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Porquê um Plano 
para a Integração dos Imigrantes?

� Uma maior mobilização nacional para o acolhimento e 
integração dos imigrantes.

� Uma visão global e integradora do roteiro de acolhimento e 
integração dos imigrantes em Portugal.integração dos imigrantes em Portugal.

� Um programa de referência para o Estado e de inspiração 
para a Sociedade Civil.

� Uma maior aposta na participação e co-responsabilidade dos 
imigrantes nas políticas de imigração.

� Uma melhor utilização dos recursos financeiros disponíveis, 
focando-os em prioridades claras.



Um Plano ambicioso

�Participação de 13 Ministérios

122 Medidas, com Indicadores e Metas�122 Medidas, com Indicadores e Metas

�Prazo Execução: 2007/2009

�Rede Pontos Focais de Acompanhamento



Que áreas sectoriais ?

� Trabalho, Emprego e Formação Profissional (9 medidas)

� Habitação (8 medidas)

� Saúde (9 medidas)

� Educação (16 medidas)

� Solidariedade e Segurança Social (4 medidas)

� Cultura e Língua (9 medidas)

� Justiça (11 medidas)

� Sociedade da Informação (2 medidas)

� Desporto ( 5 medidas)



Que áreas transversais?

� Acolhimento (4 medidas)

� Descendentes de imigrantes (7 medidas)

� Reagrupamento Familiar (1 medida)

� Racismo e discriminação (6 medidas)

� Liberdade religiosa (2 medidas)

� Associativismo Imigrante (7 medidas)

� Media (2 medidas)

� Relações com países de origem (6 medidas)

� Acesso à cidadania e direitos políticos (5 medidas)

� Questões de género (5 medidas)

� Tráfico de seres humanos (4 medidas)



MEDIDAS DO  PLANO DE 
INTEGRAÇÃO

MEDIDAS DO  PLANO DE 
INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO

NA VERTENTE DA SAÚDE
INTEGRAÇÃO

NA VERTENTE DA SAÚDE



22. Combater a falta de informação dos 
Imigrantes 

Realização de acções de formação, educação e de comunicação 
junto dos imigrantes, dando-lhes a conhecer os seus direitos e 
deveres e incentivando a utilização do Sistema Nacional de 
Saúde (em diversas línguas)

Metas (MS/ARS)
- Campanha regional com folhetos e cartazes



23. Promover o acesso dos imigrantes aos 
serviços de saúde

Dinamizar acções promotoras de informação, sensibilização e educação 
conducentes a uma maior adesão às consultas dos Centros de Saúde;

Incentivar a realização de projectos sobre imigrantes e saúde a nível 
municipal;

Criação de um Manual de Procedimentos Administrativos para a 
inscrição nos Centros de Saúde dando integral cumprimento ao 
Despacho nº 25360/2001;

Criar módulo de atendimento telefónico sobre problemas Criar módulo de atendimento telefónico sobre problemas 
administrativos para inscrição de imigrantes no SNS

Metas MS/ARS
- Aumentar nos Centros de Saúde:

- em 8% o número de imigrantes inscritos;
- em 10% a cobertura vacinal dos imigrantes;
- em 5% o número de mulheres imigrantes na consulta de saúde 

reprodutiva;
- Aumentar a formação dirigida a profissionais administrativos (50% 

nos Centros de Saúde e 100% Hospitais).



24. Acesso à saúde de cidadãos estrangeiros em 
situação irregular

Possibilidade de apresentação no SNS de credencial emitida 
pelo ACIDI, IP (em alternativa ao atestado de residência 
emitido pelas Juntas de Freguesia)

Metas PCM/ACIDI, IP
- Elaboração e emissão de credencial que permita o acesso ao 

SNS a mais cidadãos estrangeiros em situação irregular.



25. Implementar a integração dos hospitais 
portugueses na Rede Europeia “Hospitais 

Amigos dos Migrantes”

Divulgar nos Hospitais do SNS o referencial internacional de 
“Hospital Amigo dos Migrantes” previsto na Declaração de “Hospital Amigo dos Migrantes” previsto na Declaração de 
Amesterdão (2004).

Metas MS/ARS / IHMT
- Circular Informativa acerca da Declaração de Amesterdão para 
todos os hospitais;
- 5%dos hospitais assinarem a Declaração.



26. Plano de Formação para a 
Interculturalidade dos Profissionais do SNS

Acções de Formação contínua, visando a criação de 
competências interculturais e linguísticas dos 
prestadores dos cuidados de saúdeprestadores dos cuidados de saúde

Metas MS/ARS/IHMT
- Formação diferenciada para o atendimento dos imigrantes, a 

profissionais de saúde em cada unidade prestadora, nos distritos de 
maior densidade demográfica de imigrantes;

- 2 Acções de Formação por ano para profissionais de saúde na área 
da Medicina Tropical.



27. Programa de integração profissional de 
imigrantes com licenciatura em medicina

Utilizar as competências especificas dos médicos imigrantes, 
permitindo

- complementar respostas às necessidades do SNS;

- responder a necessidades específicas dos utentes 
imigrantes;imigrantes;

- proporcionar oportunidades de formação inter-pares para 
a interculturalidade.

Metas MS/ACSS, IP
- Integrar 100 médicos imigrantes no sistema nacional de saúde até 

2009.



28. Programa de Mediação Sócio-Cultural na 
rede de hospitais e de centros de saúde

Contratação de Mediadores Sócio-culturais para 
prestação de serviços no SNS em territórios com 
elevada presença de imigrantes.elevada presença de imigrantes.

Metas MS/ARS
- 5% dos Hospitais e 10% dos Centros de Saúde, dos distritos 

de maior densidade demográfica de imigrantes, 
integrarem mediadores sócio-culturais.



29. Parecerias entre ONG, SNS e outras 
entidades para a promoção do acesso dos 

imigrantes e minorias étnicas à saúde

Efectivar mecanismos de suporte às parcerias com 
organizações locais, associações de imigrantes e outros 
grupos interessados no acesso à saúde dos imigrantes e 
minorias étnicas;

Incentivar a participação de organizações representativas das 
minorias étnicas;

Incentivar a participação de organizações representativas das 
comunidades imigrantes para avaliação de necessidades, 
do impacto das acções e co-responsabilização neste 
processo.

Metas MS/ARS
- Aumento de 5% de parcerias



30. Divulgar nos Consulados em Portugal dos 
países de origem e nos Consulados portugueses 

as condições de acesso à saúde em Portugal

Divulgar orientações sobre as condições de acesso à 
saúde em Portugal.

Metas MNE/DGACCP, MS/DGS

- Criação de Folheto Informativo a ser distribuído nos 
Consulados em Portugal dos países de origem de 
imigrantes e nos consulados portugueses



Em suma, pretende-se

� Mais informação dirigida às 
comunidades imigrantes

� Mais formação para os profissionais 
de saúde

� Mais participação dos imigrantes


