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VISÃO GERAL
FASE I

4

METODOLOGIA

A análise sintética foi efectuada com base na comparação dos textos
produzidos pelos parceiros e articulada com base no relatório comum utilizado
como modelo comum para sistematizar as conclusões da reunião.
Todo o corpus textual teve uma primeira abordagem de acordo com os
templates e produziu uma parte mais descritiva sobre as percepções dos
participantes e que foi articulada em (áreas);







Perfis dos participantes
Grupos
Processo de procura de emprego no território
Oportunidades e riscos de emprego no território
Teletrabalho no território
Competências de gestão no território

e uma descrição mais analítica;
 Análise SWOT (Horn-Haacke, 2002) dividida em pontos fortes e fracos,
oportunidades e ameaças.
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NÚMERO DOS GRUPOS DE FOCO POR PAÍS

106 Participantes, 7 Países

TURQUIA; [VALOR];
[PORCENTAJE]

LETÓNIA; [VALOR];
[PORCENTAJE]

LATVIA
BULGÁRIA; [VALOR];
[PORCENTAJE]

PORTUGAL
SPAIN

ITÁLIA; [VALOR];
[PORCENTAJE]

GREECE
PORTUGAL; 10; 10%

GRÉCIA; [VALOR];
[PORCENTAJE]

BULGARIA

ITALY
TURKEY

ESPANHA; [VALOR];
[PORCENTAJE]
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NÚMERO DOS GRUPOS DE FOCO POR PARCEIRO

106 Participantes, 8 Parceiros
SEADDER; 19; 18%

EFE; 12; 11%

EFE
EYES; 17; 16%

IST; 6; 6%

EYES
PREVIFORM
FAMS
ERFC

EUROKOM; 11; 10%

EUROKOM
PREVIFORM; 10; 10%

IST
SEADDER

ERFC; 14; 13%

FAMS; 17; 16%
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MÉDIA DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE FOCO
POR PAÍS

106 Participantes, 7 Países
TOTAL

45,2
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MÉDIA DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE FOCO
POR PARCEIRO

106 Participantes, 8 Parceiros
TOTAL

44,1

SEADDER
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AVALIAÇÃO DO GRUPO DE FOCO

10

PARCEIRO 1
FAMS COCEMFE SEVILLA
(ESPANHA)

11

ESTATUTO DO GRUPO FAMS
Status das Deficiências
1; 6%

4; 24%

5; 29%

7; 41%
Sensory & Physical

Physical

Sensory

Undisable

Status da Educação
2; 12%

9; 53%

6; 35%

Secondary

Higher

UN

Status do Emprego

7; 41%
10; 59%

Employed

Unemployed
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MARCADORES DO FAMS
Descrições dos grupos

 Grupo sujeito a "discriminação múltipla" (deficientes, mulheres, idosos) em que
prevalecem o nível do ensino secundário e a frequência de cursos de formação. As
mulheres estão desempregadas há muito tempo, especialmente há mais de 2 anos;
algumas trabalham no FAMS há mais de 10 anos; outras são representantes de
associações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Processo de procura de emprego no território

 As razões que impulsionam a procura de trabalho são a necessidade de recursos
económicos e o desejo de se sentir útil, uma vez que as pessoas com deficiência
vivem predominantemente na pobreza, sentem-se isoladas e socialmente
incompletas. Os principais obstáculos são: a discriminação de género (ou seja, os
empregadores consideram os homens mais adequados do que as mulheres), a
capacidade de conciliar a vida profissional com a vida pessoal, a idade avançada, a
falta de auto-estima que conduz à depressão, a falta de experiência profissional, a
falta de qualificações adequadas, a falta de políticas de emprego. Os serviços de
apoio dispõem de financiamento temporário e oferecem oportunidades de emprego
não qualificadas (limpeza, condução ou acolhimento). O estágio é considerado uma
boa oportunidade porque permite que as pessoas sejam valorizadas.

Oportunidades e riscos de emprego no território

 As principais oportunidades encontram-se no trabalho normal (com obrigações
legais), no emprego protegido e no trabalho independente. Para a segunda, existem
fundos para a adaptação das estruturas. Na realidade, esta informação nem sempre
é conhecida pelos empregadores, pois os recursos económicos não são explorados
como deveriam. Os serviços de orientação para as pessoas com deficiência são
considerados eficientes. A tecnologia é vista como mais um limite às possibilidades
das mulheres mais velhas, mas como uma oportunidade para as mulheres jovens. Os
cursos de formação devem incidir sobre competências transversais funcionais no
mercado de trabalho (comunicação e escuta activa, gestão do tempo, negociação,
trabalho em equipa, resolução de conflitos, pensamento criativo, liderança), serem
ministrados face a face e preverem um estágio na empresa.

Teletrabalho no território

 Não é claro o que é. Oferece oportunidades na área da contabilidade, web design,
design gráfico, traduções que podem afectar as mulheres com deficiência. São
necessárias competências específicas em matéria de TIC e ajustamentos
regulamentares para assegurar a realização de um teletrabalho eficaz.

Competências de gestão no território

 A lei exige o respeito de uma quota, mas a cultura não os considera adequados para
a tarefa. É necessário, por parte da mulher com deficiência, aceitar a sua deficiência e
não a encarar como um obstáculo à obtenção de um emprego; estar consciente das
13

competências que possui; ser activa na procura de emprego, ser formada para
enfrentar com sucesso entrevistas de emprego; não desistir; continuar a treinar,
mesmo que trabalhe; enfrentar os problemas sem se esconder atrás da própria
deficiência.

ANÁLISE-SWOT FAMS
FRAQUEZAS

ANÁLISE-SWOT

OPORTUNIDADES
- Este programa (Ready women)
permitir-lhes-á adquirir
competências transversais,
sociais e "soft skills" que lhes

-falta de competências para
se adaptar a um mercado
de trabalho em contínua
mudança;
- falta de competências TIC;
FORÇAS
- apoio e medidas
insuficientes para conciliar
-Motivação e vontade de
a vida familiar com a vida
superar as suas
professional;
limitações/disposições;
- competências
-Motivação e capacitação
insuficientes em
para desenvolver
competências para
formações adequadas
entrevistas de emprego;
para adaptar as suas
- preconceitos sociais e
competências ao
estereótipos sobre a sua
mercado de trabalho
capacidade;
actual.
- barreiras físicas e de
-Gama de competências
comunicação que
transversais que
necessitam de adaptação
consideram úteis para
no mercado de trabalho e
ganhar experiência e
nos empregos;
competência.
-programas de orientação
profissional em constante
mudança, perdem a sua
pessoa de referência e
precisam de reiniciar o seu
processo de procura de
emprego.
Elementos estratégicos a Elementos estratégicos a
curto prazo:
médio prazo:
- conceber cursos de
formação úteis que lhes
permitam adquirir
competências úteis e
ganhar experiência;

- Concepção e planeamento
de cursos de formação que
respondam melhor às
oportunidades do mercado
de trabalho;
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darão maiores oportunidades
de serem mais competentes no
mercado de trabalho.
- A rede criada com o grupo de
foco permitir-lhes-á o acesso a
mais informação e
oportunidades sociais.
- a participação das pessoas que
procuram emprego no grupo de
foco é um grande apoio para
melhorar a sua atenção com um
melhor conhecimento das
competências das mulheres.

AMEAÇAS

- longos períodos de
desemprego - frustração;
isolamento e falta de inclusão
social;
- sem financiamento adicional
ou financiamento inferior;
- falta de oportunidades de
formação ou não ter
conhecimento da sua
existência;
- falta de competências em TIC;
- sem motivação;
- discriminação na contratação;
- aceitar empregos que nem
sempre correspondem às suas
qualificações;
- muitas vezes não competir
com sucesso nos processos de
recrutamento modernos;

- maior visibilidade das
mulheres com deficiência
física e sensorial, apoiada
pela sua participação nas
actividades do projecto
Ready women;
-informações a serem
dadas por organizações
sobre empresas que
trabalham com mulheres
com deficiência e redes
existentes que possam
oferecer apoio à
formação e outras
actividades serão
desenvolvidas no âmbito
do projecto Ready
women por estas
mulheres.

- Melhorar e ampliar os
canais para divulgar a
oferta de formação;
- Aumentar o número de
empresas sociais que
podem contratar grupos
vulneráveis;
- Dados a recolher sobre
outras pessoas com
deficiência dispostas a
prestar ajuda e informação
sobre formação e
oportunidades de emprego
a outras mulheres na
mesma situação;
- Divulgar ao máximo as
actividades e os resultados
do projecto e contactar as
partes interessadas
adequadas que possam
oferecer a estas mulheres
oportunidades de emprego
e maior visibilidade das
barreiras que enfrentam
devido à sua deficiência, de
modo a responder-lhes com
soluções adequadas.
Elementos estratégicos a Elementos estratégicos a
médio prazo
longo prazo
-Desenhar uma oferta de
formação realista e útil
que possa oferecer a
estas mulheres
oportunidades de
emprego em Novos
Rendimentos de
Emprego;
- Organizar atividades
para colocar em contato
umas com as outras com
o objetivo de aproveitar
o projeto para melhorar
o seu empoderamento e
não perder a motivação
para participarem de
outras formações e

- Oferecer mais incentivos
para que as mulheres com
deficiência se tornem
empreendedoras e autoempregadoras através de
uma série de medidas;
- Sensibilizar a sociedade
sobre a necessidade de
apoiar fortemente o
desenvolvimento de
mulheres portadoras de
deficiência;
- Apoio psicológico a ser
prestado numa base
regular;
- Dar apoio para conciliar a
vida familiar e laboral:
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- sensação de insegurança e
humilhação;
- falta de reconhecimento
formal das ferramentas criadas
para a acreditação e
reconhecimento da experiência
professional, formação e
competências;
- longos períodos de
desemprego levam à
desmotivação e a problemas de
saúde mental.

processos de
contratação;
- Dar informações sobre
os meios e apoios para
que possam beneficiar e
melhorar as suas
oportunidades de
emprego.

