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Já se escreveu que “…a imigração continua a ter um papel importante no desenvolvimento 

económico e social da União Europeia. No contexto de uma população trabalhadora cada vez mais 

envelhecida e em número mais reduzido, o aumento dos fluxos migratórios são, por certo, importantes 

para fazer face às necessidades de uma União Europeia alargada. A Europa tem que se preparar para 

isto.” 

Esta é uma das conclusões do 1º Relatório Anual sobre Imigração e Integração, publicado pela 

Comissão Europeia onde, no essencial, reconheceram-se factos e recomendaram-se acções, todavia, a 

realidade europeia para o imigrante e sua família tem sido bem diferente, mais a mais hoje perante o 

incalculado êxodo migratório massivo que actualmente está a decorrer e ao qual a União Europeia não 

consegue dar resposta ou andamento célere, à semelhança da imagem que a metáfora “bicicleta com os 

pneus vazios” invocada por Martin Schulz, Presidente do Parlamento Europeu, recentemente usou para 

falar desta crise migratória sem precedentes no século XXI. 

 Neste contexto, quando confrontados com a realidade humana dramática que se vive às portas 

da Europa, falar de imigração ou dos direitos elementares do cidadão estrangeiro, torna as 

gesticulações da Europa para sair desta crise absolutamente vãs no sentido de manter o seu prestígio 

internacional.  

De igual modo, neste mesmo contexto, em que se discutem quotas e multas aos países 

infractores, assim como derrogações e suspensões das regras de Schengen, Portugal, muito embora 

tenha sido o país que sofreu a mais rápida e profunda alteração em termos migratórios, está, por causa 

da distância geográfica dos botes do Mediterrâneo, materialmente arredado da convulsão migratória 

que se vive noutros países membros da União Europeia. 

Sendo certo que esta nova realidade migratória é, nos números e na substância, radicalmente 

diferente da que Portugal vivenciou durante após o ano 2001, a verdade é que quando os fluxos de 

imigrantes superam todas as expectativas os Governos adoptam medidas severas de contenção, tal 

como Portugal fez através da implementação de quotas. 

Contudo, qualquer contributo para a compreensão deste fenómeno passaria necessariamente 

por salientar os elementos legislativos que têm a virtualidade de precarizar ainda mais a realidade dos 

imigrantes, pois, sob o olhar dos direitos humanos, é a questão que se afigura decisiva. 

Logo, esta discussão passará necessariamente pelo reconhecimento de que aquela precariedade 

é consequência de uma visão estritamente economicista e securitária de um fenómeno que na verdade 

traduz um drama humano, marginalizado e cada vez mais vulnerável à exploração laboral e ao tráfico 

de pessoas, um fenómeno muitas vezes despoletado por intervenções militares à luz do direito 

internacional ilegais e de justificação e necessidade sempre duvidosas. 

Assim, qualquer projecto de abordagem jurídica do fenómeno migratório terá que reconhecer 

que uma legislação ou políticas mais restritivas incrementam necessariamente a precariedade dos 

imigrantes, seja qual for a sua condição de exilados ou não. 

A realidade tem demonstrado que o combate à imigração ilegal se manifesta numa actuação 

repressiva dos Estados através do fomento das expulsões, colocando o ambiente europeu numa espécie 



de crise permanente e perseguição constante, donde emanará a cultura do desespero humano e o erro 

institucional ao falhar a distinção do justo e do injusto.  

No fundo, porque falamos de pessoas, importa ter em conta que a consagração de qualquer 

política de imigração, permanente ou de emergência, se deve pautar pelos valores em que se funda o 

humanismo. 

É isto que se espera ver espelhado na actuação dos Estados da União Europeia. 

Ora, estas movimentações massivas de pessoas geram inúmeros problemas no acolhimento e 

integração, sendo uma das maiores dificuldades o acesso à saúde, dificuldade que ainda mais se 

acentua nos casos em que os imigrantes se encontram indocumentados. 

Em Portugal, a Constituição da República Portuguesa, no artigo 64º estabelece o direito à 

saúde e a protecção da saúde a todos os cidadãos. Mais ainda, com a introdução do Despacho nº 

25360/2001 e a Circular Informativa nº 12/DQS/ DMD/2009 do Ministério da Saúde 2009, vieram a 

criar-se mecanismos de criação de acesso a cuidados básicos para imigrantes documentados e não 

documentados. Nestes diplomas procedeu-se ao acesso à saúde de forma igualitária por parte de 

nacionais e imigrantes. Acrescem a estes dois grupos ainda os imigrantes não documentados. No 

entanto, estes últimos têm tido acesso a cuidados de saúde, mas de forma mais restringida, obrigando-

se os mesmos a pagarem taxas moderadoras, salvo nos casos em que os doentes são menores de idade, 

mulheres grávidas, ou indivíduos que coloquem em risco a saúde pública.  

