas que perdem a vida no trajeto migratório desde o seu país de origem 

até Espanha na tentativa de chegar à Europa pela Fronteira Sul é de uma magnitude incalculável. 

O progressivo crescimento desta realidade é constatado com os dados do último ano (2021), no 

qual registra pelo menos 2.126 pessoas falecidas ou desaparecidas na rota migratória a 

Espanha, mais de 24% do que o ano anterior1, os números mais altos desde que se registrou 

oficialmente o primeiro caso de falecimento em 1998, na praia dos Lances (em Tarifa, Cádiz). Um 

total de 12.2082 vidas arrebatadas de forma trágica que poderiam ter sido evitadas durante estes 

30 anos. 

Neste sentido, temos presente que as atuais políticas migratórias baseadas na 

externalização e militarização das fronteiras e a ausência de vias legais e seguras são as 

responsáveis de que nem todas as pessoas que iniciam os seus projetos migratórios consigam 

chegar ao país de destino com vida, e, como consequência são muitas as famílias que tentam 

conhecer se os seus familiares o conseguiram, ou se pelo contrário, morreram ou desapareceram 

no mar Mediterrâneo e oceano Atlântico. 

As famílias que iniciam a procura dos seus entes queridos encontram-se com demasiadas 

barreiras e obstáculos e, em muitas ocasiões, as respostas dependem mais da boa vontade das 

pessoas envolvidas nestes processos do que do desenho das políticas e medidas reais e 

adequadas para garantir os direitos das pessoas falecidas e desaparecidas na Fronteira Sul e os 

seus familiares.  

Em suma, esta desprotecção institucional e a falta de um enquadramento que aborde a 

dimensão transnacional neste contexto, leva a violações dos direitos essenciais que afectam a 

dignidade humana, os direitos post mortem daqueles que faleceram e o direito a conhecer a 

verdade que ampara as famílias. Esta inacção e opacidade é uma forma voluntária de punição 

e/ou tortura às famílias e desumanização das pessoas que decidem ou não têm outra escolha 

senão empreender um processo migratório. 

 

Por tudo isto, exigimos ao Estado espanhol a defesa clara perante as instituições 

europeias de outro modelo migratório baseado em direitos e no reconhecimento de vias legais e 

seguras que terminem com o sofrimento, as mortes e os desaparecimentos na Fronteira Sul. E, de 

forma urgente e imediata: 
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1. Instaurar um Gabinete de Pessoas Falecidas e Desaparecidas que assegure uma 

atenção integral no acompanhamento e apoio às famílias, tanto na denúncia, procura e 

localização dos seus entes queridos quanto nos processos de identificação de pessoas 

falecidas. 

2. Adaptar o quadro jurídico em matéria de desaparecimentos, declaração de ausência e 

falecimento, e realidade transnacional das migrações facilitando às famílias a resolução 

das questões quotidianas que podem ser afetadas nos casos de desaparecimento de um 

ente querido.  

3. Criar e adequar os protocolos, ferramentas e recursos dos Institutos de Medicina 

Legal e Forense assegurando o mesmo trato e atuação nos processos de identificação da 

pessoa falecida, a fim de garantir a localização dos seus familiares e o direito de conhecer 

a verdade independentemente do lugar onde se encontre o corpo. 

4. Estabelecer um banco de ADN específico que em coordenação e cooperação com os 

países de destino e trânsito permita facilitar as tarefas de procura, localização e 

identificação das pessoas. 

5. Formar em aspectos específicos, as realidades migratórias e as necessidades das 

famílias das pessoas desaparecidas e falecidas, os funcionários da Administração 

Pública e as entidades envolvidas no contexto destes processos.  

6. Estabelecer convénios com os países de origem e trânsito para que, conjuntamente, se 

salvaguarde a situação e os direitos das pessoas falecidas e desaparecidas e os seus 

familiares, com a implementação das medidas necessárias para o acompanhamento e 

suporte às famílias nestas circunstâncias. 

7. Assumir e estabelecer as causas relativas aos compromissos adquiridos, derivados dos 

pactos e acordos internacionais que garantem o direito de salvaguardar a vida.  
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