- Mais ajudas infantis;
- Para educar a sociedade
para uma melhor partilha
das responsabilidades
familiares e habitacionais;
- Para dar mais visibilidade
às mulheres com
deficiência na sociedade;
- Sensibilizar as empresas
para a importância da
responsabilidade social
corporativa e dar às
mulheres com deficiência
mais oportunidades de
emprego.
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PARCEIRO 2
EFE
(LETÓNIA)
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ESTATUTO DO GRUPO EFE
Status das Deficiências
1; 8%

2; 17%

1; 8%

8; 67%
From Birth

Physical

Ocupational Dease

Functional Disorders

Status da Educação
1; 8%
1; 8%
1; 8%

5; 42%

1; 8%
1; 9%
Secondary

Higher

Special Basic

Vocational

2; 17%
Special Secondary

Unfinished Higher

Master Degree

Status do Emprego
3; 30%
4; 40%

3; 30%
Employed

Unemployed

Retired
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MARCADORES DO EFE
Descrições dos grupos

 Um grupo de idade média com deficiências fisícas - que, no entanto, não requer uma
cadeira de rodas; está num contexto de uma pequena cidade de província com
poucas oportunidades de emprego e formação. Para além dos casos de desemprego,
o emprego mais frequente é a assistência a pessoas com deficiência. Os principais
limites ao emprego são a falta de oportunidades de emprego no território e a falta de
educação/instrução. A vida social é geralmente activa, uma vez que se dedicam a
ocupações dos tempos livres, especialmente em cursos de artesanato, línguas e
informática.

Processo de procura de emprego no território

Na área rural, a principal forma de procura de emprego são os sites de oferta de emprego,
de publicidade online, os jornais e os contactos pessoais. Nem todos recorrem aos serviços
das agências estatais de emprego. Os cursos de formação devem ser realizados
presencialmente, e devem centrar-se em cursos de psicologia, línguas e TIC, contabilidade,
aulas de condução e também cursos de comunicação presenciais e não presenciais. As
principais dificuldades em encontrar um emprego são a falta de educação em geral, a idade
avançada, a falta de competências em línguas estrangeiras, a aparência pessoal (aspectos
pessoais) e a necessidade de adaptação dos contextos às necessidades das pessoas com
deficiência (aspectos contextuais).

Oportunidades e riscos de emprego no território

 Os empregadores têm preconceitos, de forma geral, em relação às mulheres devido à
necessidade de prestarem cuidados aos filhos. Nas entrevistas de emprego, por vezes
é omitida informação sobre a deficiência, uma vez que existe um forte preconceito
em relação aos empregadores. A maior oportunidade é dada pela tecnologia, mas
requer competências específicas, como a capacidade de encontrar informação
online. Outra oportunidade é o apoio psicológico às pessoas com deficiência e a
divulgação de informação (ou seja, benefícios fiscais) aos empregadores.

Teletrabalho no território

 O teletrabalho é útil, mas necessita de competências específicas e de informação
sobre oportunidades. É por vezes confundido com o telemarketing e, por isso,
denigrado.

Competências de gestão no território

 São necessárias formação básica, experiência profissional, bem como qualidades
pessoais, tais como capacidade de comunicação e sentido de responsabilidade. A
falta de recursos financeiros é a causa da falta de educação e, por conseguinte,
também da falta de muitas competências organizacionais.
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ANÁLISES-SWOT EFE
FORÇAS

ANÁLISES-SWOT

- vontade de trabalhar
- compreensão da
situação das pessoas com
deficiência
- capacidade de aprender
Elementos estratégicos a
curto prazo:

OPORTUNIDADES
- trabalho no domínio da
assistência social
- trabalho a partir de casa
- trabalho a tempo parcial

- eventos informativos em
municípios com pessoas
com deficiência
- agências na área social
oferecem empregos
- eventos informativos
com empregadores,
pessoas com deficiência,
município

FRAQUEZAS
- falta de educação
- falta de recursos financeiros
- impossibilidade de deslocação

Elementos estratégicos a médio
prazo:
- cursos para pessoas com
deficiência, convidando-as a
aprender
- assistência financeira do
município
- ideias para trabalhar a partir
de casa
Elementos estratégicos a longo
prazo

AMEAÇAS

- não há vagas
- atitude indesejada dos
empregadores
- o público não está a
compreender

Elementos estratégicos a
médio prazo
- sensibilização para as
deficiências, campanhas
públicas
- criação de novas vagas

- adaptar mais centros de
formação para oferecer cursos
para pessoas com deficiência,
bem como adaptar o ambiente
- programas sociais para a
inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de
trabalho
- educar a sociedade sobre a
deficiência
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PARCEIRO 3
EYES
(BULGÁRIA)
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ESTATUTO DO GRUPO EYES
Status das Deficiências

17

Status da Educação
1; 6%
6; 35%

10; 59%
Secondary

Higher

NA

Status do Emprego
4; 24%

4; 23%

9; 53%
Employed

Unemployed

Retired
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MARCADORES DO EYES
Descrições dos grupos

 Grupo sujeito a "discriminação múltipla" (deficientes, mulheres, idosos) com um nível
médio de deficiência. Desempregados há muito tempo e, sobretudo, há mais de 3
anos. População sujeita a "discriminação múltipla" (deficiente, mulher, idosa) com
um nível médio de deficiência. Prevalece o nível de ensino secundário.

Processo de procura de emprego no território

 Principais limites: ausência de políticas contra a discriminação no trabalho
(superação dos preconceitos dos empregadores, apoio efectivo à procura de
emprego, através de financiamento não episódico) e a combinação de múltiplos
factores, tais como o nível de deficiência, o nível de educação e qualificação, o tipo
de local de trabalho exigido) e o ambiente de trabalho pouco favorável. As razões
que impulsionam a procura de trabalho são a necessidade de recursos económicos e
o desejo de se sentir necessário, uma vez que as pessoas com deficiência vivem
predominantemente na pobreza, sentem-se isoladas e socialmente incompletas.

Oportunidades e riscos de emprego no território

 As oportunidades são a capacidade de conhecer e realçar as capacidades e
qualidades pessoais, bem como um clima que não realça diferenças (ou seja, o risco
de ser considerado "privilegiado"), mas que se concentra em tarefas (ou seja,
actividades equivalentes para pessoas com e sem deficiência). Existe também o
trabalho independente, mas este não é frequentemente tomado em consideração.
Muitas mulheres têm poucas qualificações profissionais, mas mesmo as que têm
qualificações elevadas são obrigadas a aceitar empregos manuais e subremunerados
devido ao preconceito dos empregadores. Os membros do grupo de trabalho devem
também participar na entrevista de selecção e, em consequência, os candidatos
devem receber mais formação em competências interpessoais.

Teletrabalho no território

 Não é claro o que é. Especialmente entre as pequenas empresas, especialmente nos
serviços (jurídico, edição e tradução, contabilidade), está a tornar-se conhecido. Exige
um tipo de trabalhador mais fiável do que o que está presente (porque é menos
"controlável") que pode ser pago no final da actividade e não por horas. Muitas vezes
não dispõem de protecção social e sindical (não existem dados estatísticos) e podem
encontrar-se na clandestinidade.

Competências de gestão no território

 Há consciência de que a lei exige o respeito de uma quota, mas os empregadores
beneficiam de uma derrogação porque não encontram pessoal qualificado ou porque
a obrigação nem sempre é rigorosa.
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ANÁLISE-SWOT EYES
FRAQUEZAS

FORÇAS

ANÁLISE-SWOT

OPORTUNIDADES
Uma vez que há falta de
mão-de-obra qualificada no
mercado do nosso país,
espera-se que os
empregadores expandam os
investimentos no
desenvolvimento dos
recursos humanos, incluindo
na formação para adaptação

- Ampla gama de
competências
transversais e
profissionais úteis
- Fidelidade
- Experiência
- Conhecimento
- Competências
interpessoais
- Responsabilidade
- Instrumentos
financeiros e fundos
sociais existentes para
apoiar as oportunidades
de emprego e formação
para pessoas com
deficiência

- Competências necessárias para
se manter relevante num local
de trabalho em rápida
modernização
- Falta de competências para
competir (com ênfase na
avaliação baseada na
competência)
- Não assumir riscos
- Falta de novas competências
tecnológicas
- Equilíbrio trabalho/vida
- Insuficiente autoconfiança
- Falta de capacidade de
adaptação a novas situações,
flexibilidade
- Falta de competências para
competir com sucesso em
situações de entrevista moderna
- elevado nível de burocracia no
reconhecimento da formação e
da educação
- falta de informação facilmente
acessível sobre programas de
apoio à orientação profissional e
de formação para pessoas com
deficiência

Elementos estratégicos a Elementos estratégicos a médio
curto prazo:
prazo:
- Informação a fornecer
pela organização ou
pessoas que trabalham
com pessoas com
deficiência sobre grupos,
associações e redes
comunitárias existentes
que possam dar apoio à

- Concepção e planeamento de
cursos de formação que
respondam melhor às
oportunidades do mercado de
trabalho
- Melhorar e ampliar os canais
de difusão da oferta de
formação
24

aos requisitos de emprego e
desenvolvimento de carreira.

formação e consultoria
- Informação facilmente
acessível sobre
formação.

