
Estudos recentes referem uma maior intenção de
migrar entre profissionais de saúde que trabalham em
zonas com elevados índices de VIH. Por exemplo, 68%
no Zimbabué, 26% no Uganda dos profissionais
demonstram interesse em deixar o país de origem e
migrar;

Só 50 dos 600 médicos treinados estão ainda na
Zâmbia desde a independência.

Na Europa a média é 10 xs superior que em
continentes como o Africano e southeast africa Sudeste
Africano?

A OMS estima que no ano 2008 o Reino Unido
necessitará de mais 25.000 médicos e 250.000 enfer-
meiros do que em 1997;

No Canadá e Austrália projecta-se a existência de um
défice de 78.00 e 40.000 de médicos e enfermeiros
respectivamente durante os 4/5 próximos anos devido
em especial ao aumento da longevidade, envelheci-
mento populacional, e baixa taxa de natalidade;

Estima-se que no ano 2020 mais de 1 milhão de vagas
para profissionais de enfermagem estarão por pre-
encher, nos países em desenvolvimento.

A migração de enfermeiras é um problema, a OMS recomenda no
mínimo 100 enfermeiras para 100.000 pessoas, mas em países mais
pobres o nº está muito abaixo do estipulado pela organização.

Em países como a República Central Africana, Llibéria, Uganda, o
ratio perfaz menos de 10 enfermeiras por 100.000 pessoas com-
parado com a situação como a Finlândia e Noruega que existe 2000
para 100.000 pessoas.
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,

“A cooperação para o desenvolvimento faz parte de um conjunto de
medidas a longo-prazo que, de alguma forma, podem ajudar a prevenir a
necessidade de emigrar de forma arriscada, e sem noção dos perigos no
caminho e das dificuldades à chegada. Mas a curto-prazo importa tomar
medidas, designadamente a realização de campanhas de informação
eficazes junto das populações maisvulneráveis, sobre as implicações da
imigração clandestina. A gestão de fluxos e definição de canais legais de
imigração, fornece também uma opção alternativa de imigrar de forma
segura, que deve ser explorada convenientemente, assegurando a
preservação dos direitos fundamentais”.

João Gomes Cravinho, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação, Apresentação do Relatório UNFPA 2006, Lisboa
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Género e Saúde Sexual e Reprodutiva

MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS
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O lado invisível das Migrações Internacionais
Género e Saúde Sexual e Reprodutiva

O papel das mulheres está a ganhar
importância como decisoras na área da economia. As mulheres
estão cada vez mais empreendedoras. A educação, acesso aos
cuidados de saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, a
experiência profissional e a independência económica no
estrangeiro podem libertar as mulheres dos seus papéis tradi-
cionais permitindo-lhes exercer os seus direitos. Direitos estes que
em muitos casos desconhecem.

A migração dos nossos dias apresenta uma grande complexidade, sendo
um desafio não só para quem migra e como migra mas também no âmbito
da saúde pública. Este aspecto é inerente às próprias movimentações das
pessoas e ao contacto de cada sujeito com determinados factores de saúde
(individuais e ambientais) que ficam ligados de um país para o outro.

Danille Grondin UNFPA

Mulheres e homens migrantes deslocam-se por diferentes razões e de
formas distintas. Ambos os géneros podem ter sucesso nesta
mobilidade se lhes for dada a oportunidade. Contudo, em primeiro
lugar e, mais importante que tudo, as políticas governamentais devem
desempenhar um papel positivo de “empoderamento” das mulheres
migrantes promovendo políticas, legislação e programas que integrem
as questões de género, tendo em consideração não só o impacto nos
homens e nas mulheres, mas também como podem responder às
diferentes necessidades dos dois sexos.

Quando as mulheres beneficiam de “empoderamento” e lhes são
dadas oportunidades de terem sucesso nos seus projectos migratórios,
o papel das mulheres no seio da família, na comunidade e no ambiente
de trabalho altera-se. O processo migratório em si empodera-as, dá-
lhes poder de intervenção.

Assistimos hoje a um fenómeno de feminização das migrações
Internacionais. O número de mulheres migrantes tem vindo a aumentar
significativamente nas últimas décadas. As mulheres não migram só
para se juntarem aos membros da família, a chamada reunificação
familiar, mas também migram sózinhas casadas ou solteiras para
toda a parte do mundo, à procura de melhores oportunidades de vida.

Em 2000 o número de pessoas migrantes, mundialmente,
era de 175 milhões, actualmente os dados apontam para
a existência de 191 milhões de migrantes internacionais.

Nos últimos 40 anos o número de mulheres que migraram
é quase igual ao de homens. Em 1960 existiam 40 milhões
de homens que migravam para 35 milhões de mulheres;
em 2000 este número duplicou para 90 milhões e 85
respectivamente, em 2005 os dados apontam para a
existência de 95 milhões de mulheres que recorrem à
migração.

Até 2005 dos 17 milhões de imigrantes em África, cerca
de 47% eram mulheres em comparação com 42% em
1960 e os maiores aumentos ocorreram de regiões
orientais para ocidentais do continente.

A nível mundial 1 em cada 35 pessoas foi ou é migrante.

Dos 191 milhões de migrantes, 95 milhões são mulheres.

Para o ano 2050, projecta-se a existência de 230 milhões
de pessoas que recorrerão à migração.

O continente Europeu possui 56,1 milhões de pessoas
imigrantes.

O continente Asiático possui 50,1 milhões de pessoas
imigrantes.

A América do Norte tem 41 milhões de pessoas
imigrantes.

1 em cada 4 migrantes vive na América Norte e 1 em cada
3 no Continente Europeu.

60% das pessoas que migram vivem em zonas mais
desenvolvidas.

