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RESUMO 

A evacuação de doentes ao abrigo dos acordos bilaterais para saúde, 

entre Portugal e os PALOP, conduz, em grande parte dos casos, a situações 

de carência após a alta hospitalar. Este estudo pretende alertar para a 

disparidade do que é acordado entre as partes e a realidade vivida pelos 

sujeitos. Propõe-se a sua inclusão num projecto de economia social, que surja 

na base na potenciação dos recursos locais e fomente, acima de tudo, a 

redefinição do projecto de vida dos indivíduos, permitindo-lhes a saída da 

situação de carência, que aqui se apresenta com a dicotomia 

económica/relacional. 

O método de pesquisa utilizado foi a história de vida, permitindo enquadrar os 

testemunhos do sujeito individual no sujeito social. As entrevistas mostraram as 

dificuldades sentidas por estas pessoas, e pela sua família, ao nível económico 

e o isolamento social de que padecem em Portugal. Apesar das situações de 

carência vividas, muitas não pensam regressar ao país de origem, e é nas 

redes de apoio informal que encontram o suporte económico, cultural e anímico 

necessário ao dia-a-dia. 

Palavras-Chave: Saúde, Acordos de cooperação bilateral, Evacuação, 

PALOP, Economia Social, Projecto de vida 
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ABSTRACT 

The patients evacuation under the bilateral agreements, between 

Portugal and the PALOP countries, often drives to impoverishment situations 

after hospital discharge. This work aims to aware for the disparity of the deal 

between intervenient and the day life experienced by the individuals. A social 

economy project is suggested, where the subjects can participate, based on the 

potentiation of the local resources and, above all, gives a new perspective of 

the life project, allowing to exit from the in needing situation, presented here as 

the dichotomy economic/relational. 

The research method is the life history, allowing the self-testimonials to be 

framed in the social-self. The conducted interviews revealed the difficulty 

situations experienced by subjects and their families, in terms of, among others, 

finances and isolation, while leaving in Portugal. Despite those situations, many 

of them don´t consider the return to their native country, even being the informal 

social help networks where they found the support, of economic and cultural 

nature, needed for day life. 

Key-words: Health, Bilateral cooperation agreements, Evacuation, PALOP, 

Social Economy, Life project 
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I – INTRODUÇÃO 

Este estudo insere-se no Master in Public Administration – 

Especialização em Administração da Saúde, do Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas, como trabalho final de investigação, inserindo-se na 

metodologia de Trabalho de Projecto. 

A escolha do tema, do trabalho presente, tem origem na minha experiência 

pessoal enquanto enfermeira. Através do contacto com pessoas evacuadas, ao 

abrigo dos acordos de cooperação bilateral com os PALOP, em diferentes 

contextos. A primeira experiência deu-se na República Democrática de São-

Tomé e Príncipe, findo o curso de licenciatura em enfermagem, onde estive em 

contexto de missão de desenvolvimento, integrada numa ONG por três meses. 

Em Portugal, pude acompanhar os doentes evacuados em contexto hospitalar. 

A vivência das duas realidades, a do processo anterior à evacuação e a do 

processo posterior à evacuação, foi essencial na vontade de explorar o tema. 

Em São Tomé e Príncipe, testemunhei a realidade da espera silenciosa na 

esperança da evacuação, bem como o sentimento de profunda injustiça nos 

familiares daqueles que, por não terem recursos suficientes, não foram 

evacuados a tempo, acabando por falecer. Assisti aos processos de selecção 

aparentemente duvidosos de quem poderia, ou não, obter a evacuação. Em 

contexto hospitalar, tive, e mantenho contacto, com os doentes evacuados e 

com a realidade que aqui encontram após a alta, ou mesmo antes dela. 

Perante estas realidades, cresceu o meu interesse em realizar uma pesquisa 

cujo objecto de estudo fosse: “a economia social como solução para a pós-alta 

hospitalar da pessoa que recorre ao SNS ao abrigo do acordo de cooperação 

bilateral para a saúde com os PALOP – Proposta de Trajectória”. 

Defini uma questão orientadora para direcionar a investigação: 
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- Poderá um projecto baseado no conceito de economia social dar resposta à 

perspectiva de recuperação da autonomia da pessoa? 

O relato da minha experiência pessoal, fez-me revivê-las e reconstrui-las, 

permitindo-me levantar duas hipóteses: 

- A fragilidade trazida pela doença, concomitantemente com a permanência 

num país estrangeiro, cria na pessoa um sentimento de impotência em relação 

à reconstrução do seu projecto de vida. 

- As respostas sociais proporcionadas ao cidadão, proveniente dos PALOP ao 

abrigo dos acordos de cooperação para a saúde, não são adequadas à 

recuperação da pessoa fragilizada pela doença, nem permitem a reconstrução 

de um projecto de vida.  

Numa pesquisa bibliográfica que efectuei, quando me surgiu a vontade de 

estudar este tema, constatei que existiam poucos estudos sobre pessoas 

evacuadas ao abrigo dos acordos bilaterais para a saúde. Destes, a maioria, 

são publicados pelo Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI) ou pelo Alto 

Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI). Deparei-me 

com a enixestência de estudos com a inclusão deste grupo num projecto 

baseado na economia social, que possibilite a redefinição de objectivos de 

vida. Este facto aumenta a relevância do estudo de investigação.  

O estudo de caso de Henriques (2010) subordinado ao tema da imigração 

PALOP por via da saúde, aborda o estado da arte da imigração e saúde em 

Portugal bem como o papel da família e da solidariedade alheia, das 

instituições de apoio ao imigrante e das embaixadas na sobrevivência destas 

pessoas em Portugal. Revela, ainda, o insuficiente apoio prestado pelas 

embaixadas dos países de origem, ao não serem cumpridoras da sua parte dos 

acordos e enuncia razões pelas quais estas pessoas recorreram, ou não, a 

instituições e associações de solidariedade. Este estudo revela, também, que a 

maior fatia de imigrantes no pós-alta hospitalar recorre a familiares indirectos, 

que não conheciam, já residentes em Portugal. “A solidariedade e ajuda mútua 

entre os africanos é muito forte. Alguns dos que não têm família nem amigos 
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em Portugal vivem da caridade dos seus compatriotas, os países de origem 

não apoiam os doentes em Portugal, quer em termos de alimentação, quer de 

alojamento ou medicamentos.” (Henriques, 2010, p.7) 

O artigo Imigração e Saúde, resultante de um estudo qualitativo que envolveu a 

análise de documentação e a observação de casos de utentes no gabinete da 

saúde do CNAI, relata inúmeros casos de pessoas oriundas de PALOP, ao 

abrigo de acordos de cooperação para a saúde, a necessitar de apoio social e 

financeiro (Backstrom et al., 2009). 

Relativamente ao conceito de economia social, destacam-se quatro artigos 

relevantes. O artigo Economia Social e Cidadania: uma abordagem institucional 

do processo de desenvolvimento local sustentável, Lopes (2010) aponta a 

necessidade da acção dos actores sociais, na conjugação da actividade 

económica e social nos territórios locais, como percussiva para o surgimento 

de uma cultura de projecto. Da economia social, Namora (2004) particulariza a 

questão do enquadramento jurídico da economia social no caso português, 

propondo esta como um elemento potenciador entre processos de 

desenvolvimento local e movimentos sociais, que dão vida às organizações de 

economia social. Caeiro (2008) em economia social: conceitos, fundamentos e 

tipologia; profere que a economia social existe num enquadramento económico 

e social ao qual nem a economia pública nem a privada desejam dar respostas, 

sendo que o seu leque de actuação é aquele onde se desenvolvam acções que 

o estado não pretende resolver, e a economia privada não conjecture 

interesses lucrativos para o seu investimento. Bidet (2000) no seu artigo 

Économie Sociale et Nouveaux Pays Industrialisés: le cas de la Corrée du Sud, 

reflecte a importância da economia social na Coreia do Sul durante a crise 

económica de 1997. 

Na revisão da literatura, penso sustentar a crença de que a realização deste 

estudo, com base na metodologia qualitativa, utilizando o método história de 

vida, poderá contribuir para o conhecimento da realidade das pessoas 

evacuadas, sendo este da sua própria voz e não do discurso dominante. A 

proposta de trajectória, baseada na economia social, como será apresentado, 
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em modelo teórico, surge como uma via alternativa às políticas aplicadas à 

pessoa carenciada, que não visam a sua autonomia e realização, prolongando 

a situação de dependência.  
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II - EXPERIÊNCIA PESSOAL 

O interesse pessoal pelo assunto dos acordos bilaterais para a saúde 

realizados entre Portugal e os PALOP surgiu em 2008, aquando de uma 

missão de três meses que realizei, na República Democrática de São Tomé e 

Príncipe, no contexto de ONG, inserida na minha área profissional – 

enfermagem.  

Presenciei histórias, dramáticas, de doentes dos quais cuidei, necessitando de 

cuidados médicos, que o seu país não lhes pode fornecer. 

Observei, também, que o acesso e a procura de cuidados de saúde é 

influenciado por diversas variáveis, entre elas a cultura e as crenças da 

população. O seguinte relato ilustra uma situação que me marcou. 

Certo final de tarde, recebemos, na casa onde nos encontrávamos propriedade 

da ONG, um pedido de ajuda. Pediam-nos que nos dirigíssemos ao posto de 

saúde da aldeia, onde se encontrava uma bebé que precisava de cuidados 

médicos. Quando chagámos, encontrámos uma bebé, de dezoito meses, 

pálida, prostrada e com uma infecção respiratória já audível. Foi necessário 

canalizar um acesso venoso com urgência,sem sucesso, apesar das variadas 

tentativas em braços, pernas e até pescoço. Rodeada de duas enfermeiras e 

uma médica, a menina nem sequer chorou ou esperneou, mesmo depois de 

sofrer várias picadas. Estava demasiado fraca e desidratada e acabou por 

falecer horas depois.  

Narro esta história, porque a razão para a morte da menina foi uma hemorragia 

interna maciça provocada por um curandeiro da aldeia, ao qual os pais 

recorreram quando esta adoeceu (aparentemente por infecção respiratória). Os 

pais, acreditando que o que se passava com a menina era um feitiço lançado 

por vizinhos, levaram-na ao curandeiro, que lhe saltou em cima da barriga, 

provocando a hemorragia. Só quando o estado da menina se agravou, ao 

ponto de esta mal reagir a levaram ao posto de saúde. 
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Situações destas são muito frequentes em São Tomé, especialmente nas 

aldeias onde a cultura enraizada ainda é a da feitiçaria, e consequentemente 

há uma fraca procura das pessoas aos postos de saúde para tratamento 

médico.  

No entanto, foram as histórias de deficiência no acesso à saúde, deficiente 

tratamento e dificuldades na obtenção de juntas médicas para evacuação, as 

que mais me foram repetidas.  

Escutei diversos testemunhos de familiares de pessoas com doenças graves, 

que acabaram por falecer por falta de cuidados de saúde. Um destes 

testemunhos foi-me transmitido pelo enfermeiro que assegurava o posto de 

saúde de Ribeira-Peixe no distrito de Caué e que passo a relatar. 

O enfermeiro I., responsável, como acima citado, pelo posto de saúde de 

Ribeira-Peixe, no distrito de Caué, posto ao qual eu me deslocava uma vez por 

semana, certo dia contou-me a história do seu irmão mais novo. Com muita 

mágoa, desabafou que o seu irmão sofria de uma doença hematológica que o 

levou a falecer, por não ter conseguido evacuação por via dos acordos 

bilaterais. Com este desabafo acrescentou, em jeito de crítica o modo como 

são executados os acordos de cooperação bilateral para a saúde, referindo que 

apenas aqueles que conhecem alguém com influência, conseguiam ser 

evacuados, referindo ainda casos de doentes já moribundos que mesmo com a 

evacuação não tinham esperança de cura. 

Ao consultar o Decreto-Lei nº 25/77 de 3 de Março, Acordo no domínio da 

saúde entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República 

Democrática de S. Tomé e Príncipe, verifiquei que o Estado Português se 

compromete a assegurar o tratamento, em Portugal, de nacionais são-

tomenses até dez doentes por mês, assegurando o seu internamento e 

tratamentos, e ficando a cargo do estado são-tomense as despesas com 

viagens, transporte, habitação e sustentabilidade. Segundo Henriques (2009), 

foram emitidos pedidos de evacuação por parte do Estado São-Tomense que 
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perfazem o plafond anual, de 200, segundo dados da ACSS (Administração 

Central dos Sistemas de Saúde) de  2011. (Decreto nº 25/77 de 3 de Março) 

Tendo ponderado sobre os dados que recolhi e sobre a experiência do 

enfermeiro I., decidi procurar quais os passos do processo de evacuação. 

O primeiro passo passa pela elaboração de um relatório médico, elaborado por 

uma junta médica do país de origem justificando a necessidade de evacuação. 

De seguida, o relatório clínico é submetido a homologação pelo ministério da 

saúde e remetido à embaixada do país em Portugal, que, por sua vez, remete o 

processo à DGS, com um pedido de aceitação do mesmo, ao abrigo dos 

acordos de cooperação. A DGS emite um parecer e entra em contacto com o 

hospital que irá receber a pessoa, encaminhando essa informação para a 

embaixada do país de origem que entra em contacto com o SEF para a 

emissão de um visto de estada temporária. (Henriques, 2009) 

Seria este processo o motivo pelo qual o enfermeiro I. fez referência à 

evacuação tardia dos doentes, tirando-lhes a hipótese de sobrevivência? Será 

o facto do número de pedidos de evacuação ser superior ao do plafond o 

motivo para o enfermeiro I. sentir que apenas quem é influente é evacuado?  

Com a chegada a Portugal, iniciei as minhas funções de enfermeira no Hospital 

de Santa Maria (HSM), num serviço de medicina. O HSM é um hospital central, 

e recebe grande parte dos doentes evacuados ao abrigo dos acordos de 

cooperação bilaterais para a saúde com os PALOP, pelo que, ao longo dos 

anos prestei cuidados a muitas pessoas nesta situação. 

Pela experiência que vivi em África, mantive a curiosidade em relação a este 

processo. Sempre que tinha um doente evacuado dos PALOP, aproximava-me 

e procurava saber tudo sobre este processo. Todos os que conheci nesta 

situação partilhavam de vários lugares comuns, a incerteza relativamente ao 

seu futuro, o modo de subsistência em Portugal e o medo de estar num país 

que não o seu, sem saber onde nem a quem recorrer após a alta. 
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Foi no serviço de hematologia, devido à sua natureza mais específica, que 

prestei cuidados prolongados a pessoas evacuadas. Algumas, como referia o 

enfermeiro I., chegaram ao SNS em estado avançado de doença, não sendo 

possível assegurar a sua sobrevivência. Outros, trazendo-me de novo à 

memória o enfermeiro I., conseguiram a evacuação pela proximidade com 

pessoas com influência política no seu país de origem. Fora estes dois, existem 

as outras, que sobreviveram e têm muitas histórias para contar. 

Conheci o H., ainda a trabalhar no serviço de medicina, no ano de 2010. Deu 

entrada, no meu serviço, evacuado da ilha de S. Tomé, já em estado 

comatoso. Tinha 18 anos e ninguém a acompanhá-lo. Após a sua estabilização 

hemodinâmica, ficou internado neste serviço para estudo, sendo-lhe depois 

diagnosticada uma doença hematológica. Com o passar dos dias, vi acordar 

um menino que adorava comer pão com doce, ver desenhos animados, com 

aquele espanto da novidade e ouvir musica, no rádio que os enfermeiros do 

serviço lhe ofereceram. Este menino, que não tinha ao seu lado pai nem mãe 

nem irmãos, foi adoptado pelos profissionais daquele serviço, pois além de 

todos se preocupavam com o seu bem-estar, todos lhe levavam roupa, livros, 

musica, comida, entre outros. 

No dia em que se chegou ao diagnóstico, soubemos que seria transferido para 

o serviço de hematologia e que, mais cedo ou mais tarde, perderíamos o seu 

rasto. Poucos dias antes, com o apoio do serviço social, soubemos que o H. 

tinha a viver em Portugal um tio, irmão da mãe, com sua esposa e filhos cujos 

H. não conhecia, mas que seria a sua pessoa de referência e quem o acolheria 

após a alta. 

Os meses passaram após a transferência do H. para o serviço de hematologia, 

que viria a ser o meu, e foi com muito agrado que certo dia soubemos que o H. 

tinha tido alta clínica e que vivia agora com o tio na periferia de Lisboa. 

Certo dia, uma médica que trabalhava comigo e assistiu o H. no serviço de 

urgência, contou-me que este tinha de novo dado entrada no hospital, com 
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convulsões, já em estado mal-epilético (um diagnóstico bastante grave e com 

mau prognóstico), aparentemente por deficiênte assistência familiar. Soube, 

através do serviço social, que este tio não tinha trazido o H. às consultas e que, 

ele tinha ficado sem seguimento clínico alguns meses.  

Esta falta de redes de apoio, e a procura de apoio na própria comunidade 

(africana) parece ser transversal a muitos doentes evacuados que nos chegam 

ao hospital. 

Já a trabalhar no serviço de hematologia e transplantação de medula óssea, 

conheci a E. A E. contava 34 anos e tinha sido evacuada de Cabo-Verde. 

Conheci-a enquanto enfermeira, quando esteve internada para realizar 

transplante. Ao longo do mês que passou no quarto de isolamento, a E. e eu 

tivemos muitas conversas sobre, como ela dizia, “o quão difícil é estar aqui 

sozinha e as saudades que tinha do seu país e da sua família”. Falou-me da 

ajuda que a embaixada lhe dava e como sobrevivia. Disse-me que o dinheiro 

que lhe davam tinha decobrir a pensão, comida e transportes, e que, não fora a 

ajuda de familia indirecta, que cá tinha, não saberia o que fazer. Descreveu-me 

a pensão onde morava, uma das pensões que têm acordos com a sua 

embaixada. Disse-me “a casa de banho é no meio do corredor e temos de 

partilhá-la e a cozinha é tão suja que é um horror ter de comer ali.” A E. acabou 

por falecer, alguns meses após ser transplantada, longe da sua família. 

Já a B., 41anos, depois de diversos internamentos, confessou-me, num destes 

em que deu entrada por desidratação extrema, que não tinha apoio de ninguém 

e passava os dias sozinha na casa onde morava (os familiares com quem vive 

trabalham durante o dia). Sentia-se extremamente asténica e mal se conseguia 

levantar, pelo que passava o dia sem comer nem ingerir líquidos. 