- Aumentar o número de
empresas sociais que podem
contratar grupos vulneráveis
- Dados a recolher sobre outras
pessoas com deficiência
dispostas a prestar ajuda e
informação sobre formação e
oportunidades de emprego a
outras mulheres na mesma
situação.

AMEAÇAS
- longos períodos de
desemprego - frustração
- ausência de novos
financiamentos ou
financiamento inferior;
- falta de oportunidades de
formação ou falta de
conhecimento para as
frequentar;
- falta de conhecimentos
informáticos;
- ausência de motivação;
- discriminação nas
contratações;
- aceitar empregos que nem
sempre correspondem às
suas qualificações;
- falta de motivação para
competir com êxito nos
processos de recrutamento
modernos;
- sensação de insegurança e
humilhação;
- falta de reconhecimento
formal dos instrumentos
criados para a acreditação e
o reconhecimento da
experiência profissional e da
formação e competências;
- longos períodos de
desemprego conduzem à
desmotivação e a problemas
de saúde mental.

Elementos estratégicos a longo
prazo:
- Aplicação e entrada em vigor
das medidas especiais para
trabalhar com flexibilidade,
incluindo em casa;
- Criação de centros
diários/centros de orientação
profissional para apoio à
orientação profissional e
Elementos estratégicos a formação adequada para
médio prazo:
pessoas com deficiência;
- Proporcionar mais incentivos
- Reorganizar as ofertas
às mulheres com deficiência
de formação, que não
para se tornarem empresárias e
dão acesso ao emprego
trabalhadoras independentes
ou são dispendiosas, ou
através de uma série de
estão longe de casa, etc. medidas;
- Influenciar positivamente, os
empregadores negativistas;
- Sensibilizar a sociedade para a
necessidade de apoiar
fortemente o desenvolvimento
das mulheres portadoras de
deficiência;
- Apoio psicológico a ser
prestado numa base regular.
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PARCEIRO 4
PREVIFORM
(PORTUGAL)
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ESTATUTO DO GRUPO DA PREVIFORM
Status das Deficiências

5; 50%

5; 50%

Sensory

Physical

Status da Educação

5; 100%
NA

Status do Emprego

4; 40%
6; 60%

Employed

Unemployed
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MARCADORES DA PREVIFORM
Descrições dos grupos

 Grupo de mulheres com deficiências sensoriais e físicas empregadas e
desempregadas - algumas solteiras, outras com famílias, através das quais são
apoiadas.

Processo de procura de emprego no território

 Algumas mulheres mudaram-se para grandes centros/cidades sem encontrarem
oportunidades, devido a uma maior competitividade. As informações provêm
principalmente de contactos pessoais e da agência nacional adjunta. O maior
obstáculo encontrado foi o preconceito dos empregadores relativamente ao género
e à deficiência, e ainda à dificuldade de acesso ao local de trabalho.

Oportunidades e riscos de emprego no território

 Forte resistência dos empregadores, ultrapassada apenas pela obrigação da lei. A
tecnologia facilita a vida das pessoas com deficiência, mas requer competências
principalmente, para conseguirem acompanhar as inovações existentes no Mercado.

Teletrabalho no território

 O teletrabalho é simultaneamente positivo e negativo: facilita o acesso ao mercado
de trabalho mas limita a participação nas rotinas de trabalho. Para o difundir, deve
existir investimento por parte das empresas (especialmente na disponibilidade dos
empregadores) e na educação de competências específicas.

Competências de gestão no território

 Há consciência de que a lei exige o respeito de uma quota de trabalhadores
portadores de deficiência, mas a cultura laboral/empregadores não os consideram
adequados para o trabalho. Entre as competências transversais necessárias para
aspirar a tarefas/cargos de responsabilidade/gestão, as mulheres têm apenas
disponível as seguintes áreas de trabalho: gestão de pessoas e conflitos, criatividade,
atitude e ética profissional.

28

ANÁLISE-SWOT PREVIFORM

ANÁLISE-SWOT
OPORTUNIDADES

FORÇAS

FRAQUEZAS

- Motivação e vontade de
ultrapassar as suas
limitações/disposições;
- Resiliência;
- Capacidade de superação.

- Preconceito social e
desigualdade: vistos como menos
produtivos;
- Limitações/barreiras físicas e
sociais;
- Dificuldades acrescidas nos
cuidados de saúde.
Elementos estratégicos a médio
prazo:

Elementos estratégicos a
curto prazo:

- Melhoria das condições
de vida, tanto económicas
NA
como sociais;
- Gozar dos direitos
adquiridos pelas Normas
e Leis Portuguesas;
- Benefícios fiscais.

AMEAÇAS
- Aumento do risco de
pobreza;
- Maior dificuldade no
acesso à educação;
- Aumento da
susceptibilidade a actos
discriminatórios/violentos

NA

Elementos estratégicos a
médio prazo:

Elementos estratégicos a longo
prazo:

NA

NA
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PARCEIRO 5
ERFC
(GRÉCIA)
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ESTATUTO DO GRUPO ERFC
Status das Deficiências
3; 21%

4; 29%

7; 50%
Physiological

Physical

Undisable

Status da Educação
1; 7%

4; 29%
9; 64%

Master Degree

Higher

UN

Status do Emprego
5; 36%

9; 64%

Employed

Unemployed
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MARCADORES DO ERFC
Descrições dos grupos

 Dados não comparáveis.

Processo de procura de emprego no território

 As principais dificuldades em encontrar um emprego são complementares - a
discriminação no local de trabalho e, por parte da pessoa com deficiência, a
necessidade de desenvolver competências transversais, auto-confiança e motivação
(para além das competências mais técnicas).

Oportunidades e riscos de emprego no território

 A crise económica e as poucas oportunidades de emprego levam os empregadores a
preferir trabalhadores sem deficiência, mesmo que estes sejam menos capazes.
Apesar das capacidades das mulheres, estas deveriam ter um nível de educação mais
elevado.

Teletrabalho no território

 O teletrabalho é simultaneamente um risco (isolamento do trabalhador) e uma
oportunidade (responde aos problemas de acessibilidade e de escassez de recursos
económicos). Os empregadores não são a favor do teletrabalho.

Competências de gestão no território

 Para além do contexto cultural, mais ou menos favorável, a fim de incentivar as
competências de gestão, as mulheres com deficiência devem aceitar a sua condição e
estar conscientes das suas competências, bem como ter auto-confiança, automotivação, pensamento criativo, capacidade de liderança, comunicação, capacidade
de escuta.
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ANÁLISE-SWOT ERFC
FRAQUEZAS
FORÇAS

ANÁLISE-SWOT

- Muito interessante na
formação educacional;
- A vontade de ultrapassar
as suas limitações.

- Diferentes antecedentes
educacionais;
- Experiência de trabalho
diferente;
- Falta de competências
transversais;
- falta de competências
TIC;
- Discriminação social pela
sua condição.

OPORTUNIDADES
- Aumentar as
oportunidades de
encontrar emprego;
- Partilha de experiências
com outras mulheres;
- Encontrar novos amigos;
- Apoiar-se mutuamente;
- Promover a
solidariedade.

Elementos estratégicos a
curto prazo:
NA

Elementos estratégicos a
médio prazo:
NA

Elementos estratégicos a
médio prazo:
NA

Elementos estratégicos a
longo prazo:
NA

AMEAÇAS
- Discriminação na
contratação;
- Apoio deficitário;
- Longos períodos de
desemprego;
- Falta de financiamento.
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PARCEIRO 6
EUROKOM
(ITÁLIA)
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ESTATUTO DO GRUPO EUROKOM
Status das Deficiências
2; 18%
4; 36%

5; 46%
Physical &Sensory

Physical

Sensory

Status da Educação
3; 27%

8; 73%
Secondary

Higher

Status do Emprego

5; 45%
6; 55%

Employed

Unemployed
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MARCADORES DO EUROKOM
Descrições dos grupos

 Dados não comparáveis.

Processo de procura de emprego no território

 Área com elevado desemprego e fraco investimento público para as políticas sociais.
Ausência quase total de serviços de apoio e transporte para pessoas com deficiência
mais desfavorecidas na procura de trabalho, participação social e formação. Falta
uma base de dados de categorias protegidas nos centros de emprego. Os únicos
apoios existentes são oferecidos pela família e por algumas associações.

Oportunidades e riscos de emprego no território

 A principal dificuldade em encontrar um emprego é, em geral, a falta de serviços de
apoio às pessoas com deficiência (isto é, transporte) e, especificamente, a baixa
motivação e percepção sobre as suas próprias capacidades. As únicas oportunidades
de emprego são em associações sem fins lucrativos e empresas familiares.

Teletrabalho no território

 O teletrabalho não está generalizado devido a infra-estruturas tecnológicas
deficientes (ou seja, inexistência de banda larga). É visto como uma oportunidade
para as mulheres com deficiências físicas que vivem em aldeias remotas.

Competências de gestão no território

 Não manifestam interesse nas competências de gestão porque são entendidas como
possibilidades irrealistas. Há interesse nas competências digitais, nas competências
de comunicação, nas competências transversais e na redacção de CV.
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ANÁLISE-SWOT EUROKOM
FRAQUEZAS

FORÇAS

ANÁLISE-SWOT

OPORTUNIDADES

- Participação activa em
actividades de
voluntariado;
- Disponibilidade para
aprender novas
competências,
nomeadamente digitais e
de comunicação;
- Apoio de associações
locais a pessoas com
deficiência;
- Disponibilidade para
iniciar um trabalho ou um
curso de formação para
melhorar as suas
competências transversais,
competências de
comunicação, como fazer
um CV;
-- Disponibilidade para
adquirir mais informação e
serviços de apoio.