Em zonas desenvolvidas 1 em cada 10 pessoas é
migrante.

Em zonas em desenvolvimento 1 em cada 70 pessoas é
migrante.

Em 2005 dados do ACNUR referem ter existido 336 000
pedidos de asilo, os quais na sua maior parte em países
industrializados (América do Norte e Europa), cerca de
50% a menos que os registados em 2001.

Apesar da evolução e diversificação dos destinos, as migrações
internacionais continuam bastante concentradas, sendo que
actualmente 75% do total de migrantes encontram-se em 28 países
comparativamente a 1960 que se encontravam em 22. Entre 1990 e
2005, 75% do aumento ocorreu só em 17 países, enquanto que em 72
países as migrações diminuíram efectivamente.

Países que recebem mais migrantes

Nº IMIGRANTES

35 milhões
7,3 milhões
13,5 milhões
6,9 milhões
6,3 milhões
6,3 milhões
5,3 milhões
5,3 milhões
4,7 milhões

PAÍS

EUA
Alemanha
Federação Russa
Ucrânia
França
Índia
Canadá
Arábia Saudita
Austrália

Tráfico de pessoas e trabalho forçado

Migrações forçadas

As mulheres encontram-se mais expostas ao trabalho forçado e
exploração sexual que os homens. Aceitam também piores
condições de trabalho e salários mais precários que os homens.
Os trabalhos centram-se em sectores onde existe segregação
de género e irregularidade da economia (trabalhos domésticos
e industria de entretenimento sexual) .(8)

Brain drain /Fuga de cérebros

Tráfico de pessoas (UN)

A promoção da equidade de género e a redução da pobreza é a
chave, e pode reduzir a metade o tráfico e outras formas de
escravatura. As mulheres por vezes estão desesperadas para
encontrar trabalho, o que as torna presas fáceis para o tráfico .

Segundo o relatório da Organização internacional do
trabalho (OIT), calcula-se que 12.3 milhões de pessoas
exerçam trabalho forçado, e que deste número 2.45
milhões foram traficadas a nível mundial ;

Aproximadamente 20% do trabalho forçado é produto
do tráfico de pessoas, porém em países industrializa-
dos o tráfico de pessoas representa 75% do trabalho
forçado. Destes 43% acabam na exploração sexual
comercial.

Estima-se que anualmente entre 600.000 a 800.000
pessoas são traficadas para fora dos países de origem,
desses 80% são mulheres e crianças

O tráfico humano constitui o 3º negócio mais lucrativo
(ilícito) depois das drogas e do armamento, com redes
estimadas entre os 7 e os 12 mil milhões de dólares por
ano.

Este nº reflecte apenas os lucros iniciais da venda das
pessoas. O OIT estima que depois da vítima chegar ao
país de destino os lucros poderão ascender aos 32 mil
milhões por ano.

Em 2005 foram registados 12.7 milhões de refugiados,
8,4 milhões sob responsabilidade do ACNUR e 4,3
milhões a cargo do UNRWA (Organismo de Obras
Públicas e Socorro aos Refugiados da Palestina no
Médio Oriente)

Em 2005 metade dos 12.7 milhões de refugiados a
nível mundial são mulheres.

(5)

(6).

(7)

Brain Drain: Migração de pessoal treinado e técnicos profissionais
de um país para outro, devido a conflitos e/ou falta de oportunidades
profissionais.

Os fluxos migratórios de profissionais especializados, como médicos,
enfermeiros e parteiras, de países mais pobres para mais ricos são um
dos desafios que a migração internacional enfrente hoje em dia.

Por um lado homens e mulheres estão a recorrer cada vez mais há
migração de modo a aumentarem a sua qualidade de vida e das suas
famílias, por outro lado os seus países estão a sofrer crises nos
sectores.

O factor (brain drain) é mais sentido nos países nos quais o sistema de
saúde apresenta mais fragilidade.

“…recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de
pessoas, com recurso à ameaça ou uso de força ou de outras formas de
coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou à situação de
vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre
outra para fins de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados,
escravatura ou práticas similares à escravatura, servidão ou a remoção de
órgãos”.

(5)
Direitos Humanos e tráfico de pessoas: Um Manual - Aliança Global Contra
Tráfico de Mulheres (GAATW), 2005.

(6,7)
United Nations Population Fund (UNFPA) - “Situação da População Mundial
2006 - Passagem para Esperança: Mulheres e Migrações Internacionais”.
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Migrações e Género

No debate sobre as migrações, as mulheres ficam com
frequência invisíveis, o que é contrário ao discurso sobre o
empoderamento e igualdade de oportunidades das mulheres.

A migração pode ser um factor de mudança nas relações de género
com potencial elevado na equidade e direitos da mulher .

Infelizmente é com o lado negativo da imigração feminina que mais
nos confrontamos. Ou seja, com o mau funcionamento dos sistemas
de protecção, histórias de tráfico de mulheres para fins laborais e de
exploração sexual.

Os maiores sectores de migração feminina são o trabalho doméstico,
o trabalho na área dos serviços (hotelaria) e na indústria de
entretenimento sexual, ocupações frequentemente mal remuneradas,
com condições precárias de trabalho, sem acesso a serviços de saúde
e segurança social.

Na Ásia, os contratos de trabalho têm uma forte componente de
género, sendo a maioria das mulheres migrantes contratadas para
o sector doméstico. Como resposta à crescente atenção para os
maus-tratos dos migrantes no sector doméstico, muitos Estados
adoptaram legislação para a prevenção deste tipo de condutas. As
autoridades de Hong Kong, por exemplo, exigem que o salário
mínimo e um dia de descanso sejam incluídos nos contratos-padrão
dos trabalhadores domésticos.