Falámos com o serviço social do hospital para pedir apoio domiciliário, após a 

alta, para a B. Este processo revelou-se bastante complicado e burocrático, e 

só após o segundo internamento, pelas mesmas causas, se conseguiu activar 

esse apoio. Era requerida a entrega de documentos que a B. não possuía, 
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como contrato de arrendamento/propriedade da casa, que não era sua e, o 

proprietário, seu familiar indirecto encontrava-se fora do país. O que a B. queria 

mesmo era poder trazer as filhas para Portugal, quando falava (a B. era muito 

introspectiva e falava muito pouco) pedia sempre ajuda para trazer as filhas 

para junto de si, confessando-se muito só. O serviço social não pôde dar 

resposta ao pedido da B. 

Problemas como este são o dia-a-dia de uma enfermaria quando recebe 

doentes, evacuados de outros países, que tenham mais de dezoito anos. 

Pessoas que chegam sozinhas a um país que não é o seu, entram 

directamente para o hospital e se perguntam: e quando eu sair? Naturalmente, 

os doentes evacuados padecem de patologias que após a estabilização e alta 

hospitalar, necessitam de seguimento regular em consultas pelo que 

permanecem em Portugal períodos de tempo considerável na pós-alta.  

Em particular, os doentes hematológicos, pela especificidade das suas 

doenças, que afectam, de um modo geral, o sistema imunológico, precisam de 

um acompanhamento rigoroso durante um prolongado período de tempo, 

impedindo-os assim de regressarem ao seu país, impondo-lhes assim a 

permanência em Portugal com formas de subsistência que garantam também o 

acesso ao hospital várias vezes por mês, ou até mesmo, por semana. 

Que formas de sustento? Perguntei muitas vezes aos doentes evacuados em 

conversas informais, não por simples curiosidade pessoal, mas pelo dever 

profissional de encaminhar situações de carência para o serviço social. A 

relação de confiança que se vai criando ao longo dos internamentos entre o 

enfermeiro/doente dá muitas vezes espaço a que desabafos e pedidos de 

ajuda surjam sem a pergunta inicial, mas são as respostas às suas perguntas 

que devo procurar.  

Esta realidade impele-me a perceber, mais profundamente, o percurso de vida 

de um doente evacuado, quais as suas vivências, sentimentos, dificuldades, 

respostas obtidas para os problemas.  
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Duas hipóteses se levantam: 

- A fragilidade trazida pela doença, concomitantemente com a permanência 

num país estrangeiro, cria na pessoa um sentimento de impotência em relação 

à reconstrução do seu projecto de vida. 

- As respostas sociais proporcionadas ao cidadão proveniente dos PALOP ao 

abrigo dos acordos de cooperação para a saúde, não são adequadas à 

recuperação da pessoa fragilizada pela doença, nem permitem a reconstrução 

de um projecto de vida.  

 

Deste ponto, parto para a pesquisa de modelos teóricos que possam englobar 

o problema. Poderá um projecto baseado no conceito de economia social dar 

resposta à perspectiva de recuperação da autonomia da pessoa? 
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III – REFERÊNCIAL TEÓRICO 

3.1 Desigualdades Globais  

Segundo Therborn  (2006) as desigualdades podem ser agrupadas em 

três dimensões fundamentais – vital, existencial e acesso a recursos. 

Podemos considerar que a desigualdade vital é uma das mais importantes 

formas de diferenciação do individuo numa população, no entanto é raro ver as 

suas origens ou consequências serem debatidas no seio sociopolítico. 

O crescimento da noção de saúde pública tem trazido para tema central as 

desigualdades na saúde de uma forma mais ampla. Tal facto deve-se à 

aceitação do facto de que estas têm um impacto mais geral na população e 

não só nos mais desfavorecidos. A falta de acesso a um sistema de saúde 

compromete a participação plena do individuo na sociedade, negando-lhe o 

exercício da sua liberdade individual na sua realização humana, tal facto põe 

questões morais acima das sociais em discussão, mas torna relevante a 

apresentação das causas para tal desigualdade. Porque razão uma criança 

nascida em Cabo-Verde ou Guiné-Bissau não tem a mesma esperança média 

de vida de um cidadão europeu em caso de doença crónica? 

Fundamentalmente, há desigualdades de vida e de morte, ou seja da diferença 

da exposição à doença e ao risco tal como ao acesso a tratamentos/curas e 

medidas preventivas, sejam estes os mais inovadores avanços médicos até a 

uma nutrição adequada. Esta desigualdade pode ser medida através da 

esperança média de vida, taxa de mortandade de uma doença e índices de 

subnutrição. 

Identificar as causas das desigualdades e fomentar a discussão dos 

mecanismos que levam à equidade nas várias áreas que abrangem a vida de 

um indivíduo deve ser um objectivo comum de qualquer cidadão e ainda mais 

de um profissional que lida com as suas consequências directas no seu 

quotidiano. (Therborn, 2006) 
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O estudo de Silva e Mendes (2005) relata as desigualdades no acesso à saúde 

baseando-se em estudos de diversos autores que relacionam vários factores 

envolvidos nessa desigualdade.  

Cabral e Cols. (como citado em Silva & Mendes, 2005) refere-se às 

desigualdades no acesso à saúde relembrando que a equidade tem vindo a 

perder terreno a favor da efectividade e da eficiência desde a década de 80, 

com os governos de Margaret Thatcher , ressalvando que a equidade enquanto 

forma de justiça social é a “dimensão menos representada nos sistemas de 

saúde.” 

Referindo-se, não só, mas também, ao sistema de saúde português, este 

estudo indica que as desigualdades no acesso à saúde têm aumentado, 

existindo, progressivamente, menos equidade, estando a aquisição de 

cuidados de saúde ao dispor da fatia da sociedade que dispõe de poder 

económico para adquiri-los. 

Silva e Mendes (2005) cita Kunst e Mackenbach, pondo em evidência a relação 

entre rendimento e mortalidade num estudo que abrangeu nove países 

industrializados. Os autores introduzem ainda a variável trabalho, com grande 

relevância no impacto das desigualdades sociais na saúde, pela sua 

importância na criação de redes informais que tanta relevância têm na auto-

percepção da saúde, dando especial enfoque ao grupo dos idosos. O autor 

ressalva, que o desemprego e a precariedade, ao anularem as redes 

relacionais, podem provocar graves danos a nível de auto-estima podendo 

levar ao aparecimento de patologias de caris psíquico.  

A taxa de mortalidade infantil continua a ser o factor que melhor evidêncía, por 

um lado, o desenvolvimento das políticas de saúde de um país e, por outro, o 

fosso de desigualdade dessas mesmas políticas entre países. 

Ainda segundo Therborn (2006), a segunda metade do século vinte, 

particularmente desde o fim da 1ª Guerra Mundial até meados da década de 
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80, trouxe uma “onda de equalização vital”, principalmente pela inclusão de 

colónias e ex-colonias nos programas de vacinação internacionais e de 

erradicação de doenças, tal como no investimento em medidas de sanidade 

pública. Também contribuíram para este fenómeno a repercussão das duas 

guerras mundiais e as revoluções Russa e Chinesa, pelo seu impacto na 

criação de sistemas sociais mais redistributivos.  

Mais tarde, com a queda do bloco soviético e o flagelo da SIDA no continente 

africano, reiniciou-se um processo de divergência vital. A quebra no estado de 

saúde pública Russo e de outros países na era pós-comunista são explicados 

pela marginalização sociopolítica de desempregados ou vítimas de outros 

processos de empobrecimento. “Políticas democráticas liberais não são, 

aparentemente, compensação pela perda da segurança social diária, sentido 

de controlo e significado para uma vasta maioria da população.” (Therborn, 

2006, pp.42) 

Theborn (como citado em Costa, 2012, pp.11) diz que as “desigualdades 

existenciais reportam-se a desigual reconhecimento dos indivíduos enquanto 

pessoas” estando aqui englobadas as estigmatizações e humilhações, como 

por exemplo o racismo. 

Ainda segundo Costa (2012), ao nível das desigualdades contemporâneas 

actuam mecanismos de exclusão com base na cidadania nacional, sendo que a 

globalização de mercados coexiste com este tipo de desigualdade categorial, 

não se tendo, como se poderia espectar, desvanecido os efeitos inigualitarios 

das fronteiras nacionais, tornando-se este um factor decisivo de desigualdades 

à escala mundial. 

Existe actualmente, à escala mundial, uma nova “classe profissional 

tansnacional”, detentora do grande capital e inserida em redes internacionais 

influentes, concomitantemente com uma nova “classe global de 

desfavorecidos”, constituída por diversos indivíduos ou grupos migrantes e não 
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migrantes que partilham formas de acção relacionadas com as desigualdades 

que sofrem. (Sassen como citado em Costa, 2012) 

Ainda neste contexto, Chauvel (como citado em Costa, 2012) faz a distinção 

entre a percepção das desigualdades sociais, distinguindo-as entre 

“desigualdades subjectivas” e “desigualdades objectivas”, sendo que quando 

estando perante um quadro de elevadas desigualdades, objectivas e existe 

uma forte rejeição subjectiva dessas desigualdades o autor classifica a 

situação social como de “sociedade de classes”. Como defende Dorling (2010), 

tem-se vindo a verificar, no decorrer das décadas mais recentes, uma 

instauração de crenças que suportam as formas contemporâneas de 

desigualdade social, particularmente, em sociedades mais desenvolvidas que 

com a sua influência as alastra globalmente. Para Dorling ,essas crenças estão 

presentes em expressões como “o elitismo é eficiente”; “a exclusão é 

necessária”; “o preconceito é natural”; “a avidez é boa”; “o desespero é 

inevitável”; que derivam, segundo este, de um crescente elitismo, desde as 

últimas três décadas, associado ao desenvolvimento educacional e cultural é 

certo, mas que, com a aplicação de rankings, classificações e hierarquizações 

(de escolas, cursos, percursos, etc.), passando a ideia de que este pressuposto 

de hierarquização está na base de dons de superioridade ou de inferioridades, 

que conduzirá a uma optimização das recompensas individuais e dos 

resultados sociais, torna-se uma “nova justificação para a desigualdade”. 

O mesmo autor, diz ainda, que “onde o pensamento elitista conseguiu crescer 

mais fortemente, a exclusão social tornou-se mais alargada”. A crença de 

inevitabilidade da situação de desigualdade é atribuída pela sociedade, in 

extremis, a falhas de carácter dos que a sofrem, contrastando aqui o mérito 

ilimitado atribuído à facção da sociedade detentora de maior riqueza, cuja 

prerrogativa se encontra na reduzida contribuição fiscal. 

Ainda, segundo a mesma linha de pensamento, o racismo e o sexismo 

institucionalizados derivaram numa nova forma de preconceito, assente em 

crenças de superioridade/inferioridade consideradas, frequentemente, de base 
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genética e sociocultural. Esta nova catalogação de preconceito, crescente nos 

países mais desenvolvidos, originam oposições societais realizando-se estas 

de diversas formas, uma das quais a xenofobia e rejeição dos imigrantes. A 

nova sociedade de consumo, status e ambição, legitima as desigualdades, bem 

como, a crença do benefício social da mesma, tornando a ânsia de triunfo 

neste contexto como natural. Neste contexto, o desespero existencial, 

experimentado perante o crescimento das desigualdades, é visto como 

inevitável. 

Costa  (2012) analisa ainda questões de desigualdade e justiça social à escala 

global, desta forma sintetiza a injustiça social baseando-se em Frazer, que faz 

a sua divisão em três vertentes: injustiças económicas, injustiças culturais e 

injustiças políticas. Segundo este autor, de forma a existir justiça social, a 

organização da sociedade tem de permitir, a todos a participação em paridade 

na vida social. Os obstáculos institucionalizados criam desigualdades 

económicas, levando a injustiças distributivas. Face a este tipo de injustiça, têm 

sido defendidas políticas redistributivas onde os sindicatos têm tido uma grande 

presença no último século, assim como o modelo do estado social. Por outro 

lado, esses obstáculos podem localizar-se em hierarquias de valor cultural, 

podendo surgir injustiças de reconhecimento, cuja combatividade nas últimas 

décadas deve-se a políticas de direito à diferença, onde estão englobados 

mudanças de políticas publicas e movimentos de sensibilização cultural, 

visando conseguir o respeito pela diferença (étnica, religiosa, racial, física, 

etc.).  

A cultura é facilmente esquecida enquanto factor de desigualdade na procura 

de cuidados de saúde, e marca muitas vezes a diferença entre vida e morte, 

contribuindo para a elevação/declínio das taxas de mortalidade de um país. 

Diz-nos Henriques (2009) que nos PALOP, o tradicional recurso so curandeiro, 

é quase sempre o primeiro a ser procurado. Também, a prestação de culto a 

entidades sobrenaturais atrasa o pedido de ajuda aos serviços de saúde, onde 

se recorre quando a situação se agrava, muitas vezes tarde demais.  
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Mas é a geografia o factor que mais provoca desigualdade neste contexto. O 

afastamento das cidades é condição, nos PALOP, para um deficiente acesso 

aos serviços de saúde, e para a procura de curandeiros locais. As regiões 

periféricas dispõe de poucas ambulâncias e os transportes são dispendiosos.  

(Henriques, 2009). O artigo de Jacimara sobre nyangas e feiticeiras de 

Moçabique reitera esta premissa, referindo que após a independência 

moçambicana, por mais que a Frelimo incentivasse a procura dos serviços de 

saúde estatais, havia um défice de profissionais de saúde para a cobertura das 

áreas periféricas, e uma cultura muito enraizada da procura do curandeiro. 

(Santana, 2010) 

As desigualdades no acesso à saúde, são portanto fruto de uma inter-ligação 

das diferentes dimensões de desigualdades, e não fruto singular de uma delas. 

No caso das pessoas evacuadas dos PALOP, a presença desta interligação é 

ainda mais visível e indissociável do sujeito.    

3.2 Economia Social  

Surge como problema desta tese a economia social como solução para 

a pós-alta hospitalar da pessoa que recorre ao SNS, ao abrigo do acordo de 

cooperação bilateral para a saúde com os PALOP, então o que é a economia 

social? 

Na opinião de Caeiro (2008), a economia social existe num enquadramento 

económico e social ao qual nem a economia pública nem a privada desejam 

dar respostas, sendo que o seu leque de actuação é aquele onde se 

desenvolvam acções que o estado não pretende resolver e a economia privada 

não conjecture interesses lucrativos para o seu investimento. 

Em relação ao sector público, cujo as principais funções são: produção, 

redistribuição e regulação; a economia social surge como um complemento 

entre o Estado e o mercado, servindo para a criação de estruturas empresariais 

onde co-existe a eficiência económica e o bem-estar/integração social, sendo 

que no caso português a intervenção ao nível de promoção do bem-estar é 
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quase inexistente. Num exemplo em relação à função de regulação do Estado, 

o autor refere a importância da economia social nas políticas de emprego, 

através de agentes locais culturais e sociais com a reorganização de sectores 

depauperados. (Idem) 

Namora (2004) particulariza a questão do enquadramento jurídico da economia 

social no caso português, propondo esta como um elemento potenciador entre 

processos de desenvolvimento local e movimentos sociais, que dão vida às 

organizações de economia social. Define o enquadramento jurídico da 

economia social na União Europeia, sendo que neste integram a economia 

social, alem das cooperativas, as associações, as mutualidades e as 

fundações. Define, ainda, o enquadramento jurídico no caso português, uma 

vez, que na revisão constitucional de 1997 foi acrescentado um novo sub-

sector integrado na sua vertente social, o sub-sector solidário, abrangendo este 

todas as pessoas colectivas de natureza não lucrativa que tenham como 

objecto a solidariedade social, sendo especialmente referidas as mutualidades. 

Esta abrange ainda os meios de produção que não são nem públicos nem 

privados, tem um pilar cooperativo e um pilar social, ocupando assim um lugar 

que noutros países é ocupado pela economia social. Podemos dizer que a 

economia social, no caso português, compreende tudo o que não é público 

nem privado lucrativo, isto é: todas as cooperativas, todas as entidades 

compreendidas no sector comunitário, todas as entidades produtivas que 

integram o sub-sector auto-gestionário, misericórdias, mutualidades, 

fundações, associações ou quaisquer outras entidades que tenham como 

objecto a solidariedade social. O autor refere-se ainda à economia social como 

uma constelação de esperanças, sendo que, para o mesmo, a aposta no 

desenvolvimento local e a inserção social, característicos deste conceito, 

podem trazer largos benefícios às populações. 

Segundo Caeiro (2008) a tentativa de ultrapassar confusões terminológicas, tão 

presentes no tema da economia social, como sejam o terceiro sector e a 

economia solidária, não é de fácil distinção sendo, muitas vezes, mais fácil não 

a fazer. “A tentativa de separação que se pretende fazer não vai além de puro 

e pretenso preciosismo linguístico”. (Caeiro 2008, p.3) 
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Bidet (2000) no seu artigo Économie Sociale et Nouveaux Pays Industrialisés: 

le cas de la Corrée du Sud, reflecte a importância da economia social na Coreia 

do Sul durante a crise económica de 1997, onde o conceito ganhou espaço 

especialmente ao nível da protecção social e dos serviços sociais, que são 

também, o terreno de excelência da economia social no resto da Europa. 

Mas é Lopes (2010), no seu artigo economia social e cidadania: uma 

abordagem institucional do processo de desenvolvimento local sustentável, o 

motor para a inclusão da economia social no problema da tese, quando afirma 

ser a construção do projecto de vida da pessoa o ponto principal para a acção 

consertada entre a economia social e a cidadania. 

É nesta base de análise que constrói o artigo onde propõe uma sequência que 

englobe: uma organização produtiva virtual que enquadra a pessoa 

institucionalizada e ajuda-a a formular o seu projecto; trabalho assistido por 

tutor devidamente formado; actividade protegida em ambiente real com a 

indispensável formação dos colegas de trabalho; trabalho normal em condições 

de autonomia. (Lopes, 2010) Defendendo que o centro de uma actividade 

deste tipo seria a gestão do estigma social e a reconstrução da auto-imagem, 

desenvolve-o centrado nas competências, elaborando-as a três níveis:  

- a inteligência, capacidade operativa do sujeito; 

- a afectividade, relação com o outro; 

- a emoção, relação com o próprio onde existe controlo de variáveis internas, 

ex.: medo. 

