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Portugal – relatório do Focus Group final
Participantes


Joana Santos – animadora do Gabinete de Integração Profissional Imigrante da SEIVA Associação ao Serviço da Vida (associação privada)



Milena Silva – Rede Social da Câmara Municipal da Maia



Maria Gonçalves – formadora



Inês Magalhães – conselheira vocacional



Francisca Gonçalves – empresária



Bruno Mateus – Mediador e assistente social de um Centro Local de Integração Imigrante



Cátia Nunes – Associação dos Imigrantes dos Países de Leste



IAFE – Ângela Barros
De modo a estudar os resultados da experimentação da plataforma e a viabilidade da sua

implementação, e também para debater o seu uso futuro, peritos de diferentes áreas de actuação e
com diferentes experiências profissionais foram entrevistados. Alguns dos participantes envolvidos
testaram a plataforma de formação online disponibilizada pelo projecto BRIDGE mas outros não
tiveram acesso à mesma. Ainda assim, as contribuições dadas para este focus group foram de
extrema relevância para avaliar a evolução do projecto BRIDGE e também do fenómeno da
imigração. Para além da plataforma, os participantes tiveram ainda acesso aos materiais produzidos
pelos parceiros.
Os participantes que não integraram a experimentação da plataforma foram Milena Silva e
Inês Magalhães, que se mostraram contudo muito interessadas nos resultados finais e consideraram
extremamente pertinente a existência de uma plataforma onde pudessem ser compiladas
informações úteis e onde os técnicos a trabalhar na área possam partilhar as suas experiências e
dificuldades, e também Francisca Gonçalves, que integrou o grupo como empresária que emprega
trabalhadores imigrantes.
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Tendo em conta os objectivos do projecto BRIDGE, considera que a formação desenvolvida
atingiu as metas a que se propunha?
A formação desenvolvida foi considerada, no geral, um instrumento excelente e muito útil
para a maioria dos participantes. Bruno Mateus, embora ressalvando que o uso feito da plataforma
durante o seu período de experimentação não foi muito, considerou-a um instrumento pleno de
recursos para a consulta de informação, nomeadamente no que se refere a legislação. Também Cátia
Nunes e Maria Gonçalves foram da opinião que a informação estava perfeitamente adaptada não só
aos conteúdos do trabalho que desenvolvem mas também para cumprir com os objectivos do
projecto, ou seja, a promoção da integração dos imigrantes através de uma melhor preparação dos
prestadores de serviços desta área de actuação.
Embora o trabalho desenvolvido pelas entidades portugueses, nomeadamente pelo ACIDI,
seja elogiado, os participantes referem que existe (como também foi dito no primeiro focus group)
algumas falhas na conexão de serviços e entre diferentes entidades. Isto prejudica não só a
satisfação dos funcionários envolvidos mas também os serviços que os mesmos oferecem, uma vez
que fica a cargo dos prestadores de serviços de emprego a pesquisa e compilação de informação e
legislação, tarefa que nem sempre é fácil, como mencionado por Inês Magalhães. Por este motivo, a
plataforma desenvolvida foi considerada como possuindo informação relevante e sendo de extrema
utilidade para os utilizadores, por agregar desde logo material proveniente de diferentes fontes.
Apesar de um dos participantes no focus group ter referido que a plataforma era por vezes confusa e
excessiva em termos de informação disponibilizada, parecendo destinar-se exclusivamente a
imigrantes, no geral os utilizadores revelaram preferir a existência da informação apresentada.

Considerando as sugestões provenientes do primeiro focus group, pensa que a formação
desenvolvida pelos parceiros correspondeu às solicitações feitas?
Joana Santos, da SEIVA (em substituição de Carla Tavares, que integrou o primeiro focus
group), é da opinião de que alguma informação disponibilizada se destinava mais a imigrantes do
que propriamente aos prestadores de serviços; acrescentou ainda que a navegação era um pouco
confusa.
Os restantes participantes, contudo, consideraram unanimemente que as vantagens da
formação
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disponibilização de um espaço de chat onde era possível dialogar com os outros participantes.
Como mencionado no primeiro focus group, a partilha de conhecimento e experiências entre
técnicos é considerada como muito importante, não só para desenvolver boas práticas mas também
para garantir às pessoas melhores oportunidades na sua área de actuação. De acordo com Inês
Magalhães, a formação online é uma alternativa viável para funcionários públicos, porque não
implica que as pessoas tenham que deixar os seus postos de trabalho o que por vezes pode ser
complicado ou até mesmo impossível devido às burocracias necessárias para obtenção de
autorização para o fazerem.