(1)

O número de mulheres que migra está a aumentar nas
sociedades contemporâneas e esta realidade remete para a
análise e intervenção de/em problemas de justiça, ética e
equidade social, onde o acesso aos serviços de saúde, educa-
ção e acção social são fundamentais. Este aspecto não pode ser
alheio ao estatuto da mulher em determinadas comunidades e
deve ser tido em conta pelos países de acolhimento.

Estima-se que a nível mundial são mulheres metade
dos 191 milhões de imigrantes.

A proporção de mulheres que se deslocam interna-
mente excede os 50% em alguns países e noutros
aproximadamente 70% (Sirilanka 70%, Indonésia 69%,
Filipinas, 68,2%).

Trabalhadoras domésticas são violadas, exploradas,
não pagas, privadas de acesso aos cuidados de saúde
médicos, são abusadas verbal e psicologicamente;
assim como a sua documentação é muitas vezes retida
pelos empregadores.

A regulamentação do trabalho doméstico é escassa e
rara, apenas 19 países a nível mundial é que apre-
sentam leis e legislação específica para o trabalho
doméstico.

“A violência e a discriminação de género para além de ser uma violação
dos Direitos Humanos, é também uma ameaça à saúde, à
produtividade e à integração sócio-económica da mulher nas sociedades
de acolhimento. As organizações de imigrantes que defendem as questões
da saúde e dos direitos das mulheres, têm um impacto positivo nas vidas
dos países de origem. Basta que nos lembremos da luta das mulheres
afegãs ou das mulheres somális contra práticas discriminatórias como a
imposição das burkas, a mutilação genital feminina, a compra e venda das
meninas noivas, apedrejamento em praça pública, ou o monstruoso acto
das queimaduras com ácido”

Catarina Furtado, Embaixadora de Boa Vontade do UNFPA

O “papel da mulher na migração” está também ligado
à chamada reunificação familiar - sendo um dos
maiores motivos de entrada de pessoas na União Euro-
peia; mais de 75% dos fluxos de entradas anuais são
constituídos por cônjuges, filhos e outros familiares.

A condição da viagem e o impacto na saúde é definido
pelo padrão de mobilidade, ou seja, uma viagem pla-
neada de um profissional de saúde poderá ser “mais
segura” do que a de uma pessoa que é traficada e/ou
contrabandeada para outro país.

As normas sociais existentes, apesar das mudanças, no que se refere
aos diferentes papéis (sociais, profissionais e familiares) de uma
mulher e de um homem, assim como as práticas laborais e dos
governos influenciam as motivações das mulheres migrantes, tal
como na escolha do local de destino, ocupações que procuram e
condições a que se sujeitam. Factores estes que as colocam em
grande desvantagem e situações de fragilidade física e psíquica.

Os 11 Princípios Básicos Comuns da Agenda Comum para a Inte-
gração promovidos pela União Europeia (Conclusões do Conselho
da União Europeia de Novembro de 2004), que abrangem todos os
aspectos relevantes da integração como o emprego, inclusão social,
direitos básicos e cultura, destacam em particular a promoção da
empregabilidade das mulheres e a existência de restrições mínimas no
acesso das mulheres ao mercado de trabalho.

O estatuto regular ou irregular de uma pessoa migrante é um aspecto
muito importante, uma vez que determina o acesso ou não aos
serviços sociais e nomeadamente de saúde. Uma pessoa que recebe
o visto de permanência num país tem igual direito aos serviços que os
residentes nacionais, mas isto não acontece com muitos migrantes em
situação irregular.

º

Em Portugal a reunificação familiar foi invocada por 23,9% dos
estrangeiros que pediram autorização de residência, entre
1999 e 2001. Estes dados poderão estar subavaliados uma vez
que a maioria dos pedidos foi classificado como “outros moti-
vos” em 43,4% do total, o que levanta a hipóteses de muitos
pedidos de reunificação familiar terem sido incluídos nesta
categoria.

As oportunidades de uma mulher que quer migrar por vias
legais são mais limitadas do que se for um homem, uma vez que
as políticas oficiais de recrutamento são frequentemente direc-
cionadas para os homens e para trabalhos na área da agricul-
tura e construção civil.

Regra geral a mulher e/ou rapariga têm um conhecimento mais
escasso dos mecanismos e sistemas de suporte que existem a
sua disposição nos países de acolhimento, tornando-se assim
emergente a criação de medidas específicas e direccionadas
para elas .(2)

Migração, saúde e cuidados de Saúde Sexual e
Reprodutiva

“Precisamos de saber o que a metade da população migrante global faz e
qual é o impacto destes movimentos e resultados nas economias e nas
sociedades. Uma análise de género das migrações e dos migrantes, assim
como pesquisa e recolha de dados sobre o “empoderamento” económico
e social das mulheres migrantes são necessários para um conhecimento
claro do factor feminino das migrações”.

Ndioro Ndiaye, Directora-Geral Adjunta da OIM Organização
Internacional para as Migrações, Diálogo de Alto Nível sobre as

Migrações das Nações Unidas, em 14 e 15 de Setembro de 2006

As mulheres migrantes enfrentam múltiplas barreiras ou obstáculos no
acesso aos cuidados de saúde, incluindo de saúde sexual e
reprodutiva. Devido a:

Serem de países nos quais o acesso à informação/
/educação e acesso aos cuidados de saúde e de saúde
sexual e reprodutiva são escassos ou inexistentes. Situação
que pode permanecer ou agravar-se no país de acolhi-
mento.

Estarem em situações de irregularidade ou ilegalidade, o
que dificulta o acesso à informação sobre os seus direitos,
bem como o acesso aos cuidados de saúde sexual e
reprodutiva.