Desta forma, a competência aparece para o desenvolvimento de um projecto, 

que surge mediante uma organização facilitadora que permita o 

desenvolvimento das três componentes (inteligência, afectividade e emoção) e 

as optimize, com vista à autonomia e a permitir “um enquadramento social 

desejável” do sujeito. 
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Lopes (2010), defende que a base da definição de economia social é a 

reorientação da pessoa fragilizada da condição de “controlo” ou seja de 

súbdito, para a de “produção de competências” isto é de cidadão, e não para a 

de “produção” referindo-se produção à condição de cliente, relatando que 

jamais se deverá incluir na definição de economia social qualquer organização 

produtora de serviços vendáveis (com ou sem lucro), ou confundi-la com tal. A 

base da economia social é o desenvolvimento do projecto de vida da pessoa. 

Enfatiza a premissa de que, o trabalho e o trabalhador só se encontram 

reunidos se a actividade exercida permitir à pessoa o desenvolvimento das 

suas competências, o surgimento do seu espaço de realização. 

Aubert e Gaulejac (como citado em Lopes, 2010), diz que a humanidade se 

prepara para pagar um custo brutal pela redução da pessoa humana ao “homo 

aeconomicus”. 

A proposta de Lopes (2010) para a implementação de um projecto de 

economia social sustenta-se na base de um modelo antropomórfico na medida 

em que o sujeito se encontra perante a sua história de vida para a formulação 

do seu projecto, a partir desta premissa um facilitador institucional deve motivar 

a pessoa a definir o seu próprio caminho através da escuta activa. Este agente 

facilitador, promove a inserção desse projecto no meio territorial envolvente, 

onde existem já potencialidades para a sua implementação e fará a ponte com 

projectos de outros sujeitos, já existentes no território. Estes sujeitos são 

classificados como pessoas modelo, sendo da maior importância nesta teoria 

uma vez que, tendo vivenciado experiências semelhantes, apresentando 

proximidade cultural e tendo redefinido com sucesso os seus projectos de vida, 

são o exemplo da real possibilidade de concretização dos outros, estimulando 

o desenvolvimento do projecto com recurso à aprendizagem por modelagem. 

O desenvolvimento de um projecto deste tipo teria de passar pelo que o autor 

designa de “agências locais de desenvolvimento”, que seriam orientadas para a 

valorização de competências através da cooperação dos diversos sectores de 

uma localidade, escolas, empresas, autarquias, serviços públicos, etc. Desta 
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forma, através de uma organização facilitadora conhecedora do terreno e de 

todas as suas possibilidades, fomentar-se-ia a cooperação e a competição 

salutar com vista ao benefício dos diversos actores. 

Foram identificadas diversas dificuldades para a implementação de um projecto 

com esta linha de acção nas organizações conhecidas como “burocracias 

mecânicas” (onde os técnicos actuam de acordo com normas diferidas de cima 

para baixo), e mesmo nas ditas “burocracias profissionais”1 (onde a acção dos 

técnicos resulta de protocolos que os próprios desenvolveram em conjunto, a 

partir das suas experiências e saberes profissionais em busca de um 

questionamento científico permanente), quando deixadas à sua própria lógica 

sem apoio especializado, entre os quais se encontram a assimetria cultural 

entre quadros técnicos (prestadores de ajuda) e pessoa carenciada; défice no 

rácio técnico/pessoa necessitada, com elevado número de pessoas 

carenciadas por técnico, o que não permite um atendimento focado na 

trajectória de vida da pessoa; bournout dos quadros técnicos, levando à 

despersonalização da relação com o utente sendo estes vistos pelos outros 

como números. “A carência/pobreza é mais a condição de não pertença, a 

ausência de capital relacional ou social.” (Lopes, 2010) 

As dificuldades supra-citadas podem ser contornadas com a implementação do 

modelo “burocracia profissional” no verdadeiro sentido, onde os quadros 

técnicos especializados na relação de ajuda devem formar pessoas que 

partilham a cultura da pessoa carenciada, tendo uma trajectoria de vida 

positiva, e que com a relação de ajuda estimulem o desenvolvimento do 

projecto de vida do outro. 

As etapas de elaboração dos projectos de vida devem partir do trabalho 

multidisciplinar dos quadros técnicos, de forma a não perder de vista a noção 

de competências nas suas diversas dimensões, desenvolvidas em contexto 

organizacional. É este modelo o sustentado para a inclusão das pessoas, 

evacuadas ao abrigo dos acordos bilaterais para a saúde com os PALOP, que 

                                                           
1
 Distinção feita por Lopes (2010) segundo H. Mintzberg. 
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se encontram em situação de carência. Este sustenta a possível trajectória 

porque evidencía a reorientação da pessoa fragilizada para uma condição de 

“produção de competências” e para a redefinição de um projecto ascendente, e 

é essa a sua primeira e mais importante premissa. 

No decurso da pesquisa, entende-se que para o surgimento de um projecto 

desta tipologia, dever-se-á estabelecer um ponto de cruzamento com projectos 

baseados no micro-crédito. 

3.3 Microcrédito e Financiamento de Projectos Sociais 

Este tema adquiriu visibilidade, a nível mundial, quando em 2006, 

Muhammad Yamus recebe o Prémio Nobel da Paz, com a implementação de 

projectos de microcrédito, com particular ênfase para os projectos que 

implementou em Bangladesh. Yamus defende que as pessoas carenciadas não 

se encontram em situação de carência por incapacidade interna mas externa, 

isto é, por não disporem de capital. (Medina & Florido, 2010) 

Segundo Medina e Florido (2010) o governo mexicano tem vindo a desenvolver 

um programa de desenvolvimento rural desde 1999, nos moldes de 

cooperativas que se iniciaram da seguinte forma: 

- A existência de um fundo inicial fornecido pelo governo, que se torna fundo de 

garantia para aceder aos serviços de crédito relativos à agricultura, 

- O surgimento em redor de outros actores estratégicos, como uma 

universidade que estuda o desenvolvimento local e regional e a acção cidadã 

para a educação, democracia e desenvolvimento, dedicada a impulsionar estes 

valores. 

Desta forma, estão envolvidas no projecto três instâncias sendo uma estatal, 

uma federal e as outras pertencentes à sociedade civil. Esta cooperação 

permitiu a potencialização do capital inicial, com a ortogação de créditos às 
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cooperativas depositado em garantia líquida e a promoção de programas de 

capacitação. 

No programa de avaliação deste projecto o governo mexicano pretendeu 

estimar se a utilização dos recursos serviu como elemento dinamizador da 

economia, e como recurso recuperável para a continuidade da sua aplicação 

no projecto que vive dos seus próprios recursos, mas também, se houve 

benefícios efectivos para a comunidade e se os grupos beneficiados tomaram 

na sua mão o projecto como projecto colectivo. 

A avaliação foi muito positiva, em cinco cooperativas avaliadas houve 98,5% de 

recuperação dos créditos e 93% dos sócios estavam satisfeitos, o que 

responde aos dois objectivos de avaliação acima colocados. (Medina & Florido, 

2010) 

A grande diferença deste tipo de projecto relativamente a outros de política 

social reside na premissa de que os beneficiados são os construtores do 

projecto e responsáveis da efetivação do programa, bem como pela 

recuperação dos créditos. 

Nas ciências socias utiliza-se frequentemente o termo “capital social” que para 

Putman (como citado em Medina & Florido, 2010, p.118) pode ser definido 

como “rasgos da organização social tais como as redes, as normas e a 

confiança que facilitam a acção e a cooperação para o mútuo benefício”. Tendo 

por base esta definição os autores do estudo concluem que a sustentabilidade 

do programa depende do grau de capital social acumulado na comunidade, 

indo mais longe ao afirmar que quando há um enraizamento nas redes locais 

de um sistema deste tipo existe a possibilidade de assegurar a perduração do 

programa, independentemente das mudanças governamentais ou políticas. 

Tanto o estudo de Lopes (2010) como o de Medina e Florido (2010) põe em 

evidência a importância da política social centrada nas várias vertentes (esfera 

pública, privada e sociedade civil) numa óptica onde os actores possam singrar 
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com as potencialidades que já existem no meio envolvente, e não na óptica 

dominante do empreendedorismo.  

A tendência neoliberalista praticada em grande parte do globo, e no caso 

concreto do continente europeu, tende a suprimir a subsidiação e a aumentar a 

desregulamentação dos mercados, que têm vindo a demonstrar a sua 

ineficiência. “Falar hoje em dia de preços justos é um conceito medieval. 

Estamos em plena vigência do livre-comércio.” (Oliver como citado em 

Galeano, 2010 pp.17) 

Aqui se reitera que o estado tem um papel fulcral na distribuição da riqueza 

social, sendo que o investimento educativo nas comunidades eleva o seu 

capital social. “A sustentabilidade de qualquer programa social depende 

sobretudo, da organização real dos sujeitos como beneficiários. Onde não há 

organização de base, os recursos do estado convertem-se somente em 

assistência social. Esta capacidade de organização local é a condição 

fundamental para transformar qualquer programa assistencial em programa de 

desenvolvimento”. (Medina & Florido, 2010, p.132) 
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IV – ABORDAGEM METODOLÓGICA 

4.1. Método História de Vida 

A abordagem metodológica insere-se numa abordagem qualitativa, uma 

vez que o objectivo da investigação não pretende a generalização dos dados, 

mas a compreensão da individualidade de cada sujeito inserido no seu 

universo socio-cultural.  

Segundo Neuman (como citado em Sampieri, Collado & Lúcio, 2006), a 

abordagem qualitativa permite compreender o fenómeno de estudo no seu 

ambiente natural, seguindo uma perspectiva holística, sendo a realidade 

subjectiva em si mesma o próprio objectivo de estudo.  

Segundo Bertaux (2005) os dados neste tipo de pesquisa não terminam em 

descrições estatísticas nem se propõe verificar hipóteses, servindo para 

apresentar uma situação social. É uma função descritiva em profundidade do 

objeto social e um modelo baseado nas observações, proveitoso em 

descrições de mecanismos sociais e em propostas de interpretação dos 

fenómenos observados. Mais, é acrescentado por Zaluar (como citado em 

Silva, et al. 2007), ao mencionar a importância da relação entre o sujeito 

pesquisador e o sujeito pesquisado, referindo-se a esta como uma relação 

social e política, momento de diálogo de experiências humanas. Também Matta 

(como citado em  Silva, et al. 2007), reitera ser uma metodologia que privilegia 

o ponto de vista e as interpretações do sujeito pesquisado.    

O método adoptado, foi o método da história de vida, que pelas suas 

características surgiu como o mais adequado ao objectivo do estudo já 

supracitado. As suas principais características prendem-se com a relação entre 

pesquisador e pesquisado, com o saber em participação/partilhado, com o ser 

uma história narrada de forma própria pelo sujeito e com ser um método que 

objectiva fazer a ponte entre o individual e o social. (Silva, et al., 2007) 
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Gulejac (apud Silva et al., 2007, pp.31) aponta que o objectivo deste método “é 

ter acesso a uma realidade que ultrapassa o narrador”, uma vez que essa 

história que é contada de forma pessoal se insere num universo social, 

exigindo uma transição da história de vida para o colectivo. Ferraroti (como 

citado em Silva et al., 2007), lembra que ao relatar a sua história de vida, o 

indivíduo está a reexperimentá-la, encontrando muitas vezes um significado 

nessa experiência desconhecido até então, permitindo a construção de um 

sentido face ao relato. Desta forma, este método requer do pesquisador uma 

escuta activa mas também participativa, devendo existir uma relação de 

cumplicidade entre as partes, surgindo desta dimensão dual a “condição do 

discurso ser uma ponte entre o social e o individual” (Silva et al., 2007, pp.32)  

Barros (apud Silva et al., 2007) refere ainda, que este método permite que o 

sujeito e o pesquisador construam juntos, o processo de pesquisa e elaborem 

as hipóteses juntos. 

O método de história de vida tem início com a vontade, por parte do sujeito, de 

contar a sua história de vida. Perante esta vontade, pede-se ao sujeito que a 

narre nos moldes de entrevista não estruturada, sendo que o importante não é 

a veracidade dos factos, mas o sentido que o sujeito narrador dá à sua 

realidade, de forma que no momento da análise esta realidade evidencie o 

indivíduo como ser social. Este método, por ser uma narração do vivido 

subjectivo, permite aceder por meio do relato ao ser social que é o individuo – à 

cultura, ao meio social em que se insere, aos seus valores e à sua ideologia. 

(Silva et al., 2007).  

Diz Paraná (como citado em Silva et al., 2007, pp.32), que este método é mais 

do que uma tentativa de oferecer escuta, é uma tentativa de “dar voz àqueles 

cujo discurso foi calado ou teve pouca influência no discurso dominante.” 

4.2. Caminho Metedológico 

A primeira abordagem aos depoentes foi feita informalmente durante as 

consultas em hospital de dia de hematologia, uma vez que me encontrava no 
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meu local de trabalho e já conhecia todos os depoentes bem como algumas 

circunstâncias das suas vidas, esta primeira abordagem decorreu de forma 

natural. Perguntei-lhes se estariam despostos a participar no estudo académico 

que estava a realizar, explicando em que consistia a temática. 

O cenário de estudo foi escolhido por ser o meu local de trabalho, sendo que a 

primeira abordagem estaria facilitada, e por ser um serviço que pelas suas 

características recebe com frequência doentes evacuados dos PALOP.  

Posteriormente, foi assinado por todos os depoentes, um consentimento 

informado, explicando a natureza do estudo e garantindo o seu anonimato. 

Os relatos de vida foram gravados em formato digital e transcritos no próprio 

dia, para que o sentido dado pelos depoentes à sua história estivesse bem 

presente na memória e as transcrições fossem o mais fidedignas possível, 

relatando expressões e pausas que mais tarde poder-se-iam perder. Foram 

preservadas expressões e a forma gramatical usadas por cada entrevistado, de 

forma a não perder a genuinidade do testemunho. Utilizaram-se reticências na 

análise dos testemunhos, quando não foi colocada a globalidade da frase, 

naquele momento da análise. 

As entrevistas foram-me concedidas em casa dos depoentes, o que me 

permitiu observar onde e como vivem, ou noutros casos, quando não se 

sentiam à vontade, no meu carro. 

O instrumento utilizado, como já referido foi a entrevista aberta, esta “acontece 

sem um roteiro pré-determinado, na qual se pede ao sujeito para falar 

livremente sobre sua vida, um determinado período ou aspecto dela. A partir 

das suas colocações, o entrevistador irá formulando questões ou tecendo 

comentários para esclarecer ou aprofundar determinado ponto, porém a 

direção da conversação e os tópicos a serem abordados são escolhas 

espontâneas do sujeito”. (Santos et al. como citado em Santos, 2009, pp.70) 
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As entrevistas tiveram início com uma pergunta orientadora, que pretendeu 

situar os depoentes no momento das suas vidas em que a doença surgiu. A 

pergunta orientadora foi a seguinte: “Conta-me a tua história de vida desde o 

momento em que apareceu a doença”, terminando as entrevistas quando os 

depoentes referiam nada querer acrescentar. 

O ponto de saturação foi atingido no final de cinco entrevistas. O ponto de 

saturação é atingido quando o pesquisador “tem a sensação de não apreender 

nada de novo em relação ao objecto de estudo.” (Santos & Santos, 2008, 

pp.717) 

4.3. Os Depoentes 

Foram entrevistados cinco depoentes, dois cabo-verdianos e três são-

tomenses. Inicialmente, a pesquisa tinha sido pensada de forma a entrevistar 

pelo menos uma pessoa oriunda de cada um diferentes PALOP, mas a ideia foi 

abandonada quando defini que essa seria uma premissa irrelevante, uma vez 

que não se pretendia uma distinção por país de origem, mas perceber o 

contexto social em que se encontram as pessoas evacuadas, as suas 

carências, e se um projecto baseado na economia social, como apresentado 

em modelo teórico, tinha fundamento nas suas vidas. As idades dos 

entrevistados vão dos 19 aos 50 anos, uma vez que aqui se pretendeu um 

leque mais abrangente de forma a perceber se a idade tem relevância na 

inclusão de um projecto deste tipo. 

A caracterização de cada um dos entrevistados é apresentada abaixo em 

tabela, para facilitar posteriormente, aquando da análise dos relatos, o seu 

reconhecimento. A caracterização engloba, género, idade, país de origem, 

situação socio-económica no país de origem. 
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Tabela I: Tabela caracterizadora dos depoentes 
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V. M 22 Cabo-Verde 

Tinha o 9º ano de escolaridade e 

trabalhava na restauração, 

pertencendo à classe média cabo-

verdiana. 

A. F 50 São Tomé 

Era agricultora, inserida num 

contexto social pobre, não possui 

habilitações literárias. 

A.M. M 37 São Tomé 

Era agricultor e vinha de um 

contexto social de pobreza, não 

possui habilitações literárias, e é 

originário de uma família também 

ela pobre. 

M. M 23 São Tomé 

Tinha terminado o 11º ano de 

escolaridade, a escolaridade 

máxima em São-Tomé, vivia na 

capital, provém de uma família 

são-tomense de classe média, 

onde alguns dos seus membros 

trabalham na administração 

pública. 
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L. M 19 Cabo-Verde 

Frequentava o terceiro trimestre do 

décimo ano, provém de uma 

família de classe média, sem 

grandes dificuldades económicas. 

Tem família directa a trabalhar em 

diversos ministérios. 

 

4.4. Análise dos Testemunhos 

A análise temática consiste na identificação dos centros de sentido que 

dispõe a comunicação e a frequência do seu aparecimento, estes podem ser 

significativos para o objectivo analítico escolhido. (Santos & Santos, 2008) 

As entrevistas foram lidas diversas vezes, e as categorias de análise 

construidas a partir dos testemunhos. A técnica utilizada foi a da anotação nas 

margens da folha de assuntos que iam surgindo em cada parágrafo. 

Posteriormente, sublinhei com canetas de cor, frases que se repetiam, ou cujo 

o sentido era repetido nas várias entrevistas, criando assim possíveis 

categorias, a chamada codificação segundo Santos e Santos (2008). Realizei 

recortes dessas frase e criei uma tabela com as unidades temáticas daí 

surgidas. Surgiram treze uindades temáticas, que foram depois incluidas nas 

três categorias que delas surgiram. 

