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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

O presente projecto visa esclarecer a disponibilidade de informação sobre o 
acolhimento e a integração de imigrantes nos orgãos de comunicação social (media) 
analisando uma selecção de media dominante, étnica e comunitária em Otava, na 
Grande Área de Toronto, em Windsor e em Sudbury.  Nos media étnicos, o conteúdo 
produzido para as comunidades do Afeganistão, da África Ocidental, Árabe, Caraíba, 
Chinesa, da India do Norte, Hipânico, Somalia, Tâmil, Portuguesa e da Russia foram 
minuciosamente examinadas. A equipa de investigação escrutinou o conteúdo da 
televisão, radio, jornais e sites web de acordo com as seguintes categorias de 
informação de acolhimento: Emprego, Habitação, Imigração, Cidadania, Serviços 
Legais, Educação, Saúde, Informação ao Consumidor, Informação Comunitária, 
Lazer e Politica. Foram realizadas extensivas análises quantitativas dos dados 
recolhidos.  O projecto incluiu ainda abordagems de grupos focais nas quatro cidades 
e entrevistas a fundo com realizadores e coordenadores de edição. 
 
Um número de lacunas foram identificadas com respeito à informação de 
acolhimento na província de Ontario. Os recém-chegados têm dificuldade de acesso a 
material relevante. Sobretudo no que respeita a barreiras linguísticas e culturais, mas 
também em termos de problemas em utilizar a tecnologia. Os media dominantes, 
étnicos e de vizinhança têm tendencias especificas que limitam o número e o tipo de 
informação relativa ao acolhimento e à integração do imigrante. Os imigrantes que 
moram em localidades pequenas têm accesso limitado a informação pertinente.  
 
Para ser útil a informação relativa ao acolhimento e à integração do imigrante 
necessita de ser accessivel e fiável. Considerações de concepção prioritárias devem 
incluir a diversidade dos recém-chegados, necessidade de informação e competência 
em termos de acesso à informação.  O desenvolvimento de conteúdo deve ter em 
conta sobretudo a língua, a cultura, as condições locais, a necessidade de informação 
sobre o acolhimento e a integração, bem como as barreiras à divulgação. Tais 
esforços devem fortalecer  os media dominantes na reportagem da política, os media 
étnicos na reportagem da informação ao consumidor e sobre a habitação, e por fim 
deve fortalecer os media de vizinhança em divulgarem informação sobre a educação, 
o lazer e a comunidade.  
 
As medidas a serem consideradas para o projecto piloto podem incluir:   

• a tradução de informação relativa ao acolhimento e à integração do imigrante  
• desenvolver um serviço de media étnico com informação pertinente divulgada 

regularmente  
• a inclusão de informação complementar nos jornais étnicos  
• a divulgação de conteúdo por parte dos patrocinadores na programação de 

televisão e rádio étnica  
• garantir a divulgação de informação relativa ao acolhimento e à integração nas 

pequenas cidades  e vilas 
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• iniciar um diálogo com os media dominantes no âmbito da optimização  de  
informação para recém-chegados  

• tendo em conta uma ampla gama de categorias de informação relativa ao 
acolhimento e à integração no que respeita ao desenvolvimento de conteúdo  

• fortalecer os media existents como o site Settlement.org 
• coligir uma diretoria de contactos úteis  
• produzir folhetos para que os recém-chegados tenham acesso à informação  

pertinente 



 6

Apresentação 
 
Metas primárias do projecto  
 

1. Assitir Citizenship and Immigration Canada (CIC) a tomar decisões informadas 
relativamente ao projecto piloto para a divulgação nos media de informação sobre 
o  acolhimento e a integração;  

2. Fazer um balanço do conteúdo da informação sobre o  acolhimento e a integração 
existente nos vários meios de comunicação social dominantes e étnicos em 
Ontário;  

3. Identificar as lacunas existentes no fornecimento de conteúdo no que respeita ao 
acolhimento e à integração  

4. Fornecer recomendações a CIC.  
 
 
Informação sobre o acolhimento e a integração nos media  
 
Há um conjunto de informação específica que os imigrantes necessitam no que respeita 
ao acolhimento e à integração plena na sociedade Canadiana, nomeadamente com o 
objectivo de contribuirem e participarem em todos os domínios economicos, sociais e 
culturais da sociedade Canadiana. As categorias de informação de acolhimento e 
integração listadas no site web Settlement.Org da CIC para recém-chegados a Ontário são 
as seguintes:  
 

• Emprego 
• Habitação 
• Imigração e cidadania 
• Serviços Legais 
• Educação 
• Saúde 
• Informação ao Consumidor 
• Comunidade e Lazer1 

 
Outros sites governamentais relevantes são a linha telefónica “multilingual 211” de 
Informação Comunitária e a revista “Canadian Newcomer Magazine” que contêem 
informação aos imigrantes. A chamada de propostas para o presente projecto indica que 
os media dominantes e étnicos constituem as fontes de informação que os imigrantes 
usam assiduamente. Pesquisas prévias demostraram que existe uma grande 
disponibilidade de conteúdo sobre a integração plena na sociedade Canadiana nos 
jornais2 da etnia da Ásia do Sul, se bem que a informação relacionada com o  país de 
origem  e da cultura da  etnia predominava. 