Não verem reconhecidos os seus direitos de acesso ao a
que acresce o do receio de serem sinalizadas e deportadas
para os seus países de origem,pelos serviços oficiais
aquando da procura de informação e utilização do mesmo

Encontrarem-se em sectores laborais vulneráveis sujeitas a
diversas formas de exploração laboral e salarial, que as
relegam para o isolamento, ou cargas horárias excessivas,
por vezes com acumulação de vários empregos o que
dificulta ou impossibilita a utilização dos serviços nos
horários de funcionamento dos mesmos.

A incompatibilidade dos seus horários de trabalho e o dos
serviços de saúde;

O tempo de espera para marcação de consultas, que pode
resultar no desconto do salário ou mesmo no próprio
despedimento.

Barreiras linguísticas e culturais que comprometem o acesso
ao SNS, desencorajando-as a se dirigirem aos serviços ou
quando o fazem não vêem resolvidas as suas necessidades
por dificuldades de comunicação. Estes factores podem
originar contradições entre queixas, diagnósticos e terapias.

Gravidezes indesejadas por escassez de informação e
acesso aos cuidados de saúde e SSR, como quais os
métodos contraceptivos existentes, onde e como obtê-los

Falta de informação e prevenção das IST´s entre as quais o
VIH-SIDA.

A não abordagem explicita e informação sobre as questões
de género no que toca à saúde sexual e reprodutiva, como
por exemplo a violação, discriminação sexual e doméstica.

50% das mulheres que se deslocam de África
Ocidental rumo à Europa via Marrocos encontram-se
grávidas ou acompanhadas de crianças pequenas.
Dão à luz sem cuidados médicos, com medo de serem
deportadas se pedirem serviços de assistência médica;

Estudos demonstram que as mulheres migrantes
recebem pouca ou nenhuma assistência pré natal e
registam taxas de mortalidade neo-natal e infantil
mais elevada, estes dados têm sido alvo de preocu-
pação por parte da EU;

Por desconhecimento dos seus direitos no acesso aos
cuidados de saúde, incluindo a sexual e reprodutiva, a
pessoa migrante no que toca a medidas de saúde
preventivas adopta-as menos frequentemente, recor-
rendo aos cuidados de saúde em situações de urgência
ou em estado avançado de doença permanecendo em
situação de risco, nomeadamente de contrair IST´s,
gravidezes indesejadas, etc. Também por isso urgente
a aposta em iniciativas de prevenção em saúde sexual
e reprodutiva inclusivas das pessoas migrantes.

Remessas

Em muitas sociedade de acolhimento o trabalho da mulher
migrante passa despercebido apesar de contribuir com capaci-
dades técnicas e profissionais, pagar impostos e aumentar a
qualidade de vida de terceiros .(3)

Todos os anos milhões mulheres trabalham longe dos seus países e
enviam centenas de milhares de dólares de remessas para as suas
famílias e comunidades que são utilizados na educação milhões de
crianças, promoção de cuidados de saúde, construção de casas e de
negócios.

A comunidade internacional só recentemente começou a valorizar o
contributo da mulher na economia e bem-estar social no país de
acolhimento assim como no de origem.

Apesar destas quantias e contributos, os direitos, protecção e
oportunidades de migração segura e legal das mulheres são menores
que os dos homens.
Só nos últimos anos é que decisores políticos começaram a dar
importância e consciência aos desafios e riscos que a mulher se
confronta quando toma a decisão de migrar .

Em 2005 estimaram-se em cerca de 232 mil milhões
de dólares os fundos de remessas enviadas por
migrantes para os seus países de origem, destes, 167
mil milhões foram enviados para países em vias de
desenvolvimento.

Dos mais de mil milhões de dólares de remessas
enviadas em 1999 para o Siri lanca, 62% foi contributo
de mulheres.

1/3 de 6 mil milhões de remessas anuais para as
Filipinas foram enviados por mulheres.

O impacto financeiro dos movimentos migratórios é
difícil de estimar, no entanto de acordo com o Foreign
Direct Investment durante o ano de 2003, 93 mil
milhões de remessas foram transferidos e enviados
aos países de origem, só do Reino Unido foram
enviados 1.4 mil milhões de dólares;

As transferências consideradas informais poderão ter
excedido 300 biliões de dólares por ano;

3% do aumento da força laboral migrante poderá
gerar mais de 150 biliões de dólares/ano;

Sabe-se que as mulheres são mais consistentes nos
envios de remessas para os seus países, assim como
no envio de quantias maiores dos seus salários. Tendo
como ponto de partida o facto das mulheres serem
agentes e transmissores de cultura, tudo indica que o
seu papel nas transferências de remessas é maior que
o dos homens.

(4)

(1)
Gender Equality and Women’s Empowerment Evaluation of DFID

development
Assistance: Phase II Thematic Evaluation: Migration and Development Sarah
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Migrações e Género

No debate sobre as migrações, as mulheres ficam com
frequência invisíveis, o que é contrário ao discurso sobre o
empoderamento e igualdade de oportunidades das mulheres.

A migração pode ser um factor de mudança nas relações de género
com potencial elevado na equidade e direitos da mulher .

Infelizmente é com o lado negativo da imigração feminina que mais
nos confrontamos. Ou seja, com o mau funcionamento dos sistemas
de protecção, histórias de tráfico de mulheres para fins laborais e de
exploração sexual.

Os maiores sectores de migração feminina são o trabalho doméstico,
o trabalho na área dos serviços (hotelaria) e na indústria de
entretenimento sexual, ocupações frequentemente mal remuneradas,
com condições precárias de trabalho, sem acesso a serviços de saúde
e segurança social.