As unidades temáticas foram as seguintes: 

- Aparecimento da doença  

- Transformação de vida, pessoal e familiar, decorrente da doença 

- Falta de cuidados de saúde 

- Tempo de espera para junta médica/evacuação 
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- Isolamento social 

- Apoios informais (amigos e família) 

- Mau funcionamento da embaixada 

- Apoio insuficiente por parte da embaixada 

- Descoberta de familiares 

- Encargos 

- Acesso a informação sobre redes de apoio 

- Renovação do visto 

- Perspectivas de futuro 

Após a criação das unidades temáticas, realizei nova leitura das entrevistas na 

íntegra de forma à construção de categorias que englobassem as unidades 

temáticas, sem retirar o sentido de cada testemunho. Um testemunho “só pode 

ser compreendido reinserido na história do sujeito” (Santos & Santos, 2008, 

pp.718). Nasceram três categorias e seis sub-categorias. Em baixo cita-se as 

categorias e sub-categorias surgidas. 

Primeira Categoria: O SURGIMENTO DA DOENÇA 

- Alteração de vida com o surgimento da doença 

- Da falta de condições dos serviços de saúde à evacuação 

 

Segunda Categoria: PERCURSO DE VIDA EM PORTUGAL 
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- A embaixada: obrigações e reais apoios obtidos 

- As redes de apoio formais e informais 

- A renovação do visto 

Terceira Categoria: OLHAR O FUTURO 

- As perspectivas de futuro, barreiras e obstáculos 

A construção das três categorias, acima citadas, teve por base a diacronia das 

histórias de vida dos entrevistados, sendo o seu fio condutor os obstáculos 

encontrados no caminho. Assim, a primeira categoria reporta todo o percurso e 

alteração de vida dos sujeitos, desde o aparecimento da doença até ao 

momento da evacuação. A segunda categoria dá conta do seu percurso desde 

que chegam a Portugal, encaixando os obstáculos em três subcategorias, 

sendo a terceira, e última, categoria referente às suas perspectivas, desejos, 

sonhos. 

Os modelos teóricos apresentados foram englobados na análise categorial, 

inter-relacionando-se os mesmos, como se verá no capítulo posterior. 
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V – ANÁLISE DOS RELATOS DE VIDA 

A análise dos relatos das histórias de vida dos entrevistados sugere, 

uma trajectória comum relativamente ao percurso desde o surgimento da 

doença até ao tratamento em Portugal. 

Embora o leque de idades, género e nacionalidade seja diverso, estas 

pessoas, oriundas de países PALOP, frisam dificuldades idênticas, focando 

especial atenção à falta de apoio das suas embaixadas, responsáveis pelo seu 

bem-estar num país estrangeiro, e nas frustrações e desmotivações que este 

desapoio lhes trouxe. 

É comum também a vontade imensa de abraçarem um futuro incerto, sem a 

linha orientadora fundamental para a segurança de ir em frente. As 

expectativas, desilusões, desmotivações causadas por uma política social que 

se compromete com o fornecimento de tratamento médico esquecendo o todo 

da pessoa, que por esta razão se sente mais um número na listagem do SNS, 

e da sua necessidade desta se sentir inserida, acarinhada e motivada a seguir 

com os seus planos, sonhos e objectivos. 

Segundo Henriques (2009) diversos estudos apontam para uma vasta lista de 

doenças mentais comuns em indivíduos migrantes, entre estas depressões e 

stresse. A razão para o surgimento destas doenças prende-se com o facto de, 

ao chegar ao país de acolhimento, as pessoas se encontrarem num ambiente 

físico, social e cultural estranho, com o acréscimo das dificuldades linguísticas. 

O desconhecimento de direitos que leva, muitas vezes, a situações de 

exploração e mesmo à ilegalidade, juntamente com o isolamento social e 

familiar, que a condição de imigrante impõe, acarretam o aparecimento de 

sentimentos de tristeza e infelicidade. 

Em baixo passo a descrever as categorias analíticas construídas. 
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Primeira Categoria 

1. O SURGIMENTO DA DOENÇA 

1.1. Alteração de vida com o surgimento da doença 

O surgimento de qualquer factor não planeado na vida da pessoa, é 

causador de stresse e reajuste por parte da mesma. 

Quando o factor não planeado é uma doença, e no caso dos entrevistados uma 

doença hematológica crónica, que requer cuidados de longa duração pondo em 

risco a própria vida, afloram sentimentos como o medo e a falta de controlo 

sobre a própria vida. 

No entender de Strauss (cmo citado em Sorensen & Luckmann, 1987) existem 

sete problemas colocados aos doentes crónicos com os quais estes têm de 

lidar de forma contínua, são eles a prevenção e controlo de crises, a gestão de 

regimes terapêuticos prescritos, o controlo de sintomas, a prevenção do 

isolamento social, a adaptação a alterações, a normalização do quotidiano e o 

controlo do tempo. 

Também Curtin e Lubkin (1995) reiteram o desequilíbrio acarretado pelo 

surgimento da doença na vida da pessoa, ao afirmarem que a doença crónica 

afecta de maneira cíclica os aspectos sociais, psicológicos, físicos e 

económicos a vida de uma pessoa, sendo este um stressore intra-familiar, 

predispondo ao isolamento social e facilitando o conflito dicotómico 

independência versus dependência. 

Nos relatos de história de vida dos entrevistados, está patente esta perda de 

controlo do dia-a-dia, bem como, a enorme reviravolta que a doença veio trazer 

às suas vidas e às dos seus familiares. 

O testemunho de A. F., de 45 anos, dá-nos conta do reajuste individual de que 

nos fala em cima Lubkin (1995) quando nos relata: 
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“Olha eu tinha 41 anos quando essa doença apareceu, eu trabalhava na terra a 

plantar, nunca tinha sentido problemas. Depois a doença apareceu, mas 

apareceu de uma surpresa porque eu fui deitar e quando levantei estava coxa 

e muito doente de uma paralisia forte, tentei levantar e tinha a mão toda presa 

e o pé todo preso, disse: o que é que passa comigo? Depois chamei o meu pai 

que estava no outro quarto e pensava que ia morrer, o meu pai disse-me: não 

diz assim, põe fé em Deus. Naquela época eu morava na cidade das Neves 

(ilha de S. Tomé), passadas três semanas eu mandei chamar a minha mãe, 

que não vive em Neves, a minha mãe enviou-me a minha irmã para ir-me 

acompanhar para saber o que se passava, naquele momento estava internada 

nos Hospital Dias Neves, o meu pai me levou e foi-me internar no hospital 

porque ele não sabia o que é que ele podia-me fazer.” 

No caso de A.M., de 37 anos, o surgimento da doença acarretou um ajuste 

individual com o acréscimo de sentimentos de solidão, uma vez que a família 

não o pode acompanhar após o processo de evacuação +ela falta de 

condições económicas: 

“Eu trabalhava no campo, ia para o campo quando um dia senti umas dores, 

que me estavam a provocar no baço. Despois imediatamente fui ao posto, de lá 

internei no hospital e de lá apareceu uma requisição para vir para Portugal.” 

“Eu vim sozinho porque não havia condições familiares para pagar a viagem…” 

Para M., 23 anos, o surgimento da doença coincidiu com a finalização dos 

estudos e uma barreira turva atravessou o caminho de um jovem com 

objectivos bem delineados: 

“Em S. Tomé não me disseram nada da leucemia, disseram que eu tinha 

anemia profunda e fiquei internado oito dias, tinha acabado o 11º ano de 

escolaridade que é o máximo em S. Tomé, foi em 2009. Depois fui 

evacuado…” 
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L.S.,19 anos, conta-nos o surgimento da doença e como este surgimento 

afectou a sua vida e interferiu com os seus estudos: 

“Eu era um miúdo normal, ia para a escola, adorava jogar à bola, e adorava 

brincar com os amigos, jogar playstation. Não era muito bom aluno na escola 

mas nunca perdi nenhum ano. Estava no segundo trimestre do décimo ano 

quando me apareceu a doença, estava quase a passar para o décimo primeiro. 

Depois, foi eu sempre ia jogar à bola depois quando chegava em casa estava 

com febre. Dormia, depois no dia seguinte ia jogar à bola e depois sentia 

febre.” 

O reajuste inter-familiar, no caso dos doentes evacuados, passa, não só por 

uma adaptação psicológica e de reajuste do dia-a-dia dos membros do 

agregado familiar, mas também pelo sacrifício de abandonarem o seu país e a 

vida que conheciam para que um membro possa acompanhar o seu familiar 

doente até Portugal.  

A.F. relata: “Eu vim acompanhada sim. Vim com uma irmã.” 

Relata, igualmente, o reajuste que a vida da irmã que a acompanhou sofreu em 

Portugal causado pelo prolongamento dos tratamentos, dizendo: “. À primeira 

consulta eu fui acompanhada da minha irmã. (faz pausa e fica pensativa por 

segundos) A vida daqui é complicada e a minha irmã tinha de procurar 

trabalho, porque a coisa não é tão fácil como agente pensa.” 

V.S. não teve possibilidade de ter ao seu lado, após a evacuação, familiares 

directos, o apoio familiar que encontrou, encontrou-o em Portugal através de 

familiares que não conhecia mas que o acolheram: 

“No meu caso agora, estou a morar aqui na casa dos meus tios. Eu tinha 

ninguém, nem sabia que tinha estes tios aqui.”   
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No caso de M., a intervenção familiar moveu não só pais, como irmãos e 

restante família uma vez que surgiu a necessidade de serem avaliadas 

compatibilidades genéticas para possível transplante de medula óssea. 

Também neste caso, o familiar de suporte chegou a Portugal meses depois do 

M. ter sido evacuado, tendo um familiar distante acolhido o M. À chegada: 

“Depois mandaram pedir os sangues aos meus irmãos, a minha irmã que 

estava no Gabão…”  “Em janeiro quando eu saí do hospital era suposto eu ficar 

com o meu tio, fiquei no inicio mas o meu tio como tem família em londres teve 

de viajar e assim entre aspas, humm, como dizer, pronto saiu de cá” “Em 

agosto do ano passado a minha mãe veio, através de um papel do médico a 

dizer que eu precisava de uma pessoa aqui.” 

Também M. relatou o esforço feito pela mãe, familiar de referência, ao ter de se 

reajustar a uma nova vida, para que M. possa continuar o seu tratamento: 

“porque a minha mãe trabalha em trabalho interno e só sai de duas em duas 

semanas… é a minha mãe que está a pagar a renda.” 

Já no caso de A.M. o reajuste familiar deu-se já em Portugal, por intermedio de 

uma tia que lhe deu lhe deu abrigo. 

“Eu cheguei directo ao hospital, fiquei no hospital, saí até que me encontro aqui 

agora com a minha tia. A minha tia foi procurar-ma ao hospital.”  

L.S. teve a oportunidade de vir acompanhado pela mãe, que desde então não 

voltou ao país de origem onde ficaram marido e outros dois filhos, passaram 

quase três anos: 

“Depois cheguei a Portugal acompanhado da minha mãe, fui directamente para 

Hospital de Santa Maria, não parei em sítio nenhum, fui com um senhor da 

embaixada que estava à nossa espera no aeroporto. Lá fiquei internado dois 

meses no piso 6 Pediatria.” 
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Relativamente ao risco de isolamento social proferido na teoria de Luckmann e 

Sorensen (1987) e também na de Lubkin (1995), o testemunho de A. F. mostra 

que esta se encontra patente devido à condição de doente, mas também ao 

binómio doente/estrangeiro que estes vivem, demonstrado por sentimentos de 

tristeza e desespero como no relato abaixo: 

A.F.: 

“Eu fico triste, eu choro, eu chorei muito aqui em Portugal porque não tenho 

ninguém para me dar a mão, não tenho ninguém para conversar comigo para 

eu desabafar um pouco, eu não tenho.” 

A.M.: 

“A minha tia trabalha e eu vou às consultas do hospital sozinho com os 

bombeiros, os bombeiros é que me levam, não conheço cá nada. Não conheço 

Portugal nem um rasto de Portugal, não conheço.”… “Passo os dias aqui 

dentro de casa à espera das consultas e fico aqui sozinho dentro de casa, sem 

ninguém (mantem semblante triste e choroso).” 

M: 

 “O difícil foi ficar lá internado e não ter ninguém para nos visitar.” “Mas, eu vivo 

literalmente sozinho porque a minha mãe trabalha em trabalho interno e só sai 

de duas em duas semanas portanto tenho de me virar.” 

L.S.: 

“Custou-me muito no inicio, é…mas depois, eu sou um bocado duro, tento não 

(faz pausa não completa a frase deixando transparecer que tenta não pensar).” 

“Mas eu (faz pause de aproximadamente cinco segundos) sinto né, mas já me 

acostumei eu (nova pausa de 5 segundos) é difícil, é. O que mais doi é que eu 

sempre faço os meus cálculos, vou fazer quimioterapia e daqui a uns tempos 

vou para Cabo-Verde, depois não dá certo e aí é um bocado doloroso. É! 

(semblante triste)… a única coisa que eu quero é estar ao pé dos meus 
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familiares o mais rápido possível, porque saudades eu tenho e muitas. Sabes 

que eu tenho um irmão e uma irmãzinha, ela tem doze anos mas para mim vai 

ser sempre pequenina.” 

“Os meus dias aqui, eu acordo tomo os remédios, durmo de novo, acordo tomo 

mais remédios depois vou comer, vou jogar playstation e é assim, sempre a 

mesma coisa, tem dias inteiros que não saio de casa.” 

Ressalvam-se aqui sentimentos e obstáculos comuns, vivenciados pelos 

entrevistados. O aparecimento da doença é tido por todos como o inicio de 

alterações profundas nas suas vidas, desde a imposição de terem de deixar o 

seu trabalho, como no caso de A.F. e de A.M., bem como a neblina que turva o 

inicio de vida de um jovem que terminou o grau máximo de escolaridade no seu 

país – M, ou no caso de L.S. o jovem que deixa o terceiro trimestre do décimo 

ano por terminar. 

É feita referência, por todos os entrevistados, ao esforço e reajuste familiar que 

a doença impôs. No caso de A.F., com a vinda de uma irmã que deixou a sua 

vida anterior, no país natal, para poder acompanhá-la no seu processo de 

tratamento, encontrando dificuldades de subsistência em Portugal, que a 

levaram a procurar trabalho. No caso de V.S., que encontrou familiares em 

Portugal que o abrigaram e reajustaram as suas próprias vidas para o 

acolherem em sua casa. No caso de M., em que foi requerido a diversos 

familiares, irmãos e pais, que se deslocassem do seu país para que fosse 

possível a realização do estudo genético, com a posterior vinda da mãe para 

Portugal, para o acompanhar no tratamento, onde precisou de procurar 

trabalho para o sustento dos dois, estando agora empregada como doméstica 

interna. Previamente, M. tinha sido acolhido por um tio após a sua alta 

hospitalar. No caso de A.M., cuja tia lhe abriu a porta de sua casa e lhe dá 

abrigo e comida nesta fase da sua vida. No caso  de L.S., cuja mãe deixou na 

terra natal mais dois filhos e marido para o acompanhar. 
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Foi igualmente feita referência, por grande parte dos entrevistados, com 

excepção de V., a sentimentos de solidão e tristeza, patente no isolamento 

social em que se encontram. 

O grau de alteração do estilo de vida de uma pessoa com doença crónica, 

pode ser mais valorizada pela mesma do que a própria doença. A doença é 

apenas um dos diversos factores que influenciam a globalidade da qualidade 

de vida da pessoa, sendo que a mesma doença pode ser tolerada de forma 

diferente por cada indivíduo. (Sá, 2001)  

De seguida, analisa-se o percurso dos entrevistados, desde a falta de 

condições dos serviços de saúde, de que carecem os seus países, até ao 

momento da evacuação. 

1.2. Da falta de condições dos serviços de saúde à evacuação 

A falta de condições dos serviços de saúde dos PALOP é a principal 

causa para a efectivação dos acordos bilaterais para a saúde e evacuação dos 

doentes.  

Em 1977 Portugal assinou o primeiro acordo de cooperação no âmbito da 

saúde com São Tomé e Cabo Verde, em 1978 é assinado este mesmo acordo 

com a Guiné Bissau e só em 1984 é assinado com Angola e Moçambique. 

(Henriques, 2009) 

O DL Nº 32/2003 de 30 de Julho, aprova o acordo sobre a concessão de vistos 

temporários para tratamento médico a cidadãos da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), assinado no dia 30 de Junho de 2002, pelos 

seguintes países: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo 

Verde e São Tomé e Príncipe. 

Encontra-se em decreto nº 25/77 de 3 de Março o seguinte acordo 

“considerando os princípios definidos no acordo geral de cooperação e 

amizade; considerando que nesse acordo se prevê expressamente a 
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celebração de acordos especiais que regulem as formas de cooperação 

recíproca a empreender nos vários domínios; reconhecendo a importância da 

cooperação no domínio da saúde e as vantagens que dela advém, quer para 

ambos os povos, quer para a própria ciência: As partes contratantes decidem 

concluir o seguinte acordo: 

 Artigo 1º: O Estado Português compromete-se, na medida das suas 

possibilidades e quando solicitado pelo Estado de S. Tomé e Príncipe, a 

assegurar o tratamento em Portugal de naturais são-tomenses até dez doentes 

por mês.” 

Tendo celebrado acordos idênticos com cada PALOP cada um com plafond 

próprio já anteriormente explicitado. 

As desigualdades sentidas por pessoas oriundas de países sub-desenvolvidos, 

quer ao nível de saúde, como do acesso a outros bens básicos, são 

determinantes em todo o seu percurso de vida. Interferindo com factores 

mensuráveis e óbvios como por exemplo a esperança média de vida, vão mais 

além num mundo globalizado onde o conhecimento sobre o acesso que o 

vizinho da aldeia global tem sobre esses mesmos bens, criando fenómenos 

migratórios em busca de uma vida melhor. 

Esses fenómenos migratórios, que no caso do estudo em questão poderão ou 

não ser temporários, mas têm a tónica comum de se darem através da saúde, 

tornam-se extremamente desilusivos quando a pessoa constata com a 

realidade, e se depara novamente com situações de carência. As políticas 

sociais não são asseguradas da mesma forma que as politicas de saúde. 