Elementos estratégicos a
curto prazo:

- Consciência errada das suas
capacidades;
- Sistema de transporte local
inadequado para as pessoas
com deficiência;
- Subsistência de barreiras à
entrada das mulheres no
mercado de trabalho, mais
para as mulheres com
deficiência do que para as
outras mulheres;
- Serviços inadquados de apoio
às mulheres com deficiência;
- Serviços inadquados para
ajudar as mulheres a escrever
um cv e a procurar um
emprego;
- Má formação para a
aprendizagem de
competências transversais ou
competências digitais e de
comunicação;
- As mulheres com deficiência
só podem procurar emprego
nos centros de emprego;
- Muitas delas não fizeram uma
entrevista de trabalho porque
não estão conscientes das suas
capacidades;
- Existem barreiras físicas em
muitos gabinetes ou
laboratórios públicos ou
privados;
- O ofício.
Elementos estratégicos a
médio prazo:

- O mercado digital pode
ser uma oportunidade para - Melhorar a assistência de - Melhorar o curso de
serviços para encontrar um formação em soft skills,
estas pessoas porque
emprego e para a inclusão competências de comunicação
ajuda a destruir as
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barreiras;
- O sector digital é uma
nova oportunidade para
aprender novas
competências;
- Nova legislação para
contribuir para a
destruição das barreiras
físicas nos laboratórios e
escritórios;
- O sector do artesanato
pode oferecer qualquer
possibilidade de trabalho
para as mulheres
deficientes.

social;
- Melhorar os serviços de
transporte locais;
- Melhorar as actividades
sociais e culturais contra a
exclusão social;
- Ajudar as mulheres com
deficiência a escrever um
cv e a aumentar a sua
consciência sobre as suas
capacidades.

e competências digitais;
- Envolver as empresas e o
sector público para iniciar o
teletrabalho em alguns
domínios com a participação
de mulheres com deficiência;
- Melhorar a legislação regional
e nacional para ajudar as
mulheres com deficiência
através da utilização do
sistema digital;
- Melhorar os serviços dos
centros de emprego para
apoiar as mulheres com
deficiência;
- Melhorar o curso de
formação no sector do
artesanato.
Elementos estratégicos a
longo prazo:

AMEAÇAS
- Estas pessoas continuam
fora do mercado de
trabalho, com a
consequente discriminação
social;
- Má qualificação
profissional destas
mulheres;
- Inclusão social destas
mulheres.

Elementos estratégicos a
médio prazo:
- Melhor qualificação para
estas mulheres com
deficiência física ou
sensorial;
- Nova forma de
envolvimento das
mulheres com deficiência
na vida activa laboral.

- Sistema de transportes locais
mais eficiente;
- Novos serviços de transporte
dedicados às pessoas com
dificuldades de mobilidade;
- Novos serviços de apoio para
ajudar as mulheres a encontrar
um emprego;
- Novos serviços digitais para
ajudar as mulheres a aprender
novas competências e a
encontrar um emprego;
- Novas formações específicas
para mulheres com deficiência
ligadas aos novos requisitos
evolutivos do mercado de
Trabalho.
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PARCEIRO 7
IST
(ITÁLIA)
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ESTATUTO DO GRUPO IST
Status das Deficiências
2; 33%
3; 50%

1; 17%
Undisable

Physical

Sensory

Status da Educação
2; 33%

4; 67%

UN

Higher

Status do Emprego
1; 17%

5; 83%
Employed

Internship
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MARCADORES DO IST
Descrições dos grupos

 Grupo misto de mulheres com deficiências (visuais, físicas e intelectuais) e
dificuldades culturais com, pelo menos, um ano de emprego. Forte heterogeneidade
de idade e educação.

Processo de procura de emprego no território

 As informações são principalmente para contactos pessoais. O estágio é descrito
como um "trampolim" para um posto de trabalho mais permanente e coerente com
o percurso de formação realizado. A surdez não permite trabalhar no sector mais
frequente (ou seja, o call-center), mas a aprendizagem da língua gestual permitiulhes tornarem-se intérpretes. A correspondência entre a paixão pessoal e a formação
específica permitiu-lhes serem contratados em contextos semi-protegidos. A
flexibilidade e a capacidade de se familiarizarem com diferentes ambientes de
trabalho é, pelo contrário, um ponto forte.

Oportunidades e riscos de emprego no território

 A principal oportunidade é a qualificação escolar, também elevada (confirmada por
M. que lamenta não ter obtido um diploma), bem como as competências transversais
(soft skills), tais como paciência, autonomia, empatia, persistência, etc.

Teletrabalho no território

 Não há qualquer familiaridade com o teletrabalho. O testemunho de um colega
forçado a trabalhar a partir de casa devido a um acidente é relatado. É definido como
uma vantagem mas está ligado a situações específicas e, em qualquer caso, expõe ao
risco de isolamento pessoal e social.

Competências de gestão no território

 Muitos não conheciam a dimensão da questão a nível internacional e europeu (ou
seja, as limitações das quotas "rosa" ou L. 68/1999). Recordam casos de mulheres
discriminadas por serem casadas e a contradição de os empregadores não estarem
inclinados a contratar mulheres demasiado jovens (sem experiência) ou demasiado
idosas.
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ANÁLISE-SWOT IST
FORÇAS

ANÁLISE-SWOT

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS
-Não ter acesso a
oportunidades de educação:
Estratégia a curto prazo: E é

-Graças às suas
qualificações
educacionais, 4 em 6
(excepto Mirella e Paola,
uma vez que são
beneficiárias de um
Programa de Inclusão
Social que envolve
trabalhar em um
ambiente
semiprotegido)
encontraram um
emprego (Cristina e
Fabiola), ou até mesmo
se auto-candidataram ao
cargo (Laura e Damaris);
-Aprenderam a ser
flexíveis, pacientes,
empáticas e orientadas
para o grupo.
Elementos estratégicos
a curto prazo:
Após esta discussão,
tanto os entrevistadores
como os entrevistados
tornaram-se mais
autoconscientes e
concordaram em criar
uma "Comunidade de
Práticas" informal, a fim
de começar a trocar
ideias e experiências
relacionadas com os
seus direitos no
mercado de Trabalho.
Elementos estratégicos
a médio prazo:
NA

FRAQUEZAS
-Todas encontraram um
emprego graças a um
programa de Serviço Social ou
graças aos seus contactos;
-Não receberam todas a
mesma formação. Têm
formações diferentes. O
percurso educativo de algumas
delas determinou a sua
evolução profissional e privouas de outras oportunidades
possíveis.

Elementos estratégicos a
médio prazo:
Durante o debate, tinha
surgido a importância dos
cursos de aprendizagem ao
longo da vida. Tanto os
entrevistadores como os
entrevistados discutiram as
possibilidades de participar em
cursos de formação, a fim de
melhorar as suas competências
transversais necessárias no seu
contexto profissional.
Elementos estratégicos a
longo prazo:
A longo prazo, uma vez que,
após a discussão do grupo de
foco, todos os participantes, e
especialmente os surdos,
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ao longo do caminho embora longo e tortuoso para melhorar a situação do
emprego feminino que a
educação e as qualificações
se tornam extremamente
importantes. É aqui que a
Itália se sobressai. O Fórum
Económico Mundial afirma
que o número de mulheres
actualmente inscritas nas
universidades excede em 36
pontos percentuais o número
de homens. E os certificados
do ensino superior estão
correlacionados com as
disparidades salariais mais
baixas entre homens e
mulheres e com mais
mulheres no trabalho.
-Deixar o emprego depois de
ter tido o seu primeiro filho:
Estratégia a longo prazo: O
que é necessário, então?
Mais serviços, a começar
pelas creches. Actualmente,
em Itália, apenas 22,8% das
crianças com menos de três
anos de idade têm um lugar
na creche. Este número tem
aumentado nos últimos anos,
especialmente no Norte e no
Centro. Mas, no Sul, os
números continuam baixos e
os infantários raramente
funcionam durante horas
prolongadas. A mesma
questão existe para as
opções de ensino primário a
tempo inteiro, que são
menos comuns nas regiões
meridionais de Itália.
-Não ser contratado devido
ao seu género ou à sua
deficiência: Estratégia a
longo prazo: A maior
mudança necessária é uma

decidiram tornar-se de certa
forma "embaixadores" do
empoderamento das mulheres
e dos direitos das mulheres no
mercado de trabalho. A autoconsciencialização e o
conhecimento dos seus
deveres e direitos são os
primeiros passos para
melhorar não só a sua própria
situação, mas também a
situação social de todas as
mulheres que trabalham e
socializam em conjunto.
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mudança cultural,
relacionada com a) a partilha
do trabalho doméstico entre
homens e mulheres, um
desequilíbrio que começa a
diminuir nos casais jovens; b)
a ignorância ou o baixo
conhecimento das
capacidades e aptidões das
pessoas com deficiência.
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PARCEIRO 8
SEADDER
(TURQUIA)
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ESTATUTO DO GRUPO SEADDER
Status das Deficiências
1; 5%
6; 30%
10; 50%

3; 15%
Undisable

Physical

Sensory

Status da Educação
2; 10%

1; 5%

3; 15%

14; 70%
Secondary

Higher

UN

Associate

Status do Emprego

20;
[PORCENTAJE]
NA
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MARCADORES DO SEADDER
Descrições dos grupos

 Grupo com diferentes deficiências, heterogéneo em termos de formação e
experiência pessoal (algumas pessoas estão envolvidas em actividades laborais
ligadas à sua deficiência específica); outras sofrem de discriminação social (distância
escolar específica) ou de discriminação cultural (género).