Na Ásia, os contratos de trabalho têm uma forte componente de
género, sendo a maioria das mulheres migrantes contratadas para
o sector doméstico. Como resposta à crescente atenção para os
maus-tratos dos migrantes no sector doméstico, muitos Estados
adoptaram legislação para a prevenção deste tipo de condutas. As
autoridades de Hong Kong, por exemplo, exigem que o salário
mínimo e um dia de descanso sejam incluídos nos contratos-padrão
dos trabalhadores domésticos.

(1)

O número de mulheres que migra está a aumentar nas
sociedades contemporâneas e esta realidade remete para a
análise e intervenção de/em problemas de justiça, ética e
equidade social, onde o acesso aos serviços de saúde, educa-
ção e acção social são fundamentais. Este aspecto não pode ser
alheio ao estatuto da mulher em determinadas comunidades e
deve ser tido em conta pelos países de acolhimento.

Estima-se que a nível mundial são mulheres metade
dos 191 milhões de imigrantes.

A proporção de mulheres que se deslocam interna-
mente excede os 50% em alguns países e noutros
aproximadamente 70% (Sirilanka 70%, Indonésia 69%,
Filipinas, 68,2%).

Trabalhadoras domésticas são violadas, exploradas,
não pagas, privadas de acesso aos cuidados de saúde
médicos, são abusadas verbal e psicologicamente;
assim como a sua documentação é muitas vezes retida
pelos empregadores.

A regulamentação do trabalho doméstico é escassa e
rara, apenas 19 países a nível mundial é que apre-
sentam leis e legislação específica para o trabalho
doméstico.

“A violência e a discriminação de género para além de ser uma violação
dos Direitos Humanos, é também uma ameaça à saúde, à
produtividade e à integração sócio-económica da mulher nas sociedades
de acolhimento. As organizações de imigrantes que defendem as questões
da saúde e dos direitos das mulheres, têm um impacto positivo nas vidas
dos países de origem. Basta que nos lembremos da luta das mulheres
afegãs ou das mulheres somális contra práticas discriminatórias como a
imposição das burkas, a mutilação genital feminina, a compra e venda das
meninas noivas, apedrejamento em praça pública, ou o monstruoso acto
das queimaduras com ácido”

Catarina Furtado, Embaixadora de Boa Vontade do UNFPA

O “papel da mulher na migração” está também ligado
à chamada reunificação familiar - sendo um dos
maiores motivos de entrada de pessoas na União Euro-
peia; mais de 75% dos fluxos de entradas anuais são
constituídos por cônjuges, filhos e outros familiares.

A condição da viagem e o impacto na saúde é definido
pelo padrão de mobilidade, ou seja, uma viagem pla-
neada de um profissional de saúde poderá ser “mais
segura” do que a de uma pessoa que é traficada e/ou
contrabandeada para outro país.

As normas sociais existentes, apesar das mudanças, no que se refere
aos diferentes papéis (sociais, profissionais e familiares) de uma
mulher e de um homem, assim como as práticas laborais e dos
governos influenciam as motivações das mulheres migrantes, tal
como na escolha do local de destino, ocupações que procuram e
condições a que se sujeitam. Factores estes que as colocam em
grande desvantagem e situações de fragilidade física e psíquica.

Os 11 Princípios Básicos Comuns da Agenda Comum para a Inte-
gração promovidos pela União Europeia (Conclusões do Conselho
da União Europeia de Novembro de 2004), que abrangem todos os
aspectos relevantes da integração como o emprego, inclusão social,
direitos básicos e cultura, destacam em particular a promoção da
empregabilidade das mulheres e a existência de restrições mínimas no
acesso das mulheres ao mercado de trabalho.

O estatuto regular ou irregular de uma pessoa migrante é um aspecto
muito importante, uma vez que determina o acesso ou não aos
serviços sociais e nomeadamente de saúde. Uma pessoa que recebe
o visto de permanência num país tem igual direito aos serviços que os
residentes nacionais, mas isto não acontece com muitos migrantes em
situação irregular.

º

Em Portugal a reunificação familiar foi invocada por 23,9% dos
estrangeiros que pediram autorização de residência, entre
1999 e 2001. Estes dados poderão estar subavaliados uma vez
que a maioria dos pedidos foi classificado como “outros moti-
vos” em 43,4% do total, o que levanta a hipóteses de muitos
pedidos de reunificação familiar terem sido incluídos nesta
categoria.

As oportunidades de uma mulher que quer migrar por vias
legais são mais limitadas do que se for um homem, uma vez que
as políticas oficiais de recrutamento são frequentemente direc-
cionadas para os homens e para trabalhos na área da agricul-
tura e construção civil.

Regra geral a mulher e/ou rapariga têm um conhecimento mais
escasso dos mecanismos e sistemas de suporte que existem a
sua disposição nos países de acolhimento, tornando-se assim
emergente a criação de medidas específicas e direccionadas
para elas .(2)

Migração, saúde e cuidados de Saúde Sexual e
Reprodutiva

“Precisamos de saber o que a metade da população migrante global faz e
qual é o impacto destes movimentos e resultados nas economias e nas
sociedades. Uma análise de género das migrações e dos migrantes, assim
como pesquisa e recolha de dados sobre o “empoderamento” económico
e social das mulheres migrantes são necessários para um conhecimento
claro do factor feminino das migrações”.

Ndioro Ndiaye, Directora-Geral Adjunta da OIM Organização
Internacional para as Migrações, Diálogo de Alto Nível sobre as

Migrações das Nações Unidas, em 14 e 15 de Setembro de 2006

As mulheres migrantes enfrentam múltiplas barreiras ou obstáculos no
acesso aos cuidados de saúde, incluindo de saúde sexual e
reprodutiva. Devido a:

Serem de países nos quais o acesso à informação/
/educação e acesso aos cuidados de saúde e de saúde
sexual e reprodutiva são escassos ou inexistentes. Situação
que pode permanecer ou agravar-se no país de acolhi-
mento.