Tendo em conta o índice de conteúdos da formação e os resultados e comentários dos
participantes, que implementações pensa que ainda devem ser feitas?
Um dos participantes na experimentação da plataforma não reparou que existia um chat
disponível, pelo que a forma como este é apresentado, na opinião da maioria dos participantes,
deveria ser repensada de modo a promover uma melhor comunicação, o que tornaria a plataforma
ainda mais vantajosa.
Uma outra melhoria recomendada para a plataforma, para além da existência de um chat,
seria a possibilidade de estabelecer uma rede de trabalho entre os participantes, que unisse os
prestadores de serviços da área.

Considerando que o aspecto inovador da formação é a sua vertente online, que novos usos ou
formas de implementação considera que possam existir para a melhorar?
Uma sugestão acerca do que seria importante alterar para melhor integração dos imigrantes
no mercado de trabalho prende-se com aspectos que não são facilmente modificáveis e que não se
relacionam com os materiais produzidos pelo projecto, como a estrutura dos serviços existentes e
uma melhor implementação da legislação existente. Na opinião de Milena Silva, seria também
fundamental criar, nas comunidades, partilhas interculturais entre cidadãos nacionais e estrangeiros,
de modo a efectivamente surgirem pontes de entendimento; contactos entre prestadores de serviços
de diferentes países seriam também importantes, de modo a que todos percebam melhor os
imigrantes.
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Mesmo que a formação online não possibilite uma partilha intercultural perfeita, o contacto
que permite entre os serviços dos diferentes países é já muito útil, e a existência de uma formação
estruturada que oriente o trabalho dos técnicos da área em questão fará com que as dificuldades
relatadas sejam menos sentidas.

Em Setembro terá lugar uma conferência organizada pelo projecto BRIDGE em Turim.
Entre outros temas, serão debatidos os resultados do projecto e a relevância da formação
desenvolvida. Que outros assuntos pensa que seria interessante abordar?
Alguns participantes consideram que o tema da integração laboral dos imigrantes não pode
ser observado considerando apenas os imigrantes e os prestadores de serviços. De acordo com
Joana Santos, uma das maiores dificuldades sentidas é o preconceito dos empregadores, que
mostram grande resistência em empregar trabalhadores estrangeiros, também devido às barreiras à
sua legalização e permanência no país. Milena Silva referiu também as barreiras linguísticas como
uma área em que são necessárias melhorias, apesar de ter sido também salientado a existência, em
Portugal, de programas nesta área.
Um dos temas a debater deveria ser, assim, a procura de soluções conjuntas para estes
diferentes problemas, considerando que os prestadores de serviços de emprego têm muitas das
vezes que orientar os trabalhadores estrangeiros em mais do que uma área de actuação. A
conferência final poderia também incluir, por outro lado, exemplos de casos de sucesso: Francisca
Gonçalves, que emprega trabalhadores estrangeiros, refere que nunca teve algum problema
relacionado com a nacionalidade dos seus colaboradores. Alguma reflexão sobre estas situações
seria importante no sentido de ser possível extrair conhecimento e boas práticas transferíveis.
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Conclusões
Os focus groups finais não foram tão bem sucedidos quanto os primeiros no que se refere ao
número de participantes, mas revelaram-se igualmente relevantes e interessantes em relação aos
temas debatidos. As reuniões trouxeram para discussão alguns novos pontos de vista, trazendo
novos aportes ao trabalho desenvolvido pelos parceiros.
No que concerne a parte técnica, os comentários reflectiram o que já tinha transparecido na
avaliação realizada à experimentação da plataforma, como a facilidade de uso da mesma, embora
alguns dos participantes tenham referido alguma dificuldade na sua navegação. Para colmatar este
ponto, foi melhorado e completado o manual do utilizador – traduzido em todas as línguas – de
modo a que todos os que venham a utilizar a plataforma não tenham dificuldade em o fazer.
Por outro lado, com grande relevo para a parceria do projecto BRIDGE, a plataforma foi
considerada de fácil actualização e flexível para permitir a inclusão de novos conteúdos. Em
particular os participantes portugueses do focus group sugeriram dar mais relevância às ferramentas
de comunicação e de criação de uma rede online, para permitir o contacto de profissionais que
trabalham na área da integração laboral dos imigrantes, assumindo que a partilha de conhecimento e
experiências é de extrema importância não só para a criação de boas práticas mas também para
garantir aos participantes mais oportunidades na sua área de actuação.
Os participantes de todos os focus groups comentaram que a formação correspondeu
acertadamente aos objectivos do projecto, e que providenciou toda a informação necessária para
aumentar o conhecimento e competências nos tópicos abordados. Afirmaram ainda que a
plataforma se revelou de elevado interesse, tendo sido considerada, no geral, como um instrumento
excelente e muito útil para a maioria dos participantes.
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