Processo de procura de emprego no território

 No processo de procura de emprego, a função de mediação da agência nacional
adjunta (desde que esta actue com equidade) e a informação encontrada online são
importantes. Os programas de apoio personalizado, não generalizado, são mais
eficazes. Infelizmente, a formação em auto-empreendedorismo não é devidamente
explorada.

Oportunidades e riscos de emprego no território

 The opportunities and, at the same time, the limit is the level of education which is
however also linked to the conditions of the family. High level of education and selfconfidence are among the most incident factors.

Teletrabalho no território

 Pro (oportunidades de ligação) e contra (isolamento, necessidades de infraestruturas) do teletrabalho.

Competências de gestão no território

 Embora reconhecendo os preconceitos, a possibilidade das mulheres com deficiência
assumirem papéis de responsabilidade é dada pela formação adequada - técnica e
"robusta" - "se as pessoas com deficiência tiverem competências robustas, tais como
mais educação, capacidade de utilizar a tecnologia e competências "soft", como
competências de comunicação, empatia, ética laboral, trabalho em equipa, resolução
de conflitos, etc.". Teriam mais oportunidades de se tornarem gestores". Estas
competências também podem ser aprendidas através de percursos desportivos,
artísticos e culturais. É igualmente necessário aumentar a sensibilização dos
empregadores.
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ANÁLISE-SWOT SEADDER

ANÁLISE-SWOT

FORÇAS

FRAQUEZAS

- Visto que os deficientes
auditivos se comunicam com
gestos e expressões faciais,
eles são capazes de analisar as
pessoas com quem se
comunicam, em relação a
esses aspectos da
comunicação, com mais
facilidade.
- Como eles tendem a notar
mais detalhes visuais, os
deficientes auditivos também
seriam adequados para
árbitros em competições
esportivas.
- Os cursos de língua gestual
proporcionariam consciência
sensorial às pessoas.
- Ambientes altos no local de
trabalho, como áreas de
lavagem de louça ou
lavanderia, seriam adequados
para deficientes auditivos, pois
não seriam afetados
negativamente pelo ruído. O
emprego com funcionários de
alto nível nos setores público
ou privado também seriam
adequados, pois as discussões
contendo informações
confidenciais permaneceriam
privadas.
- Em alguns países, os médicos
já recebem apoio de
deficientes visuais na detecção
de cancro de mama em
pacientes, o que permite que
os hospitais reduzam o uso

-Como a fala é aprendida
em grande parte por
imitação, os filhos de
adultos surdos (CODA) não
têm a oportunidade de
aprender dessa maneira
sem o apoio extra-familiar.
- Como os deficientes
auditivos têm dificuldade
em entender conceitos
abstratos, provérbios,
expressões idiomáticas e
palavras compostas,
geralmente tendem a ter
problemas de comunicação
com outras pessoas.
- Como os deficientes
auditivos têm dificuldades
em se expressar,
geralmente tornam-se mais
solitários e agressivos ao
longo do tempo.
- É muito comum que
mesmo os professores que
trabalham em escolas para
deficientes auditivos não
conheçam a linguagem de
sinais.
- Devido aos desafios únicos
que os pais de crianças com
deficiência enfrentam para
proteger os seus filhos e
mantê-los seguros, muitas
vezes há necessidade de
apoio extra.
- Os seus sucessos nas áreas
do desporto, das artes e da
ciência devem ser
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desnecessário de
equipamentos caros, o que
também ajuda a evitar a
exposição desnecessária à
radiação.
- Devido ao apurado e
bastante sensível senso de
toque, os deficientes visuais
seriam adequados para
trabalhar nas áreas de
massagem e/ou fisioterapia.

apreciados e incentivados,
além de abordados na
mídia.
- Quando as pessoas
portadoras de deficiência
estão construindo um plano
de carreira, os serviços de
orientação profissional não
os motivam nem lhes
prestam a devia atenção.
- A Agência de Emprego
Turca propõe oportunidades
de emprego para cidadãos
com deficiência de maneira
aleatória, sem considerar
suas vidas pessoais. Como
resultado, pode-se dizer que
o desempenho da agência
em relação ao atendimento
aos cidadãos com
deficiência é bastante
deficitário.
- Outra questão é que,
quando se trata de
trabalhadores com
deficiência, a Agência de
Emprego Turca tem uma
clara preferência por
pessoas com apenas
doenças viscerais ou
deficiências menores, para
que o status de
incapacidade não seja
imediatamente
compreendido por outras
pessoas.
- Atualmente, não há um
guia disponível para
empregadores ou agências
de emprego quanto à
adequação de empregos
para pessoas com diferentes
tipos de deficiência.
- Como resultado da falta de
informações sobre pessoas
com deficiência, os
empregadores geralmente
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respondem-lhes com falta
de sensibilidade e simpatia
e, por fim, não desejam
empregá-las com base nas
preocupações (muitas vezes
infundadas) que criam.
- Como os empregadores
costumam listar vagas com
descrições e / ou requisitos
bastante vagos, as pessoas
com deficiência que se
candidatam a empregos são
muitas vezes rejeitadas
durante o processo de
recrutamento.
- Às vezes, os empregadores
atormentam os candidatos
com deficiência, embora
não tenham a intenção de
empregá-los.
- Quando uma pessoa com
deficiência se candidata a
um emprego, um
acontecimento comum é o
empregador simplesmente
não acreditar que o
candidato possa cumprir os
requisitos do trabalho de
maneira eficaz,
independentemente desse
ser ou não o caso.
- As instalações e
equipamentos do local de
trabalho geralmente não
são projetados sem
barreiras e/ou de acordo
com os princípios de design
universal. Como resultado,
os funcionários com
deficiência geralmente não
podem utilizá-los
facilmente. Em outras
palavras, há um problema
em relação à acessibilidade.
- Também existem
programas limitados de
treinamento voltados para
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adultos com deficiência.
- Os cursos
profissionalizantes e de
formação não atendem
suficientemente às
necessidades de todas as
pessoas com todos os tipos
de deficiência.
- Os programas de formação
fornecidos aos deficientes
não são anunciados e
publicados na mídia.
- Outras questões
importantes incluem
elevadores que não
funcionam no caminho para
o trabalho ou no próprio
local de trabalho, além de
veículos de transporte
público e escadas que não
são projetados para
acomodar facilmente
pessoas com deficiência.
- Alguns empregadores
optaram por pagar multas
administrativas em vez de
empregar trabalhadores
com deficiência. Mesmo
que estejam empregados,
eles são demitidos sem justa
causa depois de algum
tempo, muitas vezes os
empregadores preferem
pagar os salários sem que
eles trabalhem devido a
preocupações em manter a
integridade visual.
- As multas administrativas
relacionadas à não
contratação de pessoal com
deficiência não foram uma
força dissuasora para os
empregadores na Turquia.
- Inadequação dos
equipamentos necessários
para o uso da tecnologia no
local de trabalho e o
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OPORTUNIDADES

Elementos estratégicos a
curto prazo:

orçamento alocado para
esse fim.
- Os trabalhadores recebem
o salário mínimo,
independentemente do seu
tempo de carreira e da sua
experiência profissional.
- As pessoas com deficiência
não têm oportunidades
iguais em termos de
emprego em todo o país.
Elementos estratégicos a
médio prazo:

- O representante da ONG que
participa em eventos
desportivos paralímpicos
prometeu incluir alguns
participantes deficientes no
pára-quedismo.
- Cursos de informática e
massagem para deficientes
visuais, cursos de artesanato,
cerâmica, pintura e culinária
para deficientes mentais e
cursos de linguagem gestual e
dança para deficientes
auditivos estão a ser
ministrados recentemente
num centro de ensino público.
- Existe um museu do diálogo
em Istambul, que dá a
conhecer aos outros a vida dos
deficientes auditivos e visuais.
- Algumas empresas globais
desenvolvem projectos de
gestão da diversidade, tais
como a igualdade entre
homens e mulheres e a
igualdade de oportunidades
relacionadas com as pessoas
com deficiência.
-- Existem advogados,
psicólogos, professores de
educação especial e serviços
de colocação profissional nos
centros de formação para

- Quando os filhos dos pais
com deficiência
envelhecem, podem ajudar
os pais e dar apoio nas
tarefas diárias, como os
cuidados com os irmãos e os
trabalhos domésticos.
- Aumentar o número de
empresas e organizações
que têm pessoal com ou
sem deficiência para a
integração social.
- A formação, actividades e
projectos educativos devem
ser conduzidos de acordo
com as necessidades das
pessoas com deficiência.
- Os trabalhadores de
diferentes departamentos
reúnem-se em eventos
sociais, o que melhora a
comunicação e proporciona
uma motivação positiva ao
pessoal.
- Ainda, graças às
actividades sociais, as
pessoas com deficiência
ganham auto-confiança e
expressam-se melhor na
sociedade.
-- Os pais devem levar os
seus filhos ao teatro infantil,
oficinas, formações, etc. em
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deficientes.

que as pessoas com
deficiência participem,
porque constitui uma boa
oportunidade para
aumentar a sensibilização e
a sensibilidade a partir da
infância.
-- A fim de melhorar as suas
capacidades de
comunicação, devem ser
ministrados cursos de
competências transversais a
pessoas com deficiência.
-As formações de
sensibilização devem ser
incluídas nas formações
obrigatórias nas empresas.
- Porque as pessoas com
boa formação têm mais
oportunidades de emprego,
as pessoas com deficiência
devem ser encorajadas e
apoiadas a frequentar o
ensino superior.
-Um quadro-chave com
Braille e alfabeto turco
proporcionaria mais
oportunidades para os
deficientes visuais.