Os maiores obstáculos ao acesso à saúde por parte dos imigrantes não documentados não são 

tanto uma consequência das eventuais lacunas do nosso ordenamento jurídico, mas sim da existência 

de factores externos obstaculizantes. São factores externos as diferenças culturais e linguísticas de 

muitos imigrantes não documentados, o que por vezes dificulta a interacção com os profissionais de 

saúde. As dificuldades ou insuficiência económica dos imigrantes que não estejam isentos de pagar 

taxas moderadoras são também uma barreira de acesso ao direito da saúde. Constituem ainda barreiras, 

dois outros factores externos que estão interligados, nomeadamente a localização e falta ou inexistência 

de infraestruturas. Muitos imigrantes não documentados que necessitam de aceder aos cuidados de 

saúde encontram-se em localidades que não possuem a uma curta distância locais de atendimento 

médico. Mais, muitas infraestruturas de saúde não têm dimensão, nem equipamento, nem, sobretudo, 

pessoas preparadas para comunicar e para atender e tratar os imigrantes que recorrem aos seus serviços. 

Com o aumento exponencial do fluxo migratório e com isso também o aumento dos imigrantes não 

documentados, as infraestruturas médicas não possuem de forma geral as condições físicas e sobretudo 

humanas necessárias para atender todos os utentes. O último factor externo, talvez o mais importante, é 

o medo de expulsão que leva muitas vezes o cidadão imigrante não documentado a não recorrer aos 

serviços de saúde. Ou seja, este fenómeno da autoexclusão tem também um papel fundamental na 

integração de imigrantes não documentados. Legalmente os imigrantes não documentados têm 

essencialmente o mesmo acesso à saúde que os imigrantes documentados. Contudo, o facto de se 

encontrarem ilegalmente em território português aumenta o medo, o risco de recorrer a infraestruturas 

médicas, pois nesses locais podem ser denunciados pelas autoridades que se encontrarem presentes. 



A tipologia de doenças, como por exemplo SIDA ou problemas relacionados com a saúde 

mental levam a que os imigrantes não documentados tenham receio de ser rejeitados pela sua condição 

física em virtude não terem confiança nos profissionais de saúde. 

As próprias instituições médicas e de saúde enfrentam sérias limitações no que toca ao 

atendimento de imigrantes não documentados. Os serviços hospitalares não podem passar receitas a 

imigrantes não documentados ou mesmo registar informaticamente o seu atendimento, pois o sistema 

não o permite. Os próprios profissionais de saúde demonstram por vezes, para além da dificuldade da 

língua, uma insensibilidade cultural, prejudicando assim o atendimento efectivo do doente. Tal, é ainda 

agravado pela inexistência de tradutores nos serviços médicos, impossibilitando inúmeras vezes o 

entendimento linguístico entre médico e doente. 

É necessário criar políticas públicas para combater estas disparidades no acesso ao direito da 

saúde. Um dos mecanismos deve consistir numa aproximação dos serviços de saúde à sociedade civil. 

Deve haver uma maior divulgação de informação dos direitos à saúde em Portugal aos imigrantes 

documentados e não documentados. Para tal, seria útil aos serviços de saúde trabalharem de forma 

intensiva com as organizações de sociedade civil, de modo a adquirem conhecimento dos problemas e 

dificuldades que os imigrantes enfrentam. A saúde deve ser analisada não só de um ponto de vista 

científico, mas também de uma perspectiva mais pragmática da educação, género, trabalho, tecnologia. 

O acesso à saúde deve por isso ser multifacetado para conseguir acompanhar ao máximo os crescentes 

fluxos migratórios 

Não obstante, o princípio basilar de qualquer sociedade civilizada é o de que qualquer 

cidadão, seja ele nacional ou estrangeiro, tem o direito e o dever de tentar ser o mais saudável possível, 

e, consequentemente, acedendo a cuidados de saúde onde quer que esteja e independentemente da sua 

situação jurídica. 

Se é verdade que o direito à saúde está suficientemente consolidado e garantido por lei, a 

realidade é que os imigrantes não estão devidamente informados sobre esse direito, recorrendo, talvez 

por medo de ver a sua situação jurídica denunciada, a instituições sociais que acabam por fazer a ponte 

entre estes imigrantes pacientes e as unidades hospitalares.  

Enquanto se espera e desespera por novas mentalidades, a verdade é que hoje, apesar de todo 

o caminho percorrido desde o obscurantismo de outros tempos, ainda há bloqueios artificiais ligados ao 

impacto económico, o que não faz muito sentido pois os custos associados aos cuidados de saúde nos 

imigrantes são mínimos particularmente se comparados com a má gestão e os enormes desperdícios 

gerados nos serviços.  
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