Estarem em situações de irregularidade ou ilegalidade, o
que dificulta o acesso à informação sobre os seus direitos,
bem como o acesso aos cuidados de saúde sexual e
reprodutiva.

Não verem reconhecidos os seus direitos de acesso ao a
que acresce o do receio de serem sinalizadas e deportadas
para os seus países de origem,pelos serviços oficiais
aquando da procura de informação e utilização do mesmo

Encontrarem-se em sectores laborais vulneráveis sujeitas a
diversas formas de exploração laboral e salarial, que as
relegam para o isolamento, ou cargas horárias excessivas,
por vezes com acumulação de vários empregos o que
dificulta ou impossibilita a utilização dos serviços nos
horários de funcionamento dos mesmos.

A incompatibilidade dos seus horários de trabalho e o dos
serviços de saúde;

O tempo de espera para marcação de consultas, que pode
resultar no desconto do salário ou mesmo no próprio
despedimento.

Barreiras linguísticas e culturais que comprometem o acesso
ao SNS, desencorajando-as a se dirigirem aos serviços ou
quando o fazem não vêem resolvidas as suas necessidades
por dificuldades de comunicação. Estes factores podem
originar contradições entre queixas, diagnósticos e terapias.

Gravidezes indesejadas por escassez de informação e
acesso aos cuidados de saúde e SSR, como quais os
métodos contraceptivos existentes, onde e como obtê-los

Falta de informação e prevenção das IST´s entre as quais o
VIH-SIDA.

A não abordagem explicita e informação sobre as questões
de género no que toca à saúde sexual e reprodutiva, como
por exemplo a violação, discriminação sexual e doméstica.

50% das mulheres que se deslocam de África
Ocidental rumo à Europa via Marrocos encontram-se
grávidas ou acompanhadas de crianças pequenas.
Dão à luz sem cuidados médicos, com medo de serem
deportadas se pedirem serviços de assistência médica;

Estudos demonstram que as mulheres migrantes
recebem pouca ou nenhuma assistência pré natal e
registam taxas de mortalidade neo-natal e infantil
mais elevada, estes dados têm sido alvo de preocu-
pação por parte da EU;

Por desconhecimento dos seus direitos no acesso aos
cuidados de saúde, incluindo a sexual e reprodutiva, a
pessoa migrante no que toca a medidas de saúde
preventivas adopta-as menos frequentemente, recor-
rendo aos cuidados de saúde em situações de urgência
ou em estado avançado de doença permanecendo em
situação de risco, nomeadamente de contrair IST´s,
gravidezes indesejadas, etc. Também por isso urgente
a aposta em iniciativas de prevenção em saúde sexual
e reprodutiva inclusivas das pessoas migrantes.

Remessas

Em muitas sociedade de acolhimento o trabalho da mulher
migrante passa despercebido apesar de contribuir com capaci-
dades técnicas e profissionais, pagar impostos e aumentar a
qualidade de vida de terceiros .(3)

Todos os anos milhões mulheres trabalham longe dos seus países e
enviam centenas de milhares de dólares de remessas para as suas
famílias e comunidades que são utilizados na educação milhões de
crianças, promoção de cuidados de saúde, construção de casas e de
negócios.

A comunidade internacional só recentemente começou a valorizar o
contributo da mulher na economia e bem-estar social no país de
acolhimento assim como no de origem.

Apesar destas quantias e contributos, os direitos, protecção e
oportunidades de migração segura e legal das mulheres são menores
que os dos homens.
Só nos últimos anos é que decisores políticos começaram a dar
importância e consciência aos desafios e riscos que a mulher se
confronta quando toma a decisão de migrar .

Em 2005 estimaram-se em cerca de 232 mil milhões
de dólares os fundos de remessas enviadas por
migrantes para os seus países de origem, destes, 167
mil milhões foram enviados para países em vias de
desenvolvimento.

Dos mais de mil milhões de dólares de remessas
enviadas em 1999 para o Siri lanca, 62% foi contributo
de mulheres.

1/3 de 6 mil milhões de remessas anuais para as
Filipinas foram enviados por mulheres.

O impacto financeiro dos movimentos migratórios é
difícil de estimar, no entanto de acordo com o Foreign
Direct Investment durante o ano de 2003, 93 mil
milhões de remessas foram transferidos e enviados
aos países de origem, só do Reino Unido foram
enviados 1.4 mil milhões de dólares;

As transferências consideradas informais poderão ter
excedido 300 biliões de dólares por ano;

3% do aumento da força laboral migrante poderá
gerar mais de 150 biliões de dólares/ano;

Sabe-se que as mulheres são mais consistentes nos
envios de remessas para os seus países, assim como
no envio de quantias maiores dos seus salários. Tendo
como ponto de partida o facto das mulheres serem
agentes e transmissores de cultura, tudo indica que o
seu papel nas transferências de remessas é maior que
o dos homens.

(4)

(1)
Gender Equality and Women’s Empowerment Evaluation of DFID

development
Assistance: Phase II Thematic Evaluation: Migration and Development Sarah

(2,8)
International migration and the millennium development goals

(Marrakech, 11 - 12 Maio) UNFPA

(3,4)
United Nations Population Fund (UNFPA) - “Situação da População Mundial

2006 - Passagem para Esperança: Mulheres e Migrações Internacionais”.



Estudos recentes referem uma maior intenção de
migrar entre profissionais de saúde que trabalham em
zonas com elevados índices de VIH. Por exemplo, 68%
no Zimbabué, 26% no Uganda dos profissionais
demonstram interesse em deixar o país de origem e
migrar;

Só 50 dos 600 médicos treinados estão ainda na
Zâmbia desde a independência.