Como já referido na teoria de Therborn (2006), o acesso a um sistema de 

saúde compromete a participação plena do indivíduo na sociedade, negando-

lhe exercer a sua liberdade individual na sua realização humana.  
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Nas narrações de história de vida, são visíveis as condições precárias de 

saúde, a que os relatantes tiveram acesso nos seus países de origem. No caso 

de V., oriundo do arquipélago de Cabo Verde, o acesso os cuidados de saúde 

que obteve, na sua ilha natal foram insuficientes para a sua patologia, tal como 

na ilha de S. Vicente para a onde foi evacuado primeiramente: 

“… mandaram-me ir ao médico fazer uma consulta e mandou-me fazer umas 

análises de urgência. Fui fazer e ela disse que eu tinha de ser evacuado para 

outra ilha, minha ilha não tinha condições.”  

“…fui evacuado para a ilha de S. Vicente que é onde tem os melhores 

hospitais. Fui lá fizeram transfusão, disseram a mim que era anemia que eu 

tinha…umm…eu disse…anemia? Anemia, duas semanas já vou estar em 

casa, já vou voltar para casa, e não..depois disseram-me que (faz pausa), que 

estava…que a coisa era um bocadinho mais grave…que a  minha medula não 

estava a funcionar, essas coisas. Sempre fazia plaquetas, transfusão 

também… e tiveram de fazer a junta médica que é para vir.” 

As condições de saúde precárias foram, também, vividas por A.F. em São 

Tomé, relata-nos o tratamento recebido no hospital local e central aquando do 

aparecimento da sua doença: 

“, naquele momento estava internada nos Hospital Dias Neves, o meu pai me 

levou e foi-me internar no hospital porque ele não sabia o que é que ele podia-

me fazer. Hummm, então eu fiquei internada no Hospital Dias Neves e não 

estava a ver solução porque estavam só a dar-me remédio de paludismo e 

comprimido de paracetamol, e eu disse: Não doutor, eu não quero mais 

paracetamol porque isso não está a fazer nada, envia-me directo para o 

Hospital Central e no Hospital Central vão saber o que podem-me fazer.  

Então, quando me enviaram para o Hospital Central eu consultei com uma 

doutora e ela me disse: olha, o problema da senhora é muito grave e a senhora 

tem de ir parar a Portugal. Eu disse: nada, é brincadeira. Ela disse: não é, o 
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que eu estou a falar D. A. é muito sério, a senhora está muito doente e a 

senhora tem de ir para o hospital de Portugal para a senhora ficar curada.” 

A.M., também são-tomense, não relata o tratamento recebido na sua terra 

natal, apenas fazendo referencia a ter sido informado de que teria de ser 

evacuado: 

“fui ao posto, de lá internei no hospital e de lá apareceu uma requisição para vir 

para Portugal.” 

Já L.S. relata com mais pormenor o apoio fornecido pelo hospital em Cabo-

Verde: 

“Depois fui para o hospital, o médico disse que não era nada não é! (di-lo com 

expressão de ironia) o médico passou-me uns ben-u-rons para eu tomar, mas 

não me passava. 

Depois passado algum tempo foi que eu senti uma dor no ombro esquerdo, aí 

eu fui ao hospital e encontrei uma médica que por acaso era minha amiga e ela 

me ajudou. Disse-me que eu tinha de ficar internado imediatamente, e daí eu 

fiquei internado durante um mês na ilha de S. Tiago. Fiz muitas análises e 

disseram-me mesmo que era cancro… Durante um mês tiveram sempre em 

dúvida sobre o que era (a doença) mas depois ao fim de um mês decidiram-me 

evacuar.” 

Relativamente ao processo de evacuação, os casos diferem consoante o nível 

social e económico de cada entrevistado, ou com a sua proximidade com 

alguém que possa agilizar o processo, uma vez que a situação de doença que 

levou à evacuação é semelhante em todos os indivíduos do estudo. 

  V: “Não é fácil, tem que ser a junta médica… passei o quê? quase dois meses 

à espera, e tive sorte também que ahh a senhora que é responsável do banco 

de sangue é da mesma ilha e conhece a minha família. Ela é que deu ajuda, 
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disse que era preciso eu fazer a junta médica, fizeram a junta médica e eu 

cheguei cá.” 

A.F.: “Então eu fiquei no hospital quase um mês, depois me deram alta para 

casa, mas para todos os meses ir ao hospital e receber (fica pensativa), para ir 

para a junta médica. Eu ficava em casa a ouvir na rádio o momento que tinha 

de ir para o hospital para a junta médica, porque eles passavam na rádio.” 

 “Olha, demorou três anos e tal quase quatro. Sim, sim, sim quatro anos. Então, 

a doutora disse-me certa altura que havia um grupo de médicos de Portugal 

que fazia a junta (médica). Então eu consultei com oito doutores de junta 

médica, um deles era um velhinho que me estava a auscultar e perguntou-me 

se a parte paralisada se me doía, eu disse: não doutor não me dói nada. Ele 

disse-me: olha o problema da senhora é um pouco grave a senhora tem de ir 

para Portugal, nós vamos dar à senhora a junta para ir para Portugal. Então ele 

me deu a junta. (faz pausa).” 

“As senhoras da embaixada como eu sou pobre não queriam me ajudar nada, 

não queriam mesmo. Não queriam me por visto (dar o visto) porque diziam que 

eu não preciso trazer uma pessoa para companhia, mas eu precisava porque 

não podia fazer nada, então a minha doutora disse: não, quem manda no 

hospital é doutor, e a doutora seguiu a minha junta até eu vir para Portugal.” 

A.M: “Demorou muito tempo porque a minha mãe não tinha condições de pagar 

a viagem para vir. Eu vim sozinho porque não havia condições familiares para 

pagar a viagem, demorou mais ou menos um mês e quinze dias para eu vir, 

para escutar na radio para apanhar um visto.”  

M.: “…demorou um mês para ser evacuado… Foi fácil graças a Deus, o meu 

irmão trabalhava junto do ministro da saúde naquela altura e facilitou as 

coisas.” 

L.: “Depois foi um mês e evacuaram-me logo para cá.” 



 

- 47 - 
 

“O meu caso por acaso foi rápido (a evacuação), mas não costuma ser muito 

rápido… amigos ajudaram, familiares que trabalham no ministério da saúde.” 

A evacuação é um tema diversas vezes abordado pelas pessoas que se 

submeteram a este processo, em diversas conversas informais tanto com os 

entrevistados, como com outros indivíduos com processo idêntico, o tema da 

evacuação é referido por sentirem que existem discrepâncias nos processos de 

selecção e na agilização do processo. 

“A burocracia e a inoperância dos ministérios e embaixadas aliadas a 

processos de triagem menos honestos, induzem a longos meses de espera 

que se traduzem muitas vezes na evolução de doenças para estádios 

irreversíveis e que poderiam ser evitados se os doentes chegassem mais cedo 

a Portugal.” (Henriques, 2009, pp.84) 

Dos relatos dos entrevistados, observa-se que no caso de A.F. e de A.M., 

ambos de classe social e económica baixa, o processo de evacuação foi 

moroso e difícil, chegando a ser referido por A.F., que não obtinha apoio por 

parte da embaixada por ser pobre. Também A.M. fez referência à morosidade 

do seu processo porque a família não tinha posses para o pagamento da 

viagem, quando esta condição deve ser assegurada pela embaixada. 

Já no caso de M. e de L.S., foram as influências dos seus familiares junto do 

ministério da saúde que possibilitaram a agilização do processo. V., por seu 

lado, refere também o apoio de uma amiga da família para a constituição da 

sua junta médica.  

Na vida das pessoas entrevistadas não é apenas o aparecimento da doença o 

modelador das suas vidas, mas todo o processo que leva ao seu tratamento, 

todas as questões do meio onde se inserem, que não dependem de si, mas 

das quais estão dependentes no percurso até à evacuação. 
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Há, à escala mundial desigualdades de vida e de morte, ou seja da diferença 

da exposição à doença e ao risco tal como no acesso a tratamentos/curas e 

medidas preventivas, sejam estes os mais inovadores avanços médicos até a 

uma nutrição adequada. (Therborn, 2006) 

Segunda Categoria 

2. PERCURSO DE VIDA EM PORTUGAL 

2.1. A embaixada: obrigações e reais apoios obtidos 

Nos acordos bilaterais de cooperação para a saúde, estão descritas as 

responsabilidades que cada país tem perante o doente evacuado. Existem 

pequenas diferenças consoante o país de origem, mas de grosso modo as 

responsabilidades são semelhantes. 

Compete a Portugal assegurar a assistência médica hospitalar (em regime de 

internamento ou ambulatório), bem como os meios auxiliares de diagnóstico e 

terapêuticos efectuados em meio hospitalar, cabe ainda, a Portugal quando a 

situação do doente exija, o seu transporte, em ambulância, do aeroporto para o 

hospital de destino. 

Compete ao país de origem assegurar: 

- A viagem para Portugal e de regresso, 

- A deslocação do aeroporto para o hospital de destino, onde deve comparecer 

um funcionário da embaixada, à chegada do doente, para o seu acolhimento, 

- Garantir o alojamento do doente não internado ou em regime de ambulatório, 

bem como o seu alojamento findo o tratamento, 

- Fornecimento da medicação prescrita em ambulatório, 
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- Fornecimento de próteses, 

- Repatriamento do corpo em caso de morte ou funeral. (Henriques, 2009) 

De um modo geral, cabe a Portugal a garantia do tratamento e ao país de 

origem a garantia das condições de subsistência para a permanência em 

Portugal.  

Dos deveres da embaixada ao apoio real que os entrevistados recebem da 

mesma, há um fosso e com ele, a carência e o desamparo. De seguida, 

separa-se a análise dos depoimentos em três deveres por parte da embaixada 

do país de origem, a recepção à chegada, o alojamento e a medicação por esta 

mesma ordem. 

V: “…Só que no dia que eu cheguei, não tinha quem me ir buscar no 

aeroporto...lá em Cabo-Verde disseram que a embaixada ia buscar, só que 

quando cheguei aqui, cheguei aqui às dez e tal, onze da noite…fiquei até meia 

noite e tal à espera sozinho e ninguém apareceu. Ainda bem que eu tinha um 

amigo aqui conhecido, eu liguei para ele e ele mandou apanhar o táxi e passei 

alguns dias na casa dele.”  

A: “. Não estava ninguém. Quando nós chegamos encontramo-nos com aquele 

compadre da minha irmã, ele é que estava no aeroporto à nossa espera para 

nos levar para casa dele. Ficamos em casa dele até ao dia da minha consulta 

no Hospital de Santa Maria.” 

AM: “Quando cheguei havia uma pessoa da embaixada à minha espera (faz 

pausa e chora), mas eu cheguei e até hoje eles não acederam-me nada. Eu 

cheguei directo ao hospital, fiquei no hospital, saí até que me encontro aqui 

agora com a minha tia.” 

M: “Não. Tinha o meu tio. O meu tio foi comigo para a urgência e ficou comigo 

até às cinco da manhã, quando eu fui para o internamento umm,  no piso 7” 
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L: “Depois cheguei a Portugal acompanhado da minha mãe, fui directamente 

para Hospital de Santa Maria, não parei em sítio nenhum, fui com um senhor 

da embaixada que estava à nossa espera no aeroporto.” 

Quanto à recepção dos doentes evacuados entrevistados, apenas um, L., teve 

a recepção devida pela sua embaixada, onde um membro desta estava à sua 

espera no aeroporto para lhe prestar assistência. Nos restantes casos, ou não 

havia ninguém à espera, como aconteceu com V., que de repente se encontrou 

evacuado num país que não o seu e ficou sozinho no aeroporto tendo apenas 

um número de telefone de um conhecido no bolso. Ou, como no caso de A.M., 

estando um funcionário da embaixada à sua espera,foi esta a única vez que o 

viu, no percurso aeroporto-Hospital de Santa Maria, tendo ficado internado, 

sem apoio de ninguém (lembremos que AM veio sozinho e sem contactos para 

Portugal). 

Já relativamente ao dever da alojamento quando a pessoa não se encontra 

internada ou se encontra em regime de tratamento ambulatório, existe uma 

diferença mínima entre o modo de actuação das embaixadas de São-Tomé e 

Cabo-Verde, que na prática não se reflete no bem estar dos depoentes.  

V: “…Perguntaram onde eu estava, disse que estava na casa de uma 

amiga…se eu queria ir para aquelas pensão enquanto ficar doente, eu disse 

que não, que não queria, porque aí (pausa e suspira) já ouvi muitas histórias de 

que esses lugares não têm condições nenhuma. No meu caso agora, estou a 

morar aqui na casa dos meus tios… Se tivesse de pagar alojamento acho que 

o dinheiro não chegava, por acaso eu ainda não passei por isso. Porque temos 

de pagar alojamento, comida, essas coisas todas, ahh, e o transporte, o 

passe.” 

A: “Minha querida, esse tempo todo que eu estou aqui, isso não é mentira, eles 

sabem (embaixada de S. Tomé), a embaixada não me deu nenhum apoio… 

Quando eu comecei a lutar muito é que eles me deram o passe e algumas 

vezes direito de medicamentos.” 
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A.M.: “…fiquei no hospital, saí até que me encontro aqui agora com a minha 

tia… A embaixada até hoje não me deu nada, estou aqui, Deus pague à minha 

tia que está-me a aceder alguma coisa. A embaixada não me deu nada… 

Todos os dias que eu vou lá (à embaixada) falam, vem na outra segunda-feira 

e vai tomar (subsídio), vem segunda-feira e vai tomar e nunca, nunca é essa 

segunda-feira para me darem alguma coisa, nunca.” 

M: “A embaixada, umm, a embaixada não ajuda lá grande coisa, a embaixada 

só dá subsídio de transporte e nada mais. Até hoje é só isso.” “Eu recebo da 

embaixada cem euros, a minha mãe é que me ajuda, a casa é da prima da 

minha mãe mas é a minha mãe que está a pagar a renda. Antes da minha mãe 

vir para cá o meu pai me mandava às vezes dinheiro.” 

L: “Antes de eu vir para aqui os meus familiares em Cabo-verde, uma tia, 

arranjou uma casa para eu ficar de uns familiares deles que tinham casa aqui. 

Para a minha mãe porque no caso eu estava internado, mas depois ela saiu 

daí e foi ficar na casa de uma amiga e eu fui para aí também, ficamos muito 

tempo aí. Depois daí foi uma reviravolta, depois fomos para a amadora, não foi 

muito certo aí, depois fomos para o barreiro, sempre para casa de amigos, 

porque nunca encontrávamos um sítio mesmo…a embaixada fornece 

alojamento ummm como é que se diz umm na pensão sim mas não é grande 

coisa assim, é melhor estar por conta própria. Depois o barreiro era um bocado 

longe do hospital e agora estou em alcântara, não sei por quanto tempo mas 

estou por aqui.” “O subsídio que a embaixada dá pode-se dizer é mesmo à 

justa para alimentação, luz, água, gás, transporte da carris caríssimo, é 

assim… Sabes quem tem seguro, a gente tem seguro que fez em Cabo-Verde 

um seguro, eles têm tipo um contacto com a embaixada e quando a embaixada 

paga também dá o dinheiro do seguro. Se não tiveres seguro dão-te só um 

valor, mas se tiveres seguro dão-te um pouco mais. Ás vezes a embaixada 

atrasa-se com o pagamento mas é coisa de mês.” 

A diferença, referida em cima, no modo de actuação das embaixadas de São-

Tomé e de Cabo Verde está no fornecimento pela embaixada de Cabo-Verde 
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de alojamento em pensões, como no caso de V. e de L. A embaixada de São-

Tomé não faz referência ao alojamento e não demonstra preocupação em 

saber onde os evacuados se encontram alojados. Em ambos os casos, V. e L. 

recusaram o alojamento em pensão por referirem falta de condições das 

mesmas preferindo o auxílio dos familiares ou amigos. Em relatos informais, 

foi-me dito por uma pessoa que viveu nas pensões de alojamento fornecidas 

pelas embaixadas, que as condições eram bastante precárias, uma casa de 

banho comum para toda a pensão, sem cozinha ou copa, tendo as pessoas 

panelas e fogões de campismo nos quartos que eram partilhados por quatro 

pessoas. Foi-me também relatado a existência de muita humidade nos quartos 

e falta de aquecimento na pensão, sendo o inverno difícil de suportar. Dá-se 

nota de que este relato não foi incluído nas entrevistas uma vez que a pessoa 

em causa faleceu antes do período de entrevistas formais. 

Relativamente ao fornecimento da medicação prescrita em regime de 

ambulatório, todos os depoentes são perentório em apontar às respectivas 

embaixadas apoio deficiente. 

V: “só os remédios é que dão uma percentagem.” 

A: “…algumas vezes direito de medicamentos. É umas vezes, porque muitas 

receitas que a doutora me passa eu não posso comprar porque eles não dão o 

dinheiro para os medicamentos correctamente. Quando eles dão eu compro, 

quando eles não dão não posso comprar, eu não trabalho.” 

AM: “A embaixada não me deu nada e eles estão a fazer muito mal, muito mal 

porque (fica alguns segundos pensativo) nem para medicamentos, estou aqui 

com muito papel de medicamento, o que eu comprei é com dinheiro de 

pessoas emprestado, estou com muita dívida. Estou a contar com a embaixada 

para me dar esse dinheiro para pagar às pessoas a dívida.” 

M: “A embaixada, umm, a embaixada não ajuda lá grande coisa, a embaixada 

só dá subsídio de transporte e nada mais. Até hoje é só isso. Medicação 
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graças a Deus é o hospital que me dá (por ser doente transplantado), alguns 

eu tenho que comprar.” 

L. não faz referência à medicação na entrevista, mas o seu caso assemelha-se 

ao de M., por ser um doente transplantado tem direito a grande parte da 

medicação que lhe é entregue pela farmácia hospitalar. 

A garantia por parte das embaixadas do cumprimento dos seus deveres, são 

uma parte essencial dos acordos de cooperação bilateral, sem o seu 

cumprimento as pessoas evacuadas ficam em situação de carência e 

fragilidade num país estrangeiro. Nas entrevistas realizadas, é notório que o 

apoio fornecido pelas embaixadas é insuficiente e que parte do acordo não é 

cumprida. As redes de apoio, formais e informais, perante tal negligência por 

parte das embaixadas, tornam-se fundamentais para as pessoas que se 

encontram nesta situação. Em baixo, é analisado a existência de redes de 

apoio na vida dos depoentes. 

