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A MAC-CHULC não tem sido alheia à problemática dos migrantes. No ano de 
2018 o Serviço Social acompanhou  808 situações de mulheres migrantes. 

(1) International Organization for Migration (2013) citado pelo Projecto 
Bambino 

(2)  Padilla B, Miguel J. P. (2007) Health and migrantion in the EU: buil-
ding a shared vision for action citado pelo Projecto Bambino 

 

101 Visitas Domiciliárias 
45% vive em casas partilhadas com outras famí-
lias. Fracas condições de habitabilidade e acesso. 

80,3% Puérperas  
11% Grávidas 

9% outras 

Intervenção Social 
 Estabelecimento de uma relação 
 Disponibilização de tempo 
 Promoção de rede de suporte social 
 Planeamento de alta 
 Promoção de competências parentais 
 Apoio informativo e material 
 Promoção da inclusão 
 Referenciação personalizada para a comunidade 

 

África

31%

Europa

4%

América 

do Sul

15%

Ásia

50%

País de Origem

Média de Idades — 30 anos  
Estado Civil — 84,5% casadas/união de facto 
Profissão — 31% profissão indiferenciada 
                      30% desempregadas 
                      26% mulheres domésticas 
                        7% profissão diferenciada 
Escolaridade —  27% curso superior  
 

 
 

Problemáticas identificadas 
 38,2% situações de carência social 
 4,3% vítimas de MGF 
 4,3% GNV 
 3% portadoras de VIH 
 1% violência doméstica 
 Suspeita de tráfico de mulheres 
 Casamentos arranjados 
 Barreiras linguísticas 
 Isolamento social 
 

75% sem suporte familiar em Portugal 

59% gravidez foi desejada 

Os movimentos migratórios têm vindo a ganhar uma importância crescente ao longo dos tempos 
e na actualidade. 
A população migrante, embora muito heterogénea, é particularmente vulnerável. Após a chega-
da ao país de destino, os migrantes enfrentam novos ambientes culturais e legais, barreiras lin-
guísticas e restrições na educação ou no acesso aos cuidados de saúde.  
Têm sido descritas diferenças no estado de saúde, nomeadamente na saúde perinatal entre popu-
lação migrante e nativa. (1) 
O período reprodutivo e perinatal influencia e molda o futuro da saúde da mãe e da criança, 
sendo, portanto, um momento particularmente importante para intervir (2). 

Pedidos expressos 
 Informações sobre direi-

tos de cidadania e protec-
ção social 

 Acessibilidade aos servi-
ços 

O Despacho 25 360/2001 estabelece o direito ao acesso universal e gratuito ao SNS dos migran-
tes, nomeadamente a saúde materna, infantil e planeamento familiar. A intervenção social com 
migrantes em saúde materna e infantil exige uma abordagem multidisciplinar, respostas sociais 
adaptadas ao contexto sócio cultural com vista à integração e inclusão social dos migrantes. 

Referenciação 
74% cuidados pri-
mários 
6% acção social 
20% outros 