Na Europa a média é 10 xs superior que em
continentes como o Africano e southeast africa Sudeste
Africano?

A OMS estima que no ano 2008 o Reino Unido
necessitará de mais 25.000 médicos e 250.000 enfer-
meiros do que em 1997;

No Canadá e Austrália projecta-se a existência de um
défice de 78.00 e 40.000 de médicos e enfermeiros
respectivamente durante os 4/5 próximos anos devido
em especial ao aumento da longevidade, envelheci-
mento populacional, e baixa taxa de natalidade;

Estima-se que no ano 2020 mais de 1 milhão de vagas
para profissionais de enfermagem estarão por pre-
encher, nos países em desenvolvimento.

A migração de enfermeiras é um problema, a OMS recomenda no
mínimo 100 enfermeiras para 100.000 pessoas, mas em países mais
pobres o nº está muito abaixo do estipulado pela organização.

Em países como a República Central Africana, Llibéria, Uganda, o
ratio perfaz menos de 10 enfermeiras por 100.000 pessoas com-
parado com a situação como a Finlândia e Noruega que existe 2000
para 100.000 pessoas.

Direitos Humanos e Tráfico de Pessoas: UM MANUAL- Aliança Global Contra Tráfico de
Mulheres (GAATW), 2005
Gender Equality and Women's Empowerment Evaluation of DFID Development Assistance:
Phase II Thematic Evaluation: Migration and Development Sarah Murison Working Paper,
13 March 2005
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2005), UNFPA
Migrações Internacionais Contemporâneas - Roberto Marinucci Rosita Milesi-
CSEM/IMDH
More women il all forms of migration - OCDE
Reunificação familiar e imigração em Portugal. Maria Lucinda Fonseca, Meghann Ormond,
Jorge Malheiros, Miguel Patrício, Filipa Martins, Alto Comissariado para as Migrações e
Minorias Étnicas, Outubro 2005
Statistics Briefs The Comparability of International Migration Statistics Problems and
Prospects Georges Lemaitre , OECD, July 2005
United Nations Population Fund (UNFPA) - “A Situação da População Mundial 2004 O
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,

“A cooperação para o desenvolvimento faz parte de um conjunto de
medidas a longo-prazo que, de alguma forma, podem ajudar a prevenir a
necessidade de emigrar de forma arriscada, e sem noção dos perigos no
caminho e das dificuldades à chegada. Mas a curto-prazo importa tomar
medidas, designadamente a realização de campanhas de informação
eficazes junto das populações maisvulneráveis, sobre as implicações da
imigração clandestina. A gestão de fluxos e definição de canais legais de
imigração, fornece também uma opção alternativa de imigrar de forma
segura, que deve ser explorada convenientemente, assegurando a
preservação dos direitos fundamentais”.

João Gomes Cravinho, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação, Apresentação do Relatório UNFPA 2006, Lisboa
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Género e Saúde Sexual e Reprodutiva

MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS

Au
to

ra
s:

La
ra

Sa
nt

os
,A

nt
ro

pó
lo

ga
;A

PF
-M

ón
ica

G
or

ac
ci;

C
he

fe
de

M
iss

ão
da

O
IM

em
Po

rtu
ga

l-
Ya

sm
in

G
on

ça
lve

s,
Ps

icó
lo

ga
-A

PF
;D

es
ig

n
G

rá
fic

o:
Sa

lo
m

é
La

ge
;T

ira
ge

m
:3

.0
00

ex
em

pl
ar

es
; I

m
pr

es
so

po
r:

Al
fa

pr
in

t,
Ld

a.

A P F - A S S O C I A Ç Ã N T O D A F A M Í L I AO P A R A O P L A N E A M E

O lado invisível das Migrações Internacionais
Género e Saúde Sexual e Reprodutiva

O papel das mulheres está a ganhar
importância como decisoras na área da economia. As mulheres
estão cada vez mais empreendedoras. A educação, acesso aos
cuidados de saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, a
experiência profissional e a independência económica no
estrangeiro podem libertar as mulheres dos seus papéis tradi-
cionais permitindo-lhes exercer os seus direitos. Direitos estes que
em muitos casos desconhecem.

A migração dos nossos dias apresenta uma grande complexidade, sendo
um desafio não só para quem migra e como migra mas também no âmbito
da saúde pública. Este aspecto é inerente às próprias movimentações das
pessoas e ao contacto de cada sujeito com determinados factores de saúde
(individuais e ambientais) que ficam ligados de um país para o outro.

Danille Grondin UNFPA

Mulheres e homens migrantes deslocam-se por diferentes razões e de
formas distintas. Ambos os géneros podem ter sucesso nesta
mobilidade se lhes for dada a oportunidade. Contudo, em primeiro
lugar e, mais importante que tudo, as políticas governamentais devem
desempenhar um papel positivo de “empoderamento” das mulheres
migrantes promovendo políticas, legislação e programas que integrem
as questões de género, tendo em consideração não só o impacto nos
homens e nas mulheres, mas também como podem responder às
diferentes necessidades dos dois sexos.

Quando as mulheres beneficiam de “empoderamento” e lhes são
dadas oportunidades de terem sucesso nos seus projectos migratórios,
o papel das mulheres no seio da família, na comunidade e no ambiente
de trabalho altera-se. O processo migratório em si empodera-as, dá-
lhes poder de intervenção.

Assistimos hoje a um fenómeno de feminização das migrações
Internacionais. O número de mulheres migrantes tem vindo a aumentar
significativamente nas últimas décadas. As mulheres não migram só
para se juntarem aos membros da família, a chamada reunificação
familiar, mas também migram sózinhas casadas ou solteiras para
toda a parte do mundo, à procura de melhores oportunidades de vida.