2.2. As redes de apoio: formais e informais 

A situação de evacuação acarreta, inevitavelmente, fragilidade para 

quem a vive, neste contexto as redes de apoio têm uma importância vital. É, 

essencialmente, nas redes de apoio informal, como amigos e família, que os 

indivíduos encontram suporte não só financeiro, mas também psicológico e 

cultural. 

Recordemos Curtin e Lubkin (1995), que reiteram o desequilíbrio acarretado 

pelo surgimento da doença na vida da pessoa, ao afirmarem que a doença 

crónica afecta de maneira cíclica os aspectos sociais, psicológicos, físicos e 

económicos a vida de uma pessoa. De facto, as redes de apoio informais são 

as mais citadas pelos entrevistados como sendo o seu porto-seguro, o apoio 

para a sobrevivência, sendo descurado o papel das redes de apoio formais. 

Raras vezes, são mencionadas, nas entrevistas, as redes de apoio formais, 
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sendo que se percebe que na maioria dos casos, por desconhecimento da sua 

existência. 

O CNAI dispõe de profissionais de diversas áreas, que providenciam apoio aos 

imigrantes, especialmente na resolução de problemas, como a regularização 

da sua situação, mas também na procura de alojamento. Os problemas 

sentidos pelos evacuados ao abrigo dos acordos bilaterais para a saúde têm 

acompanhamento por parte desta entidade. “Os doentes africanos, ao abrigo 

dos acordos de saúde, solicitam apoio financeiro e social devido ao frequente 

incumprimento por parte das embaixadas dos países de origem da sua parte 

no acordo. Os pedidos são para ajuda em medicamentos, alimentação, 

vestuário e alojamento. Nessas situações o Gabinete de Saúde do CNAI 

articula com as instituições parceiras que são as que geralmente dão a 

resposta a estes casos.” (Bäckstöm, Carvalho, & Inglês, 2009, pp.176)  

Também no caso do pedido de autorizações de residência, pedido comum 

findo o tratamento médico, o CNAI confere a informação necessária à pessoa 

para que possa dar início a este processo. “A grande maioria dos utentes vem 

solicitar a prorrogação do visto para tratamento médico. Nalguns casos, 

quando pretendem prorrogar o visto junto do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, é exigido o Cartão de Utente, quando segundo os acordos, um 

doente de junta médica não tem direito a cartão de utente. Muitos doentes 

evacuados acabam também por solicitar a autorização de residência com base 

no artigo 122, alínea g) da lei 23/2007.” (Bäckstöm, Carvalho, & Inglês, 2009, 

pp.176) 

Procedendo à análise das entrevistas, verificamos o desconhecimento por 

parte da maioria dos entrevistados da existência desta rede de apoio, dando o 

enfoque da ajuda obtida às redes de apoio informais. A descoberta de 

familiares que não sabiam existir, também é mencionada por alguns 

entrevistados, acabando por ser estes o seu suporte em Portugal.  
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V: “No meu caso agora, estou a morar aqui na casa dos meus tios. Eu tinha 

ninguém, nem sabia que tinha estes tios aqui. Descobri cá, depois que eu 

internei, na minha primeira vez que eu internei é que a minha tia foi visitar-me, 

disse que eramos família e tal, eu não sabia, pensei que estava aqui sozinho.” 

A: “Quando nós chegamos encontramo-nos com aquele compadre da minha 

irmã, ele é que estava no aeroporto à nossa espera para nos levar para casa 

dele. Ficamos em casa dele até ao dia da minha consulta “…a minha irmã tinha 

saído para o trabalho, porque alguém tem de pagar a renda e é ela quem me 

sustenta, a embaixada não me ajuda a pagar a renda” “...eu vi o meu amigo, 

porque eu conhecia ele desde São Tomé, então comecei a desabafar com 

ele… Ele disse-me eu vou-te ajudar, vou-te dar uma mão, vou ficar teu amigo, 

ficamos amigos.” “Eu já faltei a muita consulta porque não tenho pessoa para 

me levar para a consulta… O meu amigo disse-me: eu vou-te ajudar e vou-te 

levar à consulta. Foi assim que peguei amizade com ele até agora.” 

AM: “…fiquei no hospital, saí até que me encontro aqui agora com a minha tia.” 

“A minha tia foi procurar-ma ao hospital. A embaixada até hoje não me deu 

nada, estou aqui, Deus pague à minha tia que está-me a aceder alguma coisa.” 

“…estou aqui com muito papel de medicamento, o que eu comprei é com 

dinheiro de pessoas emprestado” 

M: “Em janeiro quando eu saí do hospital era suposto eu ficar com o meu tio, 

fiquei no inicio mas o meu tio como tem família em londres teve de viajar e 

assim entre aspas, humm, como dizer, pronto saiu de cá. Mas pronto o meu tio 

falou com alguém deixou-me num quarto, mas eu só fiquei naquela casa um 

mês, até agora ainda não entendi porquê (faz pausa quinze segundos). Depois 

disso, isso foi em alverca, depois fiquei a viver na margem sul no monte da 

caparica, fiquei lá a viver um ano acho eu, a viver com uns amigos. Depois 

também saí de lá fui para o mira-tejo também na margem sul para a casa de 

outros amigos. Em agosto do ano passado a minha mãe veio, através de um 

papel do médico a dizer que eu precisava de uma pessoa aqui. Depois tive que 

vir aqui para lisboa viver porque a prima da minha mãe ia para londres e disse 
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que nos deixava ir lá para casa e por isso eu vim para lisboa. Eu já tinha cá 

amigos e amigas e foram eles que ajudaram a arranjar emprego para a minha 

mãe.” 

L:“ Antes de eu vir para aqui os meus familiares em Cabo-verde, uma tia, 

arranjou uma casa para eu ficar de uns familiares deles que tinham casa aqui. 

Para a minha mãe porque no caso eu estava internado, mas depois ela saiu 

daí e foi ficar na casa de uma amiga e eu fui para aí também, ficamos muito 

tempo aí. Depois daí foi uma reviravolta, depois fomos para a amadora, não foi 

muito certo aí, depois fomos para o barreiro, sempre para casa de amigos, 

porque nunca encontrávamos um sítio mesmo (faz expressão facial que 

substitui um palavra não encontrada que definisse um bom sítio).” 

Nos testemunhos analisados, o papel dos amigos e familiares no dia-a-dia 

destas pessoas é inquestionável. Foram eles que os acolheram, 

providenciaram alojamento e bens de primeira necessidade, permitindo, no 

fundo, suporte económico, psicológico e cultural. A dependência desta 

comunidade, que é a sua, está presente em todos os testemunhos. Já Lopes 

(2010), no seu artigo sobre economia social e cidadania, faz referência à 

condição de não pertença quando diz: “A carência/pobreza é mais a condição 

de não pertença, a ausência de capital relacional ou social.” (Lopes, 2010) São 

estas redes de apoio informais de amigos e familiares da mesma comunidade, 

africana, que colmatam a condição de não pertença e permitem a existencia de 

capital social, que, fora da própria comunidade, é praticamente inexistente. 

As redes de apoio formais têm, nas suas vidas, uma presença reduzida ou 

inexistente muitas vezes por desconhecimento. A todos os entrevistados foi 

perguntado se alguma vez tinham recorrido ao CNAI ou a instituições de apoio 

ao imigrante, e se tinham sido informados da existência das mesmas. As 

respostas em baixo, não deixam margem para dúvida. 
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V: “: Por acaso não. Só lá (no hospital) tinha assistente social que tratava tipo 

se estava perto de renovar o visto e essas coisas mas (silêncio)… Não. Não 

sei, não conheço isso. (Pausa).” 

A: “Não, não nunca ouvi, nunca me disseram. (pausa, fica pensativa).” 

AM: “Não, ninguém falou-me nada. Eu preciso de apoio.” 

M: “: Sim, a assistente social até já me encaminhou para a CEPAC que é uma 

associação aqui no rato, padre cruz qualquer coisa acho eu, também já me 

mandou para os anjos, umm, na altura era por causa do alojamento, eu tinha 

acabado de sair do transplante, mas pronto eu acabei por não aceitar o 

alojamento ali porque, eu tinha acabado de sair do transplante e propuseram-

me ficar no quarto com outras pessoas e pronto e não tinha muitas condições, 

e pronto tinha acabado de sair do transplante e não aceitei.” 

L: “Não. Só a embaixada é que perguntou se queríamos ficar lá naquela 

pensão que eu te falei.” 

Dos entrevistados apenas um, M., refere ter sido informado e encaminhado 

pela assistente social de forma a obter apoio no que se refere ao alojamento, 

acabando por recusar por achar que o alojamento conferia poucas condições 

para o seu estado de saúde na altura. Todos os outros entrevistados referem 

nunca ter sido informados da existência de redes de apoio, embora 

necessitassem desse apoio, demonstrando grande interesse em ser 

informados sobre onde e como recorrer a estas. 

Também no mesmo artigo, economia social e cidadania, Lopes (2010) faz 

referência ao deficiente rácio técnico/utente e ao burnout a que os profissionais 

estão expostos no modelo que vigora actualmente nas instituições, o que na 

opinião do autor leva a que o técnico encare a pessoa como mais um número, 

e/ou não possa dedicar o tempo suficiente para o acompanhamento da pessoa 

e seu contexto real de vida, numa relação real de ajuda. A lacuna de 
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conhecimento da existência de instituições às quais recorrer, pelos 

entrevistados, é demonstrativa das falhas que o modelo em vigor apresenta. 

A problemática da renovação do visto, foi referenciada em todos os 

testemunhos, pelo que é analisada abaixo. 

 2.3. A renovação do visto 

Para a renovação do visto de estada temporária (Artigo 54 nº1 da Lei 

23/2007) é necessário relatório médico comprovando que o requerente se 

mantém em tratamento médico num estabelecimento de saúde oficial, seja este 

tratamento de internamento ou ambulatório, e declaração da sua embaixada 

com termo de responsabilidade e registro criminal. Aparentemente fácil, os 

passos a serem dados para o desenrolar do processo conferem dificuldades 

aos requerentes, como verificamos nos relatos abaixo. 

V: “A embaixada e a doutora também, tem de ter uma declaração da minha 

doutora e uma da embaixada também.” (para a renovação do visto) 

A: “Para renovar o visto não é fácil não, porque é assim, eu tenho que pagar, 

eu pago mas eu pago como? eu não trabalho… Mas agora estou a pensar para 

renovar ele (visto) que tem de renovar para o ano, como é que eu vou fazer? 

São trezentos euros e se caducar ele eu estou lixada.” 

M: “Para renovar o visto é só o relatório médico e o relatório da embaixada em 

como eles assumem as responsabilidades, por eu ser um doente evacuado de 

S.Tomé a embaixada tem que arcar com as minhas despesas cá para o SEF 

renovar o visto, que nunca arcou, mas para todos os efeitos é a embaixada que 

tem que arcar com a minhas despesas. E depois o pagamento para renovar o 

visto.” 

L: “Tem de se ir ao hospital e ter um atestado médico, ter atestado criminal, ir à 

embaixada com isso para ir buscar o papel como ela se compromete em ter-
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nos cá, e depois é ir no SEF, mas tem de se pagar e o pagamento vai subindo. 

Se renovares uma vez é um valor, mas depois se fores a segunda pagas o 

dobro e depois vai sendo assim e triplicando. E isso é complicado, porque são 

dois vistos o meu e o da minha mãe no caso, e é todos os anos.” 

A.M. não se encontra em Portugal há tempo suficiente para necessitar da 

renovação do visto e por isso não abordou a renovação do visto no seu 

testemunho. Quanto a todos os outros, o maior problema prende-se com os 

valores a serem pagos aquando das renovações. Este valor depende de qual o 

país de origem e do número de renovações. L. faz-nos referência à dupla 

dificuldade na renovação, uma vez que têm de pagar duas renovações anuais, 

a sua e a da sua mãe. Para além dos constrangimentos financeiros, que são os 

mais abordados, existem ainda os problemas relacionados com a dependência 

de diversas instituições para a renovação dos vistos. Muitas vezes são os 

familiares que despendem de um dia ou mais dias de trabalho para irem aos 

vários locais coletar os documentos necessários à renovação. É referenciado 

pela maioria, ser a embaixada o local que menos celeridade apresenta no 

fornecimento da documentação exigida.   

A evacuação implica um percurso em Portugal com barreiras e exige esforço 

de adaptação a vários níveis no dia-a-dia destas pessoas. Os seus projectos, 

objectivos e sonhos tiveram de ser restruturado, mas de que forma? Com que 

reais possibilidades? 

Terceira Categoria 

3. OLHAR O FUTURO 

3.1. As perspectivas de futuro, barreiras e obstáculos 

Costa  (2012) fala na teorização de Fraser, que assenta na noção de 

que uma situação social de justiça requer formas de organização da sociedade 

que permitam a todos participar nela enquanto pares, dizendo, desta forma, 
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que, para que esta exista, é necessário desmantelar os diversos obstáculos 

institucionalizados que não permitem a participação de alguns na interação 

social. Identifica estes obstáculos, sendo alguns de índole económica, e por 

isso mesmo, defendendo políticas redistributivas, mas dando especial enfoque 

aos obstáculos que diz encontrarem-se no domínio das hierarquias de valor 

cultural, que levam a injustiças de reconhecimento. Sugere que estas injustiças 

socioculturais devem ser colmatadas com processos de alterações no quadro 

legislativo, com políticas públicas de acção afirmativa e por meio de 

movimentos de mudança de sensibilidade cultural. O autor relembra ainda, que 

as desigualdades de índole económica e de índole sociocultural não se 

reduzem à sua individualidade, mas coexistem na sociedade, diversificando a 

injustiça social. Regressando à base teórica explorada até aqui, um projecto de 

economia social, que relembre-se, tenha por base a construção do projecto de 

vida da pessoa, consertado no meio local que a envolve, pode surgir como 

forma de colmatar estas injustiças a que, pelo contexto social estão expostos 

os sujeitos evacuados provenientes de PALOP.  

Analisemos os testemunhos dos entrevistados quanto às suas ambições e 

perspectivas de vida.  

V: “Não estou a trabalhar…por enquanto ainda não posso trabalhar, mas acho 

que também se trabalhar em alguma coisa a embaixada vai cortar (o 

pagamento mensal), já pensei em estudar mas acho que vai ser um bocado 

difícil, o dinheiro está pouco e para estudar preciso dinheiro e o dinheiro que a 

embaixada dá não dá para muita coisa.” 

A: “Depois eu decidi assim, já que estou em Portugal tenho de fazer alguma 

coisa, eu estava em Santa Filomena com a minha irmã em casa arrendada, 

depois levantei-me um dia e disse a ela: olha a partir de amanhã vou embora 

para a igreja. Ela disse-me: igreja? fazer o quê na igreja?  Eu disse: tenho que 

fazer alguma coisa com a minha vida, não posso ficar aqui sentada a ver 

passeio, estou a viver tenho que reagir qualquer coisa. Eu pensei que eu não 

fico na cama porque não estou morta, quem está morto é que tem de ficar na 
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cama, morto é que fica na cama eu não fico na cama não... Eu gostava muito 

de ter forma de sustento, eu agradecia, punha a mão no céu para Deus, eu 

agradecia muito.” 

AM: “Passo os dias aqui dentro de casa à espera das consultas e fico aqui 

sozinho dentro de casa, sem ninguém (mantem semblante triste e choroso). 

Gostaria muito de fazer alguma coisa que eu pudesse fazer.” 

M: “Eu nunca sou de desistir das coisas, não tive empurrões de ninguém, 

ninguém me indicou nada, eu fui procurando e tentei várias vezes e agora 

estou a tirar um curso técnico. É um absurdo para alguém que está habituado a 

fazer alguma coisa ficar parado. É frustrante. Eu consegui este ano entrar para 

o curso e estou a tentar. Eu diria que a escola está a ser para mim um hobby, 

eu precisava mesmo ocupar-me com alguma coisa e a melhor coisa que podia 

ser era estar a estudar.” 

L: “Os meus dias aqui, eu acordo tomo os remédios, durmo de novo, acordo 

tomo mais remédios depois vou comer, vou jogar playstation e é assim, sempre 

a mesma coisa, tem dias inteiros que não saio de casa… Nesse momento eu 

tenho muita vontade de voltar aos estudos, mas muita mesmo. Eu também 

queria era fazer um curso, mas só que as condições não permitem, 

infelizmente.” 

Os testemunhos mostram uma vontade comum, a de não ficar parado, a de 

agarrar o futuro, estudando ou trabalhando para obter formas de sustento. Em 

todos os testemunhos dados, a autonomia financeira das pessoas não está 

assegurada, uma vez que, são os seus familiares quem os sustenta, e o que 

recebem da embaixada, não é nem próximo do suficiente para que consigam 

manter uma vida digna. De igual modo, todos os seus objectivos estão 

bloqueados por um deficiente acompanhamento por parte das instituições, que 

pelas características que apresentam , não seguem a trajectória de vida de 

cada indivíduo no que respeita a facilitar os caminhos a seguir, encontrando-se 

estes perdidos e em situação de carência por desconhecimento de opções. 
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Apenas M. conseguiu voltar a estudar, por sua própria persistência, porque 

ficar parado, nas suas próprias palavras, é um absurdo.  

Recorde-se que a pessoa evacuada não pode trabalhar enquanto portador de 

visto de estada temporária para tratamento médico, correndo o risco de perder 

os apoios fornecidos pela embaixada. Ao que foi apurado, os apoios fornecidos 

pela embaixada são escassos no caso da maioria, e inexistentes no caso de 

A.M. Recorde-se ainda, que a percentagem de doentes evacuados findo o 

tratamento médico, requerente de visto de residência, é elevada. (Bäckstöm, 

Carvalho, & Inglês, 2009) 

A inserção destas pessoas, carenciadas em diversas dimensões da sua vida, 

num projecto de economia social, tal como foi apresentado em modelo teórico, 

permitiria o ponto de viragem desta situação de multiplas carências vividas. 

Os familiares que acompanharam o doente evacuado até Portugal e se 

tornaram a sua fonte de sustento, surgem ao longo da investigação como uma 

peça fulcral na vida destas pessoas. Pessoas que deixaram os seus países de 

origem e os laços sociais que lá tinham para se tornaram fonte de sustento 

económico, psicológico e cultural de outrém. A sua inclusão num projecto de 

economia social, como o descrito em modelo teórico parece fazer todo o 

sentido, na perspectiva de acompanhamento por quadros técnicos 

especializados que tivessem em vista a construção de um projecto de vida 

destas pessoas. 