Elementos estratégicos a
médio prazo:

Elementos estratégicos a
longo prazo:

- A educação, o direito e os
factores ambientais devem ser
reorganizados na Turquia.
- Algumas leis laborais não
permitem o emprego de
pessoas com deficiência em
postos de trabalho que
envolvam alguns riscos,
embora os serviços de
assistência relacionados com
estes postos de trabalho
possam ser adequados ao
emprego de pessoas com
deficiência.

- Os cidadãos devem ser
instruídos sobre este
assunto.
- As pessoas podem ser
muito cruéis e
desrespeitosas para com os
deficientes não só no local
de trabalho, mas também
fora dele. Algumas questões
recorrentes incluem, p.e.:
"Onde está o seu dono?" e
"Porque é que sai?
- Alguns pais não permitem
que os seus filhos
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AMEAÇAS

-Porque a educação e os
exames nas universidades são
geralmente feitos sem
considerar as circunstâncias
pessoais das pessoas com
deficiência, elas não podem
completar a sua educação.
-As pessoas com todos os tipos
de deficiência fazem os
mesmos exames e as suas
circunstâncias particulares não
são tidas em consideração. Em
consequência, as pessoas com
determinadas deficiências,
como as que têm deficiência
auditiva, são quase sempre
mal sucedidas.
- Existem caminhos especiais
para os deficientes visuais nas
calçadas, mas por vezes há
vários obstáculos, como
árvores, por exemplo, que os
obstruem, o que pode levar a
acidentes.

comuniquem com crianças
deficientes na escola.
-As atitudes dos pais em
relação às pessoas com
deficiência também
influenciam as atitudes dos
seus filhos em relação a
elas.
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ANÁLISE-SWOT TOTAL
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ANÁLISE-SWOT TOTAL
Fraquezas

ANÁLISE-SWOT

Pessoal
- falta de educação e de
formação professional;
- falta de experiência de
Forças
trabalho;
- falta de competências
Pessoal
transversais (ou seja,
- qualificação específica;
adaptabilidade,
- vontade de trabalhar e de
flexibilidade, assunção de
se actualizar;
riscos);
- vontade de se formar (ou
- falta de competências TIC
seja, competências em
e utilização de novas
comunicação e TIC;
tecnologias;
competências transversais e
- fraca capacidade de
profissionais - ou seja,
comunicação na entrevista
sentido de responsabilidade,
de emprego;
vasto leque de competências
- falta de conhecimento das
transversais - flexibilidade,
capacidades e de
paciência, empatia, trabalho
autoconfiança;
de equipa);
- falta de recursos
- vontade de ultrapassar os
financeiros.
seus limites;
- resiliência e motivação.
Contextual
- programas de orientação
Contextual
não personalizados;
- fundos sociais de incentivo
- barreiras físicas - isto é,
às oportunidades de
circulação, transporte;
emprego;
- discriminação e
- compreensão por parte do
preconceito social;
povo;
- elevado nível de
- apoio às associações locais
burocracia no
- participação em acções de
reconhecimento da
voluntariado;
formação e da educação;
- formação num ambiente
- ausência de sanções
semi-protegido.
rigorosas para as normas
não aplicadas;
- falta de orientação dos
empregadores e das
agências de emprego
específicas.

Contextual

Contextual

- cursos de formação de

- (falta de) cursos para
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OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

concepção sobre
competências úteis e
orientadas para o Mercado;
- concepção de cursos de
formação personalizados;
- informação a oferecer às
pessoas com deficiência;
- informação aos
empregadores e às
empresas;
- cursos de formação
obrigatórios para
empregadores (ou seja,
benefícios fiscais, fundos
específicos) e colegas;
- agências de emprego com
múltiplos serviços;
- incentivar a participação
em actividades sociais e
culturais;
- serviços de transporte;
- regras e regulamentos que
favorecem a inclusão
laboral;
- maior visibilidade das
mulheres com deficiências
físicas e sensoriais.

pessoas com deficiência
(soft skills, comunicação,
TIC);
- (falta de) cursos que
respondam ao mercado de
trabalho;
- (pobre) apoio financeiro
do Estado;
- aumentar o número de
empresas sociais que
podem contratar grupos
vulneráveis;
- intervenções para o
teletrabalho (infraestruturas, regulamentação
regional, sensibilização das
empresas);
- incentivo ao artesanato;
- divulgar os dados às partes
interessadas adequadas.

Contextual

Contextual

- concepção de uma oferta
de formação mais realista e
útil;
- sensibilização para a
deficiência através de
campanhas públicas;
- criação de novos postos de
Trabalho;
- oferta de formação mais
racional (eficaz e praticável);
- a oferta de educação e
formação universitária nem
sempre tem em conta as
necessidades das pessoas
com deficiência;
- falta de reconhecimento
formal dos instrumentos
criados para a acreditação

- adaptations of training
centers
- social programs for lava
inclusion
- raise employer awareness
/ training
- create infrastructures (i.e.
transport and internet)
- courses on selfemployment and incentives
(services and funds)
- to raise awareness among
companies and society
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da experiência profissional e
da formação e
competências;
- falta de fundos.

Pessoal
- baixa qualificação
profissional (ou seja,
competências em TIC);
- sentimento de frustração e
de falta de motivação devido
ao desemprego prolongado
e à discriminação;
- discriminação por parte
dos empregadores;
- mal-entendidos dos
cidadãos.

Pessoal
- apoio psicológico;
- apoios para conciliar a vida
familiar e professional;
- educação familiar sobre
deficiência.
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CONSIDERAÇÕES GERAİS
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Heterogeneidade dos grupos e influência sobre as percepções;

Em relação aos grupos, existe uma forte heterogeneidade, bem como o contexto educativo e uma
forte caracterização territorial.
Os relatórios destacam frequentemente as diferentes percepções que as mulheres mais velhas e
jovens têm sobre, sobretudo, as competências tecnológicas e as oportunidades oferecidas pelo
teletrabalho.
Os relatórios recordam frequentemente,mesmo que as mulheres vivam em contextos urbanos ou
rurais: este aspecto orienta as percepções sobre a eficácia dos cursos de formação online e do
teletrabalho, criando uma situação "bipolar" - teoricamente favorecida (por ser de fácil realização)
mas rejeitada (por estar associada a uma situação de isolamento).
Seria também interessante investigar o estado civil e colocá-lo em relação às dificuldades de gestão
dos compromissos familiares e laborais, mas de momento não é possível comparar, dado que nem
todos os documentos o têm (seria possível integrá-lo de qualquer forma).

Oportunidades/dificuldades a vários níveis;

O acesso ao mercado de trabalho continua a ser uma questão a ser descrita e abordada a
vários níveis, tanto do ponto de vista das barreiras como das soluções.

 A nível pessoal
Entre as limitações/oportunidades mais frequentemente referidas a nível pessoal,
encontram-se a falta de acesso a oportunidades de educação e qualificações profissionais
específicas que permitam o acesso a funções técnicas e específicas. Isto sugere que os cursos
de formação devem intervir:
- em casos específicos, para elevar a formação de base (ver nível instrutivo);
- reforçar a formação específica (ver nível de formação), especialmente no que diz respeito
às competências transversais, tecnológicas, linguísticas e de soft-skills;
- sobre qualidades estritamente pessoais, tais como automotivação e auto-confiança,
resiliência, flexibilidade, vontade de trabalhar em grupo - particularmente fulcrais tendo em
vista as oportunidades de emprego de gestão;
- sobre o sentido de agência em relação aos direitos das pessoas com deficiência.
Surge a necessidade de formação "estatal" - competências técnicas, suaves e robustas - mas
também a 360° (p.e., SEADDER, desporto-artestico-cultural), que dá a oportunidade de
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conhecer muitas pessoas, de viver múltiplas experiências e mesmo de adquirir capacidades
"robustas" e de se abrir ao compromisso com os outros.

 Nível do contexto
Entre os limites/oportunidades mais frequentemente referidos em termos de contexto está,
em primeiro lugar, a necessidade de sensibilizar/formar os agentes do mercado de trabalho especialmente os empregadores - de modo a ultrapassar preconceitos pessoais e a dar a
conhecer as oportunidades de emprego para as pessoas com deficiência e para as mulheres
com deficiência.
Há necessidade de ultrapassar a discriminação baseada no género a nível cultural - que é
respondida pela disseminação de práticas de partilha do trabalho doméstico entre homens e
mulheres e de equidade para as pessoas com deficiência.

Exemplos - No caso da percepção do teletrabalho, por exemplo, há um contraste entre as
oportunidades oferecidas ao nível do acesso e da logística (nível de contexto) e o limite, ao
invés, do isolamento e da baixa participação na sociedade que a condenaria (nível pessoal).
Seria então necessário, em primeiro lugar, oferecer informações que ajudem a compreender
bem o que é e em que consiste - para ultrapassar as hesitações do nível de julgamento
pessoal - e, em seguida, intervir com formação em competências tecnológicas específicas.
Também no caso das funções de gestão, surge uma polarização entre os juízos que a
consideram "irrealista" e difícil de implementar (p.e., EUROKOM) - dada a forte
discriminação de género (nível de contexto) - aqueles que a consideram viável na condição
de formação de alto perfil (nível pessoal) (p.e., SEADDER).