Em 2000 o número de pessoas migrantes, mundialmente,
era de 175 milhões, actualmente os dados apontam para
a existência de 191 milhões de migrantes internacionais.

Nos últimos 40 anos o número de mulheres que migraram
é quase igual ao de homens. Em 1960 existiam 40 milhões
de homens que migravam para 35 milhões de mulheres;
em 2000 este número duplicou para 90 milhões e 85
respectivamente, em 2005 os dados apontam para a
existência de 95 milhões de mulheres que recorrem à
migração.

Até 2005 dos 17 milhões de imigrantes em África, cerca
de 47% eram mulheres em comparação com 42% em
1960 e os maiores aumentos ocorreram de regiões
orientais para ocidentais do continente.

A nível mundial 1 em cada 35 pessoas foi ou é migrante.

Dos 191 milhões de migrantes, 95 milhões são mulheres.

Para o ano 2050, projecta-se a existência de 230 milhões
de pessoas que recorrerão à migração.

O continente Europeu possui 56,1 milhões de pessoas
imigrantes.

O continente Asiático possui 50,1 milhões de pessoas
imigrantes.

A América do Norte tem 41 milhões de pessoas
imigrantes.

1 em cada 4 migrantes vive na América Norte e 1 em cada
3 no Continente Europeu.

60% das pessoas que migram vivem em zonas mais
desenvolvidas.

Em zonas desenvolvidas 1 em cada 10 pessoas é
migrante.

Em zonas em desenvolvimento 1 em cada 70 pessoas é
migrante.

Em 2005 dados do ACNUR referem ter existido 336 000
pedidos de asilo, os quais na sua maior parte em países
industrializados (América do Norte e Europa), cerca de
50% a menos que os registados em 2001.

Apesar da evolução e diversificação dos destinos, as migrações
internacionais continuam bastante concentradas, sendo que
actualmente 75% do total de migrantes encontram-se em 28 países
comparativamente a 1960 que se encontravam em 22. Entre 1990 e
2005, 75% do aumento ocorreu só em 17 países, enquanto que em 72
países as migrações diminuíram efectivamente.

Países que recebem mais migrantes

Nº IMIGRANTES

35 milhões
7,3 milhões
13,5 milhões
6,9 milhões
6,3 milhões
6,3 milhões
5,3 milhões
5,3 milhões
4,7 milhões

PAÍS

EUA
Alemanha
Federação Russa
Ucrânia
França
Índia
Canadá
Arábia Saudita
Austrália

Tráfico de pessoas e trabalho forçado

Migrações forçadas

As mulheres encontram-se mais expostas ao trabalho forçado e
exploração sexual que os homens. Aceitam também piores
condições de trabalho e salários mais precários que os homens.
Os trabalhos centram-se em sectores onde existe segregação
de género e irregularidade da economia (trabalhos domésticos
e industria de entretenimento sexual) .(8)

Brain drain /Fuga de cérebros

Tráfico de pessoas (UN)

A promoção da equidade de género e a redução da pobreza é a
chave, e pode reduzir a metade o tráfico e outras formas de
escravatura. As mulheres por vezes estão desesperadas para
encontrar trabalho, o que as torna presas fáceis para o tráfico .

Segundo o relatório da Organização internacional do
trabalho (OIT), calcula-se que 12.3 milhões de pessoas
exerçam trabalho forçado, e que deste número 2.45
milhões foram traficadas a nível mundial ;

Aproximadamente 20% do trabalho forçado é produto
do tráfico de pessoas, porém em países industrializa-
dos o tráfico de pessoas representa 75% do trabalho
forçado. Destes 43% acabam na exploração sexual
comercial.

Estima-se que anualmente entre 600.000 a 800.000
pessoas são traficadas para fora dos países de origem,
desses 80% são mulheres e crianças

O tráfico humano constitui o 3º negócio mais lucrativo
(ilícito) depois das drogas e do armamento, com redes
estimadas entre os 7 e os 12 mil milhões de dólares por
ano.

Este nº reflecte apenas os lucros iniciais da venda das
pessoas. O OIT estima que depois da vítima chegar ao
país de destino os lucros poderão ascender aos 32 mil
milhões por ano.

Em 2005 foram registados 12.7 milhões de refugiados,
8,4 milhões sob responsabilidade do ACNUR e 4,3
milhões a cargo do UNRWA (Organismo de Obras
Públicas e Socorro aos Refugiados da Palestina no
Médio Oriente)

Em 2005 metade dos 12.7 milhões de refugiados a
nível mundial são mulheres.

(5)

(6).

(7)

Brain Drain: Migração de pessoal treinado e técnicos profissionais
de um país para outro, devido a conflitos e/ou falta de oportunidades
profissionais.

Os fluxos migratórios de profissionais especializados, como médicos,
enfermeiros e parteiras, de países mais pobres para mais ricos são um
dos desafios que a migração internacional enfrente hoje em dia.

Por um lado homens e mulheres estão a recorrer cada vez mais há
migração de modo a aumentarem a sua qualidade de vida e das suas
famílias, por outro lado os seus países estão a sofrer crises nos
sectores.

O factor (brain drain) é mais sentido nos países nos quais o sistema de
saúde apresenta mais fragilidade.

“…recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de
pessoas, com recurso à ameaça ou uso de força ou de outras formas de
coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou à situação de
vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre
outra para fins de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados,
escravatura ou práticas similares à escravatura, servidão ou a remoção de
órgãos”.

(5)
Direitos Humanos e tráfico de pessoas: Um Manual - Aliança Global Contra
Tráfico de Mulheres (GAATW), 2005.

(6,7)
United Nations Population Fund (UNFPA) - “Situação da População Mundial
2006 - Passagem para Esperança: Mulheres e Migrações Internacionais”.
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