A última pergunta colocada, findos os testemunhos de todos os entrevistados, 

foi se pensam regressar aos seus países de origem após o tratamento médico. 

As respostas obtidas podem ser catalogadas em dois polos opostos, os que 

viram na doença uma oportunidade de iniciar uma nova vida, e os que com ela 

deixaram as suas vidas para trás. 

V: “: É, talvez. Tenho lá a minha família. Mas agora também já me adaptei aqui, 

umm, não sei não, mas claro que tenho saudades de Cabo-Verde.” 
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A: “: Não gostava não, porque aqui eu vou ficar melhor. Pronto, não tenho mais 

para dizer. ” 

A.M.: “Quero sim, quero voltar mas não posso por causa do meu problema.” 

M: “Não, eu agora já fiz a minha vida cá, estou a estudar, tenho amigos, já não 

(risos).” 

L: “Claro que quero é a minha terra.” 

A.M. e L. querem regressar aos seus países de origem, São-Tomé e Cabo-

Verde respectivamente. Os restantes dizem já se ter adaptado a Portugal ou ter 

melhores condições em Portugal que nos países natais. De facto, L. para além 

de ser o mais novo dos entrevistados, ter o pai e os irmãos em Cabo-Verde, é 

originário de uma família de classe média cabo-verdiana, que vive 

confortavelmente o dia-a-dia. Relativamente a todos os outros entrevistados, L. 

apresenta-se como aquele que menos dificuldade tinha na sua vida quotidiana 

no país de origem. O caso de A.M. surge de forma diferente, de todos os 

entrevistados é o que se encontra em Portugal há menos tempo, menos de um 

ano, tendo tido ainda pouca experiência de tratamento em ambulatório. Em 

São-Tomé pertencia a uma família pobre, mas a sua carência em Portugal 

sobrepõe-se à carência económica de São-Tomé, toma proporções de grave 

isolamento social, de grande sentimento de solidão e de falta de vislumbre no 

futuro por não lhe ser indicado um caminho. 

 Concordando com a aplicação do modelo teórico para um projecto de 

economia social, apresentado por Lopes (2010) como possível trajectória para 

os doentes evacuados dos PALOP, onde é defendido pelo autor, que o centro 

de uma actividade deste tipo seria a gestão do estigma social e a reconstrução 

da auto-imagem, centrado nas competências, com vista à autonomia e a 

permitir “um enquadramento social desejável” do sujeito. 
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Lopes (2010), defende que a base da definição de economia social é a 

reorientação da pessoa fragilizada da condição de “controlo” ou seja de 

súbdito, para a de “produção de competências”, isto é, de cidadão e não para a 

de “produção” sendo esta de cliente, fazendo referência a que jamais se deverá 

incluir na definição de economia social qualquer organização produtora de 

serviços vendáveis (com ou sem lucro), ou confundi-la com tal. A base da 

economia social é o desenvolvimento do projecto de vida da pessoa. Dá enfâse 

a que o trabalho e o trabalhador só se encontram reunidos se a actividade 

exercida permitir à pessoa o desenvolvimento das suas competências, o 

surgimento do seu espaço de realização. 

Concomitantemente, os projectos sociais baseados no micro-crédito de fundos 

de garantia estatais como apresentado em modelo teórico, podem ser a base 

necessária para a saída da situação de carência e da responsabilização do 

retorno por parte de quem deles usufrui. Estes dois modelos teóricos 

complementam-se na óptica de que tanto o estudo de Lopes (2010) como o de 

Medina e Florido (2010) põe em evidência a importância da política social 

centrada nas várias vertentes (esfera pública, privada e sociedade civil) numa 

óptica da não caridade gratuita, mas onde os actores possam singrar com as 

potencialidades que o meio envolvente tem para explorar. 
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu compreender a experiência vivenciada pelos 

PALOP evacuados ao abrigo dos acordos bilaterais para a saúde, e o seu 

percurso desde o aparecimento da doença. A análise das entrevistas revelou a 

complexidade de factores envolvidos na realidade destas pessoas, desde 

factores internos de alterações subjacentes na sua vida e dos seus familiares 

que advieram da evacuação, até aos factores externos encontrados no 

caminho, que na sua maioria não são facilitadores de uma recuperação da 

autonomia. 

A aplicação do método da história de vida permitiu uma compreensão da 

história individual, mais ampla do que inicialmente perspectivada, possibilitando 

situá-la no campo social do sujeito. 

A análise diacrónica percorreu a trajectória surgimento da doença - percurso de 

vida em Portugal - olhar o futuro, que reflectida em sentimentos revelou ser 

descendente com uma correspondência de esperança na evacuação – 

desilusão quanto ao esperado – reconstrução de um futuro incerto. 

Os testemunhos mostraram as alterações sofridas nas suas vidas com o 

surgimento da doença e os reajustes familiares que daí surgiram. Revelaram a 

esperança depositada na evacuação, e a forma como foi vivida por cada um 

deles, estando presentes referências aos processos, pouco claros, da forma 

como esta é feita, tanto pelos beneficiados por esses processos, como pelos 

preteridos, sendo que estes originam sempre de um contexto socio-económico 

baixo, comparado com os anteriores. Ressalvam o isolamento social que lhes 

trouxe a vida em Portugal, expressando sentimentos de tristeza e solidão. É, 

também, tónica comum, o incumprimento dos deveres perante os sujeitos, por 

parte das suas embaixadas, deixando-os, muitas vezes, sem acesso à 

medicação e em situação de carência, apenas suprimida pelas redes de apoio 

informais de familiares e amigos que assumem o papel de seus sustentadores. 
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O recurso a redes de apoio formais, não é prática comum dos entrevistados, na 

maioria dos casos, por desconhecimento ou pouca informação sobre a 

existência e funcionamento destas redes. A renovação do visto, é também 

tónica comum pelos montantes que têm de ser pagos no acto da renovação, 

que acarretam preocupação quando o dia-a-dia já é sujeito à caridade. 

Quando incentivados a falar sobre os seus projectos e sonhos, todos revelam 

não baixar os braços, partilhando um sentimento de estagnação das suas 

vidas, à excepção de M., por falta de orientação e condições económicas. 

É a partir deste sentimento, presente em todos os testemunhos, que se obtém 

a resposta à pergunta de partida: poderá um projecto baseado no conceito de 

economia social dar resposta à perspectiva de recuperação da autonomia da 

pessoa?  

A inclusão deste grupo de pessoas que cai numa situação de carência; num 

país estrangeiro que por força das circunstâncias passará a ser o seu país de 

acolhimento a longo prazo, muitas vezes, como nos é explicado no estudo 

realizado por Bäckstöm, Carvalho e Inglês (2009), com o pedido de estadas 

permanentes, como a autorização de residência findo o tratamento (também 

sustentado por diversos testemunhos de pessoas que não pretendem o retorno 

ao país de origem); num projecto baseado na reconstrução do seu projecto de 

vida, visando a produção de competências e a recuperação da autonomia é 

imperativa. Para que um projecto deste tipo seja possível, é necessária uma 

restruturação das políticas institucionais, como apresentado em modelo teórico. 

A continuação da investigação que legitime esta restruturação, e apoie o 

modelo teórico apresentado é fundamental. 

As duas hipótese, novamente citadas em baixo, verificam-se na análise dos 

testemunhos. 

 - A fragilidade trazida pela doença, concomitantemente com a permanência 

num país estrangeiro, cria na pessoa um sentimento de impotência em relação 

à reconstrução do seu projecto de vida. 
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- As respostas sociais proporcionadas ao cidadão proveniente dos PALOP ao 

abrigo dos acordos de cooperação para a saúde, não são adequadas à 

recuperação da pessoa fragilizada pela doença, nem permitem a reconstrução 

de um projecto de vida. 

Aponta-se, por último, a importância da continuidade da realização de estudos, 

que tenham como objecto este grupo específico de pessoas, que são 

evacuadas dos seus países para receber tratamentos de saúde, e que se 

deparam após a alta com situações de carência que não são compatíveis com 

a vida digna a que têm direito. 
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ANEXO A 

ENTREVISTAS 

Entrevista a V. S. 4/12/12, 22 anos, evacuado de Cabo-Verde Fevereiro 

2012 

E: Então V. conta-me a tua história desde que a doença surgiu em Cabo-Verde 

V: A doença surgiu e eu não estava à espera, já estava a começar a perder 

sangue da gengiva, da boca…ummm…estava a começar a ficar meio branco, 

estava sem sangue. Todo o mundo dizia para eu ir ao hospital consultar e 

essas coisas e eu não queria, disse que estava tudo bem comigo, que eu 

estava a sentir óptimo…que é fui fazer uma análise um dia, mandaram-me ir ao 

médico fazer uma consulta e mandou-me fazer umas análises de urgência. Fui 

fazer e ela disse que eu tinha de ser evacuado para outra ilha, minha ilha não 

tinha condições. 

E: Tu és de que ilha? 

V: Boavista, e fui evacuado para a ilha de S. Vicente que é onde tem os 

melhores hospitais. Fui lá fizeram transfusão, disseram a mim que era anemia 

que eu tinha. Internei no dia 25 de novembro (2011) eu internei e lá para 

meados de dezembro disseram que iam fazer um análise. Tiram sangue que 

era para mandar para Portugal para ver a minha doença…umm…eu 

disse…anemia? Anemia, duas semanas já vou estar em casa, já vou voltar 

para casa, e não..depois disseram-me que (faz pausa), que estava…que a 

coisa era um bocadinho mais grave…que a  minha medula não estava a 

funcionar, essas coisas. Sempre fazia plaquetas, transfusão também… e 

tiveram de fazer a junta médica que é para vir. Não é fácil, tem que ser a junta 

médica… passei o quê? quase dois meses à espera, e tive sorte também que 

ahh.. a senhora que é responsável do banco de sangue é da mesma ilha e 

conhece a minha família. Ela é que deu ajuda, disse que era preciso eu fazer a 
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junta médica, fizeram a junta médica e eu cheguei cá. Só que no dia que eu 

cheguei, não tinha quem me ir buscar no aeroporto. 

E: e não tinhas ninguém para te ir buscar? 

V: Ninguém. 

E: Então e como é que foi? 

V: Não, lá em Cabo-Verde disseram que a embaixada ia buscar, só que 

quando cheguei aqui, cheguei aqui às dez e tal, onze da noite…fiquei até meia 

noite e tal à espera sozinho e ninguém apareceu. Ainda bem que eu tinha um 

amigo aqui conhecido, eu liguei para ele e ele mandou apanhar o táxi e passei 

alguns dias na casa dele. Quando eu fui para a embaixada disseram: ahh foi 

em Cabo-Verde que não mandaram e-mail, quando mandaram e-mail já era 

sexta-feira à tarde e já tinha fechado. Só viram o e-mail na segunda-feira. Eu 

logo que vim no sábado, fui para a consulta, fui no banco de urgência e tive 

com a Dra. H., que é minha médica agora, ela disse que eu não precisava 

internar agora. Eu fui para casa… a embaixada, quando eu fui lá na terça-feira 

disseram que o e-mail tinha chegado tarde e que não viram. Perguntaram onde 

eu estava, disse que estava na casa de uma amiga…se eu queria ir para 

aquelas pensão enquanto ficar doente, eu disse que não, que não queria, 

porque aí (pausa e suspira) já ouvi muitas histórias de que esses lugares não 

têm condições nenhuma. No meu caso agora, estou a morar aqui na casa dos 

meus tios. Eu tinha ninguém, nem sabia que tinha estes tios aqui. Descobri cá, 

depois que eu internei, na minha primeira vez que eu internei é que a minha tia 

foi visitar-me, disse que eramos família e tal, eu não sabia, pensei que estava 

aqui sozinho. (pausa prolongada) O dinheiro que pagam, como eu estou, eu 

por acaso estou bem, estou bem onde eu vivo aqui. Se tivesse de pagar 

alojamento acho que o dinheiro não chegava, por acaso eu ainda não passei 

por isso. Porque temos de pagar alojamento, comida essas coisas todas, ahh, 

e o transporte, o passe, só os remédios é que dão uma percentagem. 
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E: E em relação ao visto, quem é que te renova? 

V: A embaixada e a doutora também, tem de ter uma declaração da minha 

doutora e uma da embaixada também. (pausa prolongada) O transporte daqui 

para o hospital eu é que pago, é o passe, eu é que tenho de fazer o meu 

passe, carregar o passe e ir por minha conta. Antes ia com a minha tia, mas 

agora já reconheço um bocado daqui e vou sozinho. 

E: Alguma vez alguém te informou acerca dos direitos que tinhas ou a 

instituições a que poderias recorrer? 

V: Por acaso não. Só lá (no hospital) tinha assistente social que tratava tipo se 

estava perto de renovar o visto e essas coisas mas (silêncio). 

E: Nunca foste ao CNAI ou alguma instituição que ajude imigrantes? 

V: Não. Não sei, não conheço isso. (Pausa) Não estou a trabalhar…por 

enquanto ainda não posso trabalhar, mas acho que também se trabalhar em 

alguma coisa a embaixada vai cortar (o pagamento mensal), já pensei em 

estudar mas acho que vai ser um bocado difícil, o dinheiro está pouco e para 

estudar preciso dinheiro e o dinheiro que a embaixada dá não dá para muita 

coisa. 

E: Pensas voltar a Cabo-Verde quando acabar o tratamento? 

V: É, talvez. Tenho lá a minha família. Mas agora também já me adaptei aqui, 

umm, não sei não, mas claro que tenho saudades de Cabo-Verde. 

Entrevista a A. F., 50 anos, evacuada de São Tomé em 2008 

E: D. A. Conte-me a sua história desde que a doença apareceu ainda em S. 

Tomé 
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A: Olha eu tinha 41 anos quando essa doença apareceu, eu trabalhava na terra 

a plantar , nunca tinha sentido problemas. Depois a doença apareceu, mas 

apareceu de uma surpresa porque eu fui deitar e quando levantei estava coxa 

e muito doente de uma paralisia forte, tentei levantar e tinha a mão toda presa 

e o pé todo preso, disse: o que é que passa comigo? Depois chamei o meu pai 

que estava no outro quarto e pensava que ia morrer, o meu pai disse-me,: não 

diz assim, põe fé em Deus. Naquela época eu morava na cidade das Neves 

(ilha de S. Tomé), passadas três semanas eu mandei chamar a minha mãe, 

que não vive em Neves, a minha mãe enviou-me a minha irmã para ir-me 

acompanhar para saber o que se passava, naquele momento estava internada 

nos Hospital Dias Neves, o meu pai me levou e foi-me internar no hospital 

porque ele não sabia o que é que ele podia-me fazer. Hummm, então eu fiquei 

internada no Hospital Dias Neves e não estava a ver solução porque estavam 

só a dar-me remédio de paludismo e comprimido de paracetamol, e eu disse: 

Não doutor, eu não quero mais paracetamol porque isso não está a fazer nada, 

envia-me directo para o Hospital Central e no Hospital Central vão saber o que 

podem-me fazer.  

Então, quando me enviaram para o Hospital Central eu consultei com uma 

doutora e ela me disse: olha, o problema da senhora é muito grave e a senhora 

tem de ir parar a Portugal. Eu disse: nada, é brincadeira. Ela disse: não é, o 

que eu estou a falar D. A. é muito sério, a senhora está muito doente e a 

senhora tem de ir para o hospital de Portugal para a senhora ficar curada. [fala 

sem pausas até ao momento] (pausa) 

Então eu fiquei no hospital quase um mês, depois me deram alta para casa, 

mas para todos os meses ir ao hospital e receber (fica pensativa), para ir para 

a junta médica. Eu ficava em casa a ouvir na rádio o momento que tinha de ir 

para o hospital para a junta médica, porque eles passavam na rádio. 

E: Quanto tempo demorou até à junta médica? 

A: Olha, demorou três anos e tal quase quatro. 
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E: Quatro anos até vir para Portugal? 

A: Sim, sim, sim quatro anos. Então, a doutora disse-me certa altura que havia 

um grupo de médicos de Portugal que fazia a junta (médica). Então eu 

consultei com oito doutores de junta médica, um deles era um velhinho que me 

estava a auscultar e perguntou-me se a parte paralisada se me doía, eu disse: 

não doutor não me doi nada. Ele disse-me: olha o problema da senhora é um 

pouco grave a senhora tem de ir para Portugal, nós vamos dar à senhora a 

junta para ir para Portugal. Então ele me deu a junta. (faz pausa) A minha mãe 

lutou muito para eu chegar aqui, muito, porque pediam pessoa de família para 

eu viver em casa de família (em Portugal), então eu não tinha nenhuma família 

em Portugal, então uma irmã minha é que tinha um compadre aqui…nessa 

altura a minha sobrinha ia ter um bebé, então a minha irmã disse a esse 

compadre para ficar padrinho do bebé para ficarmos futura família. E foi assim 

que eu vim para Portugal. Ele disse assim: se eu vou baptizar tua filha vou 

ajudar vocês porque tenho casa em Portugal, para a D. A. ter cura. Tive de 

pedir uns papeis em Portugal que confirmava que vinha para uma casa em 

Portugal. A minha doutora também me ajudou muito. As senhoras da 

embaixada como eu sou pobre não queriam me ajudar nada, não queriam 

mesmo. Não queriam me por visto (dar o visto) porque diziam que eu não 

preciso trazer uma pessoa para companhia, mas eu precisava porque não 

podia fazer nada, então a minha doutora disse: não, quem manda no hospital é 

doutor, e a doutora seguiu a minha junta até eu vir para Portugal. 

E: Veio acompanhada para Portugal? 

A: Eu vim acompanhada sim. Vim com uma irmã. 

E: Estava alguém da embaixada à sua espera no aeroporto quando chegou? 

A: Nada. Não estava ninguém. Quando nós chegamos encontramo-nos com 

aquele compadre da minha irmã, ele é que estava no aeroporto à nossa espera 

para nos levar para casa dele. Ficamos em casa dele até ao dia da minha 
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consulta no Hospital de Santa Maria. À primeira consulta eu fui acompanhada 

da minha irmã. (faz pausa e fica pensativa por segundos) A vida daqui é 

complicada e a minha irmã tinha de procurar trabalho, porque a coisa não é tão 

fácil como agente pensa. 

Minha querida, esse tempo todo que eu estou aqui, isso não é mentira, eles 

sabem (embaixada de S. Tomé), a embaixada não me deu nenhum apoio. 

E: Está cá há quanto tempo? 