Esta característica das oportunidades/ dificuldades "multiníveis" encontra-se em algumas
passagens interessantes que ajudam a descrever a situação complexa.
Os testemunhos de inclusão profissional são o resultado da combinação de: forte motivação
(assumir a própria deficiência como uma oportunidade e não como um limite) + elevada
qualificação e trabalho técnico (p.e., instrutor LIS) + ambiente semi-protegido (pronto a
interpretar as necessidades das pessoas com deficiência) (p.e., SEADDER, IST) 1.
Os vários exemplos de exclusão do trabalho, são sempre descritos como uma combinação de
vários factores: tipo (e gravidade) de deficiência + baixo nível de educação e qualificação +
tipo de âmbito de trabalho e contexto de trabalho hostil.
1

Isto levanta uma questão - as condições favoráveis são as que se coadunam com a característica peculiar da
deficiência (ou seja, o estágio em ambiente protegido no final do curso LIS que favorece mais do que um
ambiente adequado (ou seja, onde há mais concorrência e uma cultura desfavorecida)? Como proceder para
realizar mudança?
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ASPECTO A CLARIFICAR - o resumo é fiel à SWOT. Se for necessária maior intervenção dos
analistas pode, a todo o tempo, ser realizada.

Nota metodológica - os documentos nem sempre têm sido perfeitamente comparáveis. Isto
deve-se a pequenos mal-entendidos sobre a forma de completar o relatório, que foram
realizados durante a análise.
Apesar do modelo, os relatórios foram compilados de formas diferentes:
- informação devolvida em parágrafos mal construídos;
- pouca ou demasiada informação.
Nos próximos relatórios a realizar, seria aconselhável enviar também as breves notas de
compilação.
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FASE II
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METODOLOGIA
Foi realizado um inquérito por métodos mistos com concepção simultânea
(Creswell & Plano Clark, 2011) com o objectivo de obter resultados através de
dois métodos diferentes de recolha e análise de dados:
 quantitativo - questionário "ad hoc" analisado estatisticamente,
administrado online (Google Moduli);
 quantitativo - entrevistas cujas transcrições foram analisadas por
software de análise textual (N-Vivo).
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NÚMERO DE QUESTIONÁRIOS POR PAÍS / PARCEIRO
n. 36 2 Questionários, 7 Países
SPAIN

LATVIA

BULGARIA

PORTUGAL

GREECE

ITALY

TURKEY

IST

SEADDER

11; 15%
20; 27%
8; 11%

5; 7%
8; 11%
10; 14%
11; 15%

n. 36 Questionários, 8 Países
FAMS

EFE

EYES

PREVIFORM

ERFC

EUROKOM

11; 15%
20; 27%
5; 7%
3; 4%
5; 7%
8; 11%
10; 14%
11; 15%

2

As folhas de resumo mostram 53 pessoas envolvidas através de questionários; porém os questionários
realizados online são 36.
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NÚMERO DE ENTREVISTAS POR PAÍS / PARCEIRO
n. 22 Entrevistas, 7 Países
SPAIN

LATVIA

BULGARIA

PORTUGAL

GREECE

ITALY

TURKEY

IST

SEADDER

1; 5%
4; 18%
5; 23%
2; 9%

2; 9%
4; 18%
4; 18%

n. 18 Entrevistas, 8 Países
FAMS

EFE

EYES

PREVIFORM

ERFC

EUROKOM

1; 5%
2; 9%

3; 14%

4; 18%

2; 9%

2; 9%
4; 18%
4; 18%
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CARACTERISTICAS DOS ENTREVISTADOS
n. 22 Entrevistados
 género
3; 14%

male
female

19; 86%

 experiência com mulheres portadoras de deficiências físicas e
sensoriais
0; 0%

with
without

22; 100%

 trabalhar como
3; 14%

employee
volunteer

19; 86%
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CARACTERISTICAS DOS ENVOLVIDOS NO
QUESTIONÁRIO
n. 36 envolvidos no questionário
 experiência em trabalho de aconselhamento de mulheres com
deficiências físicas e sensoriais
5; 14%

5; 14%
0-2 years
8; 22%

2-5 years
5-10 years
10 and more

18; 50%

 Trabalho em agência/instituição
Public
7; 19%
Private with
public
participation

18; 50%
11; 31%

 trabalhar como
1; 3%

1; 3%

employee
freelancer
volunteer

34; 94%
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RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO
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Relativamente aos fatores mais influentes no emprego para mulheres com
deficiências físicas/sensoriais, os conselheiros consideram, por um lado 3:
 tendo maior impacto a possibilidade de aceder a novas formas de
emprego (inteligente e teletrabalho) e a avaliação do pessoal 4;
n. 54 de ocorrências totais
It Improves deadlines

0

New employment opportunities (smartworking,
teleworking)

16

It simplifies processes, if possible

6

It increases work efficiency

8

It changes to the assignment of activities

11

It changes to staff assessment

13
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 como obstáculos, a percentagem de incapacidade e a baixa qualificação;
n. 36 participantes
13

5

9

4
3

2
2

3
4

6
Qualification

4

12

6

1
0

11

3

1

1

10

8

7

2

3

16

6

8

10

12

Percentage of disabled

14

16

18

Age

Ver perguntas fechadas - ns. 7, 8 e 9.
Relacionado à presença de mulheres com deficiência que altera a avaliação da equipa.
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 como aspecto favorável, o nível de escolaridade (conclusão do ensino
médio e faculdade).
n. 50 ocorrências
7; 14%
12; 24%
Less than a high school diploma
high school graduates, no college
some college or associate degree
16; 32%

Bachelor’s degree and higher

15; 30%

Por outro lado5, consideram aspectos como habilidades específicas para o
trabalho, formas de adaptação dos ambientes e condições mais gerais.
Principais categorias emergentes
Habilidades necessárias para um
novo emprego
1. autonomia e flexibilidade
no trabalho
2. comunicação em língua
estrangeira e interações
nas mídias sociais
habilidades interpessoais
3. habilidades de
proatividade relacionadas
à resolução de problemas
4. auto-estima e motivação
5. experiência e habilidades
específicas para uma
profissão e/ou ocupação

Necessidade de adaptação das
empresas
1. formação específica no
início de um novo
emprego
2. adaptação da empresa à
pessoa
3. estratégia de trabalho de
apoio mútuo

Outras macro-condições
1.
2.
3.

ensino médio
aprendizagem ao longo da
vida
baixa porcentagem de
deficiência física e
intelectual

5

Ver a pergunta em aberto - n. 22. analisado dentro do Grounded Theory Method (Strauss & Corbin, 1998;
Charmaz 2006).
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Em relação às oportunidades de trabalho, os consultores de emprego
argumentam que, as mulheres portadoras de deficiências, têm uma
oportunidade maior de encontrar trabalho no "Setor de serviços”.
 mulheres com deficiência auditiva
n. 72 ocorrências
Management business, and
financial operations occupations,

5; 7%

9; 13%

3; 4%

11; 15%

Professional and related
occupations
Service occupations
Sales and office occupations

5; 7%

Natural resources, construction,
and maintenance occupations,

6; 8%

Production, transportation, and
material moving occupations
Agriculture and related industries

5; 7%

20; 28%

Nonagricultural industries
8; 11%

other

 deficiência física
n. 64 ocorrências

1; 2%
2; 3%

Management business, and
financial operations occupations,
Professional and related
occupations
Service occupations

7; 11%
13; 20%

1; 2%

Sales and office occupations

4; 6%
9; 14%

7; 11%

Natural resources, construction,
and maintenance occupations,
Production, transportation, and
material moving occupations
Agriculture and related industries
Nonagricultural industries

20; 31%

other
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 e deficiência sensorial
n. 51 occurrences
5; 10%

6; 11%

2; 4%
5; 10%

4; 8%

Management business, and
financial operations occupations,
Professional and related
occupations
Service occupations
Sales and office occupations
Natural resources, construction,
and maintenance occupations,
Production, transportation, and
material moving occupations
Agriculture and related industries

5; 10%

4; 8%
17; 33%

Nonagricultural industries
other

3; 6%

Em relação à "ocupação de serviço", os consultores de emprego argumentam
que têm uma maior oportunidade de encontrar trabalho as mulheres com
- deficiência física nos subsetores de 'suporte à saúde', 'cuidados e serviços
pessoais', 'preparação de alimentos e serviços relacionados', 'limpeza e
manutenção de edifícios e terrenos' e 'serviço de proteção'.
n. 66 ocorrências

Healthcare support occupations
14; 21%
18; 28%

Protective service occupations

Food preparation and serving related
occupations
10; 15%
10; 15%

Building and grounds cleaning and
maintenance occupations
Personal care and service occupations

14; 21%
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- deficiência sensorial nos subsectores de "cuidados e serviços pessoais",
"preparação e serviço de alimentos" e "limpeza e manutenção de edifícios e
terrenos"
n. 63 ocorrências

Healthcare support occupations

6; 10%
17; 27%

9; 14%

Protective service occupations
Food preparation and serving
related occupations

15; 24%

16; 25%

Building and grounds cleaning and
maintenance occupations
Personal care and service
occupations

Considerando o estatuto profissional que as mulheres com deficiências físicas e
sensoriais normalmente possuem, os técnicos de procura activa de emprego
sabem que o emprego obtido será geralmente a tempo parcial.
n. 36 ocorrências

13; 36%

23; 64%

Employed at full time (35 hours or
more for week)
Employed part-time (34 hours or
less for week)

sem relação directa com a vontade do trabalhador ou com a deficiência
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n. 36 ocorrências

14; 39%

17; 47%

They work part time because
theirhours have been reduced
They are not able to work full-time
No answer

5; 14%

mas por outras razões, como a baixa disponibilidade de emprego e a falta de
flexibilidade nos métodos de trabalho
n. 77 ocorrências
too busy (with family or for other responsibilities)
lack of job opportunities

10; 13%
15; 19%

lack of aids or adaptations at workplace

16; 21%

lack of assistance from a person

13; 17%
loss of the right to economic benefits

9; 12%

5; 6%
9; 12%

health problems, difficulties in seeing, hearing,
walking, communicating
lack of supply of flexible working methods by the
employer (flexible hours - teleworking - less
strenuous work - sedentary work, etc.)