A: Olha, à volta de três anos para quatro. Quando eu comecei a lutar muito é 

que eles me deram o passe e algumas vezes direito de medicamentos. É umas 

vezes, porque muitas receitas que a doutora me passa eu não posso comprar 

porque eles não dão o dinheiro para os medicamentos correctamente. Quando 

eles dão eu compro, quando eles não dão não posso comprar, eu não trabalho. 

Para renovar o visto não é fácil não, porque é assim, eu tenho que pagar, eu 

pago mas eu pago como? eu não trabalho, e depois eu fiquei muito pensativa 

porque a minha irmã não vem cedo do trabalho, vem até de noite. Eu fico triste, 

eu choro, eu chorei muito aqui em Portugal porque não tenho ninguém para me 

dar a mão, não tenho ninguém para conversar comigo para eu desabafar um 

pouco, eu não tenho. Depois eu decidi assim, já que estou em Portugal tenho 

de fazer alguma coisa, eu estava em Santa Filomena com a minha irmã em 

casa arrendada, depois levantei-me um dia e disse a ela: olha a partir de 

amanhã vou embora para a igreja. Ela disse-me: igreja? fazer o quê na igreja?  

Eu disse: tenho que fazer alguma coisa com a minha vida, não posso ficar aqui 

sentada a ver passeio, estou a viver tenho que reagir qualquer coisa. Ela disse-

me: você é que sabe porque você já é crescida e sabe o que quer para a sua 

vida. Então minha querida eu levantei-me com uma mão, foi muito difícil, a 

minha irmã tinha saído para o trabalho, porque alguém tem de pagar a renda e 

é ela quem me sustenta, a embaixada não me ajuda a pagar a renda. Então eu 

fui para a igreja aqui na Amadora, eu fui devagarinho, devagarinho, toda a 

gente estava espantada na estrada diziam: a senhora está a andar, está a ir 
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para onde?  Eu pensei que eu não fico na cama porque não estou morta, quem 

está morto é que tem de ficar na cama, morto é que fica na cama eu não fico 

na cama não. Fui devagar devagarinho até chegar à igreja, quando cheguei 

graças a Deus eu vi o meu amigo, porque eu conhecia ele desde São Tomé, 

então comecei a desabafar com ele, a dizer que estou triste que choro muito, a 

minha irmã vai trabalhar e eu não posso trabalhar, se eu pudesse eu levantava 

e ia trabalhar mas tenho de estar em casa encolhida, sentada a ver para a 

parede, a ver para ontem, eu não sei se eu vou aguentar. Ele disse-me eu vou-

te ajudar, vou-te dar uma mão, vou ficar teu amigo, ficamos amigos. (faz pausa, 

recupera o folego) 

Eu já faltei a muita consulta porque não tenho pessoa para me levar para a 

consulta, minha irmã não pode levar-me para a consulta porque ela trabalha 

todos os dias. O meu amigo disse-me: eu vou-te ajudar e vou-te levar à 

consulta. Foi assim que peguei amizade com ele até agora. 

E: Alguma vez alguém lhe falou de instituições de apoio a que recorrer? 

A: Não, não nunca ouvi, nunca me disseram. (pausa, fica pensativa) Mas agora 

estou a pensar para renovar ele (visto) que tem de renovar para o ano, como é 

que eu vou fazer? São trezentos euros e se caducar ele eu estou lixada. Eu 

gostava muito de ter forma de sustento, eu agradecia, punha a mão no céu 

para Deus, eu agradecia muito.  

E: Gostava de voltar para São-Tomé depois de terminar o tratamento cá? 

A: Não gostava não, porque aqui eu vou ficar melhor. Pronto, não tenho mais 

para dizer.  

Entrevista a AM, 37 anos, evacuado de S. Tomé 8/12/12 

E: Conta-me a tua história desde que te apareceu a doença. 
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AM: Eu trabalhava no campo, ia para o campo quando um dia senti umas 

dores, que me estavam a provocar no baço. Despois imediatamente fui ao 

posto, de lá internei no hospital e de lá apareceu uma requisição para vir para 

Portugal. Demorou muito tempo porque a minha mãe não tinha condições. 

E: De quê? 

AM: De pagar a viagem para vir. Eu vim sozinho porque não havia condições 

familiares para pagar a viagem, demorou mais ou menos um mês e quinze dias 

para eu vir, para escutar na radio para apanhar um visto. 

Quando cheguei havia uma pessoa da embaixada à minha espera (faz pausa e 

chora), mas eu cheguei e até hoje eles não acederam-me nada. Eu cheguei 

directo ao hospital, fiquei no hospital, saí até que me encontro aqui agora com 

a minha tia. A minha tia foi procurar-ma ao hospital. A embaixada até hoje não 

me deu nada, estou aqui, Deus pague à minha tia que está-me a aceder 

alguma coisa. A embaixada não me deu nada e eles estão a fazer muito mal, 

muito mal porque (fica alguns segundos pensativo) nem para medicamentos, 

estou aqui com muito papel de medicamento, o que eu comprei é com dinheiro 

de pessoas emprestado, estou com muita dívida. Estou a contar com a 

embaixada para me dar esse dinheiro para pagar às pessoas a dívida. 

Todos os dias que eu vou lá (à embaixada) falam vem na outra segunda-feira e 

vai tomar (subsídio), vem segunda-feira e vai tomar e nunca, nunca é essa 

segunda-feira para me darem alguma coisa, nunca. 

A minha tia trabalha e eu vou às consultas do hospital sozinho com os 

bombeiros, os bombeiros é que me levam, não conheço cá nada. Não conheço 

Portugal nem um rasto de Portugal, não conheço.  

E: Alguma vez alguém te falou de alguma instituição que te desse apoio? 



 

- 81 - 
 

AM: Não, ninguém falou-me nada. Eu preciso de apoio. Passo os dias aqui 

dentro de casa à espera das consultas e fico aqui sozinho dentro de casa, sem 

ninguém (mantem semblante triste e choroso). Gostaria muito de fazer alguma 

coisa que eu pudesse fazer. 

E: Queres voltar a São-Tomé? 

AM: Quero sim, quero voltar mas não posso por causa do meu problema. 

Entrevista a M., 23 anos, evacuado de S. Tomé 9/12/12 

E: Olá M., conta-me a tua história desde o surgimento da doença em S. Tomé 

M: Em S. Tomé não me disseram nada da leucemia, disseram que eu tinha 

anemia profunda e fiquei internado oito dias, tinha acabado o 11º ano de 

escolaridade que é o máximo em S. Tomé, foi em 2009. Depois fui evacuado, 

demorou um mês para ser evacuado, cheguei cá às nove da noite, fui à 

urgência e só saí da urgência às cinco da manhã, com o cansaço da viagem e 

tudo. 

E: Tinhas alguém da embaixada à tua espera no aeroporto? 

M: Não. Tinha o meu tio. O meu tio foi comigo para a urgência e ficou comigo 

até às cinco da manhã, quando eu fui para o internamento umm  no piso 7. 

Depois disso fiquei internado dois meses, com períodos muito complicados, 

principalmente com a quimioterapia. Depois saí em Janeiro de 2010 e fui 

seguido em consultas e fazendo tratamentos mais ou menos de mês a mês 

(faz pausa d aproximadamente 30 segundos). 

Depois mandaram pedir os sangues aos meus irmãos, a minha irmã que 

estava no Gabão era compatível, fui internado dia 23de setembro desse ano 

para fazer transplante. É como nascer de novo. 

E: Para teres junta médica em S. Tomé para conseguires vir para cá como foi? 
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M: Foi fácil graças a Deus, o meu irmão trabalhava junto do ministro da saúde 

naquela altura e facilitou as coisas. 

Depois quando eu saí do hospital, tive que renovar o meu visto, eu não sabia 

nada, tive que aprender. A embaixada umm a embaixada não ajuda lá grande 

coisa, a embaixada só dá subsídio de transporte e nada mais. Até hoje é só 

isso. 

E: E medicação? 

M: Medicação graças a Deus é o hospital que me dá (por ser doente 

transplantado), alguns eu tenho que comprar. 

Às consultas eu não vou com ninguém, já fui coma minha irmã quando ela 

esteve cá a doar-me a medula, e com a minha mãe quando chegou no principio 

antes dela trabalhar, duas ou três vezes. O difícil foi ficar lá internado e não ter 

ninguém para nos visitar. Quando eu saí em janeiro o meu tio me levou uma 

vez à embaixada, só isso. E às consultas eu acho que fui de comboio desde a 

povoa de santa iria, o meu tio explicou-me como chegar ao hospital. 

Em janeiro quando eu saí do hospital era suposto eu ficar com o meu tio, fiquei 

no inicio mas o meu tio como tem família em londres teve de viajar e assim 

entre aspas, humm, como dizer, pronto saiu de cá. Mas pronto o meu tio falou 

com alguém deixou-me num quarto, mas eu só fiquei naquela casa um mês, 

até agora ainda não entendi porquê (faz pausa quinze segundos). Depois 

disso, isso foi em alverca, depois fiquei a viver na margem sul no monte da 

caparica, fiquei lá a viver um ano acho eu, a viver com uns amigos. Depois 

também saí de lá fui para o mira-tejo também na margem sul para a casa de 

outros amigos. Em agosto do ano passado a minha mãe veio, através de um 

papel do médico a dizer que eu precisava de uma pessoa aqui. Depois tive que 

vir aqui para lisboa viver porque a prima da minha mãe ia para londres e disse 

que nos deixava ir lá para casa e por isso eu vim para lisboa. Eu já tinha cá 

amigos e amigas e foram eles que ajudaram a arranjar emprego para a minha 
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mãe. Mas, eu vivo literalmente sozinho porque a minha mãe trabalha em 

trabalho interno e só sai de duas em duas semanas portanto tenho de me virar. 

Eu recebo da embaixada cem euros, a minha mãe é que me ajuda, a casa é da 

prima da minha mãe mas é a minha mãe que está a pagar a renda. Antes da 

minha mãe vir para cá o meu pai me mandava às vezes dinheiro. 

Para renovar o visto é só o relatório médico e o relatório da embaixada em 

como eles assumem as responsabilidades, por eu ser um doente evacuado de 

S.Tomé a embaixada tem que arcar com as minhas despesas cá para o SEF 

renovar o visto, que nunca arcou, mas para todos os efeitos é a embaixada que 

tem que arcar com a minhas despesas. E depois o pagamento para renovar o 

visto. 

E: Alguma vez foste informado de instituições de apoio aos imigrantes? 

M: Sim, a assistente social até já me encaminhou para a CEPAC que é uma 

associação aqui no rato, padre cruz qualquer coisa acho eu, também já me 

mandou para os anjos, umm, na altura era por causa do alojamento, eu tinha 

acabado de sair do transplante, mas pronto eu acabei por não aceitar o 

alojamento ali porque, eu tinha acabado de sair do transplante e propuseram-

me ficar no quarto com outras pessoas e pronto e não tinha muitas condições, 

e pronto tinha acabado de sair do transplante e não aceitei. 

Eu nunca sou de desistir das coisas, não tive empurrões de ninguém, ninguém 

me indicou nada, eu fui procurando e tentei varias vezes e agora estou a tirar 

um curso técnico. É um absurdo para alguém que está habituado a fazer 

alguma coisa ficar parado. É frustrante. Eu consegui este ano entrar para o 

curso e estou a tentar. Eu diria que a escola está a ser para mim um hobby, eu 

precisava mesmo ocupar-me com alguma coisa e a melhor coisa que podia ser 

era estar a estudar. 

E: Pensas voltar para São-Tomé depois de teres alta? 
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M: Não, eu agora já fiz a minha vida cá, estou a estudar, tenho amigos, já não 

(risos).  

Entrevista a L.S., 19 anos, evacuado de Cabo-Verde – 3/1/2013 

E: L. conta-me a tua história desde antes do início da doença 

L.S.: Eu era um miúdo normal, ia para a escola, adorava jogar à bola, e 

adorava brincar com os amigos, jogar playstation. Não era muito bom aluno na 

escola mas nunca perdi nenhum ano. Estava no segundo trimestre do décimo 

ano quando me apareceu a doença, estava quase a passar para o décimo 

primeiro. Depois, foi eu sempre ia jogar à bola depois quando chegava em casa 

estava com febre, dormia depois no dia seguinte ia jogar à bola e depois sentia 

febre. Depois fui para o hospital, o médico disse que não era nada não é! (di-lo 

com expressão de ironia) o médico passou-me uns ben-u-rons para eu tomar, 

mas não me passava. 

Depois passado algum tempo foi que eu senti uma dor no ombro esquerdo, aí 

eu fui ao hospital e encontrei uma médica que por acaso era minha amiga e ela 

me ajudou. Disse-me que eu tinha de ficar internado imediatamente, e daí eu 

fiquei internado durante um mês na ilha de S. Tiago. Fiz muitas análises e 

disseram-me mesmo que era cancro, que era um linfoma. 

Depois foi um mês e evacuaram-me logo para cá. Durante um mês tiveram 

sempre em dúvida sobre o que era (a doença) mas depois ao fim de um mês 

decidiram-me evacuar. 

O meu caso por acaso foi rápido (a evacuação), mas não costuma ser muito 

rápido. 

E: E porque é que o teu foi diferente dos outros? 
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L.S.: Hmmmm, ahhh porque (faz pausa indeciso sobre resposta) amigos 

ajudaram, familiares que trabalham no ministério da saúde. 

Depois cheguei a Portugal acompanhado da minha mãe, fui directamente para 

Hospital de Santa Maria, não parei em sítio nenhum, fui com um senhor da 

embaixada que estava à nossa espera no aeroporto. Lá fiquei internado dois 

meses no piso 6 Pediatria. 

E: Que idade tinhas nessa altura? 

L.S.: Tinha quinze, quinze anos. Fui lá muito bem recebido. Depois passado 

um tempo, em novembro ou outubro de 2010 comecei as sessões de 

quimioterapia que foram até janeiro ou fevereiro de 2011. Depois fiz o 

transplante em Julho 2012, tive alta a 17 de agosto e fiz anos a 18 de agosto, 

tive sorte, foi por sorte (diz sorrindo). 

E: Então e diz-me uma coisa, neste tempo todo desde que chegaram tu e a tua 

mãe onde ficaram alojados? 

L.S.: Antes de eu vir para aqui os meus familiares em Cabo-verde, uma tia, 

arranjou uma casa para eu ficar de uns familiares deles que tinham casa aqui. 

Para a minha mãe porque no caso eu estava internado, mas depois ela saiu 

daí e foi ficar na casa de uma amiga e eu fui para aí também, ficamos muito 

tempo aí. Depois daí foi uma reviravolta, depois fomos para a amadora, não foi 

muito certo aí, depois fomos para o barreiro, sempre para casa de amigos, 

porque nunca encontrávamos um sítio mesmo (faz expressão facial que 

substitui um palavra não encontrada que definisse um bom sítio) a embaixada 

fornece alojamento ummm como é que se diz umm na pensão sim mas não é 

grande coisa assim, é melhor estar por conta própria. Depois o barreiro era um 

bocado longe do hospital e agora estou em alcântara, não sei por quanto 

tempo mas estou por aqui.  
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O subsídio que a embaixada dá pode-se dizer é mesmo à justa para 

alimentação, luz, água, gás, transporte da carris caríssimo, é assim. O meu pai 

manda dinheiro de Cabo-Verde às vezes para ajudar. Sabes quem tem seguro, 

a gente tem seguro que fez em Cabo-Verde um seguro, eles têm tipo um 

contacto com a embaixada e quando a embaixada paga também dá o dinheiro 

do seguro. Se não tiveres seguro dão-te só um valor, mas se tiveres seguro 

dão-te um pouco mais. Ás vezes a embaixada atrasa-se com o pagamento mas 

é coisa de mês. 

E: Como é que tem sido feita a renovação do visto? 

L.S.: Tem de se ir ao hospital e ter um atestado médico, ter atestado criminal, ir 

à embaixada com isso para ir buscar o papel como ela se compromete em ter-

nos cá e depois é ir no SEF (serviço de estrangeiros e fronteiras), mas tem de 

se pagar eo pagamento vai subindo. Se renovares uma vez é um valor, mas 

depois se fores a segunda pagas o dobro e depois vai sendo assim e 

triplicando. E isso é complicado, porque são dois vistos o meu e o da minha 

mãe no caso e é todos os anos. 

Aqui fiz amigos novos no hospital, mas também perdi amigos no hospital, que é 

muito triste. Mas fiz muitos amigos, principalmente os enfermeiros e as 

enfermeiras. Já não vejo o meu pai e irmãos desde maio de 2010, há quase 

três anos. Custou-me muito no inicio, é…mas depois, eu sou um bocado duro, 

tento não (faz pausa não completa a frase deixando transparecer que tenta não 

pensar). 

Os meus dias aqui, eu acordo tomo os remédios, durmo de novo, acordo tomo 

mais remédios depois vou comer, vou jogar playstation e é assim, sempre a 

mesma coisa, tem dias inteiros que não saio de casa. 

E: E invadem-te com frequência sentimentos de tristeza, de solidão ou não? 
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L.S.: Humm… não, por acaso nesse ponto eu sou muito forte, não demonstro 

muito. 

E: Mas não demonstrar não é não sentir 

L.S.: Sim. Mas eu (faz pause de aproximadamente cinco segundos) sinto né, 

mas já me acostumei eu (nova pausa de 5 segundos) é difícil, é. O que mais 

doi é que eu sempre faço os meus cálculos, vou fazer quimioterapia e daqui a 

uns tempos vou para Cabo-Verde, depois não dá certo e aí é um bocado 

doloroso. É! (semblante triste) 

Nesse momento eu tenho muita vontade de voltar aos estudos, mas muita 

mesmo. Eu também queria era fazer um curso, mas só que as condições não 

permitem, infelizmente. Mas a única coisa que eu quero é estar ao pé dos 

meus familiares o mais rápido possível, porque saudades eu tenho e muitas. 

Sabes que eu tenho um irmão e uma irmãzinha, ela tem doze anos mas para 

mim vai ser sempre pequenina.  

E: Alguma vez foste informado da existência de instituições de apoio ao 

imigrante e alguma vez recorreste a elas? 

L: Não. Só a embaixada é que perguntou se queríamos ficar lá naquela pensão 

que eu te falei. 

E: E queres voltar para Cabo-Verde quando tudo isto passar? 

L: Claro que quero é a minha terra. 

E: Não queres dizer mais nada? 

L.S.: Não. 

 