Considerando o sector de emprego emergente, no qual as mulheres com
capacidades físicas e sensoriais poderiam encontrar trabalho, os técnicos de
procura activa de emprego destacaram as "ocupações elementares", o "apoio
administrativo", o "artesanato e ofícios afins" e os "serviços e vendas".
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n. 117 ocorrências
Managers
Professionals

2; 1%
6; 5%

Technicians and Associate
Professionals

8; 7%
28; 24%

8; 7%

Clerical Support Workers
Services and Sales Workers

21; 18%

7; 6%

Skilled Agricultural, Forestry and
Fishery Workers
Craft and Related Trades
Workers

15; 13%
14; 12%
8; 7%

Plant and Machine Operators,
and Assemblers
Elementary Occupations
Armed Forces Occupations
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Novos empregos e oportunidades de emprego para as mulheres com
deficiência
Os técnicos de procura activa de emprego que foram entrevistados acreditam
que as oportunidades de emprego mais favoráveis para as mulheres com
deficiência são aquelas que requerem o uso de ferramentas tecnológicas e
novas tecnologias, especialmente no caso das empresas, administração e
serviços.
O ambiente burocrático e empresarial, e em que o trabalho a ser realizado
envolve ações repetidas (fábricas, empresas de limpeza, supermercados) é
também, considerado favorável.
Com base na área geográfica, as oportunidades de emprego para as mulheres
com deficiência são frequentemente identificadas: no sector público onde
existe uma Agência Nacional de Emprego, nas vendas online em geral; acreditase que o sector privado prefere contratar pessoas com outros tipos de
deficiência (problemas cardiológicos, diabetes, perturbações mentais menores,
comportamento ou desenvolvimento neurológico).
Ferramentas
tecnológicas e novas
tecnologias
[PORCENTAJE] (7)
Sector dos Serviços
[PORCENTAJE] (12)
Funções
adminnistrativas e de
secretariado
[PORCENTAJE] (5)
Telefonista
[PORCENTAJE] (5)

Serviços
administrativos
[PORCENTAJE] (23)

Trabalho de
secretariado
[PORCENTAJE] (4)
Fábricas, empresas de
limpeza,
supermercados
[PORCENTAJE] (10)

technological tools and new technologies

administration or services

factories, cleaning companies, supermarkets

secretarial work

telephone operator

administrative and secretarial duties

service sector
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Segundo as entrevistadas, as mulheres com deficiência visual trabalham
principalmente em call centers, as mulheres com deficiência auditiva trabalham
em locais muito ruidosos como fábricas, as mulheres com deficiência física
trabalham principalmente no escritório, no ambiente administrativo, em
empresas de limpeza e em espaços verdes. O sector dos serviços oferece a
estas mulheres o maior número de oportunidades de emprego.
Em conclusão, as principais oportunidades de emprego para as mulheres com
deficiência são: secretariado, telefonista, funções administrativas e de
secretariado, sector dos serviços, empresas de limpeza, fornecimento de
produtos em supermercados, trabalho nas linhas de montagem de algumas
fábricas.
PROGRAM

61

COMPANIES

64

EDUCATION

69

SERVICE

72

SECTORS

74

DISABILITY

74

SUPPORT
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PUBLIC
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EXPERIENCE

112

TRAINING

122

PHYSICAL

143

EMPLOYMENT

182

JOB

258

WORK

272
0

50

100

150

200

250

300

selecção das palavras mais frequentes

Análise do conteúdo
Os textos das entrevistas foram 14. Através da tabela pode verificar-se que o
micro-nó mais comum nas entrevistas foi as dificuldades de pesquisa (26
ocorrências, em 14 arquivos).
Os nós atualmente, úteis para esta parte da análise são: Oportunidades de
emprego no país (mulher com deficiência física/sensorial), oportunidades de
emprego (mulher com deficiência física/sensorial) e novos trabalhos:
Nome

Descrição
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Nome

Descrição

Sector Emergente
Novos empregos

Ver Fig.4 - a etiqueta de Novas obras foi aplicada 11 vezes. Ocorreu em 11
arquivos (entrevistas), num total de 14 (entrevistas/arquivos).
Com as novas tecnologias, as mulheres com deficiências podem criar algo que podem fazer
com maior facilidade, podem tornar-se Empreendedoras; área tecnológica; guia técnico
administrativo para novas tecnologias; qualquer setor relacionado com os seus
conhecimentos e preferências; os setores que, pela nossa experiência, são os mais
propensos a obter emprego para mulheres com deficiência auditiva são os setores
administrativo e de serviços. Também o setor de produção sempre ligado a linhas de
montagem que envolvem tarefas repetidas ao longo do tempo e manipulação mecânica;
Trabalhar em casa, via Internet, atividades autónomas; sem programa (OAED), obriga a
muita burocracia.

Oportunidades de
emprego
Oportunidades de
emprego no país
para mulheres com
deficiência física e
sensorial

Ver Fig.4 - As oportunidades de emprego foram aplicadas 14 vezes.
Ocorreu em 12 arquivos (entrevistas), num total de 14
(entrevistas/arquivos).
Postos de trabalho subsidiados para desempregados, em cooperação com a Agência
Nacional de Emprego;
Auto-emprego (vendas pela Internet; artesanato); Locais de trabalho subsidiados para
desempregados; 'programas de benefícios públicos oferecem algumas garantias, uma
possibilidade e um serviço no Setor Público'; 'setor privado (eles) preferem pessoas com
tipos especiais de deficiência, tais como problemas cardiológicos, diabetes, pequenos
distúrbios mentais, comportamentais ou de desenvolvimento neurológico' desenvolvem
políticas formais da empresa para garantir a igualdade de oportunidades e a nãodiscriminação no recrutamento (i. e. elaborar uma tabela com os requisitos mínimos para
cada cargo na empresa); as mulheres com deficiência visual trabalham, na sua maioria, em
call centers e centrais eléctricas com deficiência auditive, e também, trabalham em locais
muito ruidosos como fábricas; mulheres com deficiência física trabalham principalmente
em escritório; Administração; secretariado; assistente técnico; como telefonistas; espaços
verdes; Administração ... trabalho de secretariado... jardinagem e espaços verdes;
Administração; Gestão; Secretariado; Técnico administrativo; Não existem execuções de
qualquer tipo de hipoteca de oportunidades de emprego se se avaliar as possibilidades de
cada pessoa e não os limites; [...] deficiências auditivas: empregos que não requerem
comunicação, por exemplo, como parte de uma montagem ou de trabalhos em cadeia de
manuseio mecânico relacionados à limpeza ou armazenamento, ou mesmo em uma fábrica
em uma cadeia produtiva; setor de serviços; neste momento, o setor de serviços oferece o
maior número de oportunidades de emprego para essas mulheres. Há possibilidades de
emprego em empresas de limpeza, controle de acesso e operadores de fábrica, em
empresas de reciclagem, empresas de embalagem, inclusivé em serviços de ajuda
doméstica para limpeza do lar e atendimento a dependentes [...]; sempre surgem
oportunidades de emprego ligadas ao setor de serviços e profissões que exigem menor
qualificação: limpeza, reposição de produtos em um supermercado, empregados de
armazém, e até mesmo como mão-de-obra numa cadeia de embalagem, montagem de
máquinas simples, etc.;

Oportunidades de
emprego para

Veja Fig.4 - as oportunidades de emprego foram aplicadas 16 vezes.
Ocorreu em 13 arquivos (entrevistas), num total de 14
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Nome
mulheres com
deficiência física e
sensorial

Descrição
(entrevistas/arquivos).
Trabalho individual, no local de trabalho subsidiado em casa através da intermediação da
Agência Estatal; Todos os campos; deficientes visuais, apenas se tiverem assistido a
seminários como telefonistas, deficientes auditivos (...) colocados em trabalhos manuais
(jardins, viveiros, padarias, cozinhas) Competências: comunicação e cooperação ("artes
subtis da comunicação")
Provas de qualificação formal/experiência prévia; competências, formação e qualificações
de cada funcionário; trabalho de secretariado; telefonista; trabalho de administração e
secretariado; secretariado; técnico administrativo; não há impedimento de oportunidades
de emprego de qualquer tipo se se avaliar as possibilidades de cada pessoa e não os
limites; deficiências auditivas.
o setor de serviços; limpeza, reposição de produtos em supermercados ou
armazenamento são setores onde a deficiência auditiva não é uma barreira; o setor
trabalhista onde estas mulheres são mais freqüentemente empregadas é, mediante a
nossa experiência um local de emprego, o setor de serviços e especificamente os trabalhos
de limpeza, também muitas vezes em tarefas de armazenamento e substituição; baixa
qualificação: limpeza ou armazenamento; trabalho realizado em linhas de montagem de
algumas fábricas; tarefas de armazenamento e substituição de produtos em
supermercados [...] o setor de serviços e tarefas de qualificação básica como limpeza,
serviço doméstico, ou algumas tarefas de armazenamento e reposição em supermercados
e lojas são as que oferecem maiores oportunidades às mulheres com deficiências físicas
e/ou sensoriais.
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