                                                 
1 Settlement.org site para os recém-chegados a Ontário. http://www.settlement.org. 
2 Karim H. Karim, “Public Sphere and Public Sphericules: Civic Discourse in Ethnic Media,” em S. 
Ferguson and L.R. Shade (Eds.), Civic Discourse and Cultural Politics in Canada (Westport, CT: Ablex, 
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De acordo com a  medida da CRTC em 1999 que sublinha a “Politica de Radiodifusão 
Étnica” neste estudo os media  étnicos são defenidos como aqueles que  são “dirigidos  a 
qualquer grupo cultural ou racialmente distinto dos grupos aborígine Canadianos ou de 
origem francesa ou das ilhas Britânicas.”  
 
Os media  étnicos na província de Ontário constituem um universo que está a expandir. 
Para establecer um meio de imprensa não é necessário requerer uma licensa junto á 
CRTC, como tal há um grande número de jornais étnicos na província. Alguns destes têm 
uma história com distinção enquanto outros duram pouco mais de ums meses. Alguns 
diários existem, mas a maioria de jornais são semanários, e ainda outors têm publição 
duas vezes por mês ou mensal. A programação de rádio étnico e mais acentuada no  sul 
da província e na região de Otava. É divulgada em modos variados nomeadamente 
inseridos na programação dos media dominantes, comunitários, e nas estações de rádio 
das universidades, bem como a emissão étnica própriamente dita de 24 horas por dia. A 
disponibilidade de frequências contribui para o desenvolvimento de várias estações de 
rádio em línguas não-oficiais. A televisão étnica de quantidade e qualidade variada 
também tem uma presença marcada na província.  Nomeadamente encontra-se 
programação étnica nas estações de cabo comunitárias e em espaço televisivo comprado 
nos canais locais e nacionais, bem como na OMNI1 e OMNI2. Durante a última decada, 
vários canais étnicos de especialidade estão disponiveis via cabo ou satélite.  
 
Ben Viccari, um notável jornalista Canadiano dos media étnicos, afirma que “através dos 
media étnicos, o recém-chegado aprende sobre a cultura, a história, os serviços sociais e 
uma multitude de outros assuntos que ajudam ao compreendimento dos direitos e deveres 
inerentes à cidadania canadiana.”3 Contudo, nem todos os media étnicos contêm tal 
informação para os seus leitores: quanto mais pequena for a tiragem ou a programação 
audiovisual, menor será a  possibilidade que qualquer discurso cívico relacionado com o 
Canadá seja levado a cabo. Os media étnicos procuram cumprir as necessidades 
informáticas dos seus leitores e do seu público que não são abordadas pelos meios de 
comunicação gerais. Sociólogos e académicos em comunicação têm sublinhado que os 
media étnicos servem o que à primeira vista parecem ser propósitos contraditórios – 
contribuir para a coesão étnica e a manutenção cultural bem como facilitar a integração 
aos membros das minorias na sociedade de acolhimento. Embora algums observadores 
tenham posto em questão a viabilidade desta última função dos media étnicos, certos 
aspectos de integração têm sido validados por outros investigadores.4  
 
 
 

                                                                                                                                                 
2002), pp. 230-42 and Karim H. Karim, Ethnic Media and Integration: An Empirical Study of South Asian 
Media in Canada. Report for the Multiculturalism Program, Canadian Heritage, 2002.  
3 Viccari, Ben. “Canada’s ethnic media.” Paper presented to the Media and Ethnicity  Symposium, 
organized by Canadian Journalism Foundation and International Communication Forum, Mississauga, 
Ontario, April 1995. 
4 Referências bibliográficas disponíveis em Karim, “Public Sphere and Public Sphericules” citado acima. 
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ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO  
 
Uma estratégia de investigação foi desenvolvida especificamente para este projecto. Tal 
estratégia foi formulada de acordo com um conjunto de factores que inclui os objectivos 
do estudo, as categorias de acolhimento da CIC, os concelhos da Comissão Consultativa 
e as capacidades da equipa de investigação.   
 
Selecção dos locais de investigação  
 
A selecção das cidades da Grande Área de Toronto (GTA), de Otava, de Windsor e de 
Sudbury como areas de investigação visa incluir localidades em Ontário que têm uma 
combinação de índices elevados de imigração, extensão regional através da província  e  
disponibilidade dos media étnicos. 
 
Selecção dos grupos de imigrantes 
 
Para ultrapassar problemas em investigar os media de um grande número de imigrantes e 
grupos étnicos em Ontário, uma amostra não aleatória foi levada a cabo.  A selecção de 
elementos para os grupos de imigrantes nas várias localidades foi feita de acordo com a 
inclusão de minorias visíveis e grupos de origem Europeia, Anglófones e Francófones, 
grupos que continuam a receber imigrantes em muita ou pouca quantidade bem como 
uma combinação daqueles que têm os media já enraízados em Ontário (eg. chinês) e 
outros cujas institutições de media são relativamente recentes (eg. somali).   
 
Os seguintes grupos foram selecionados: Afeganistão, Africa Ocidental, Árabe, Caraíba, 
Chinês,  Índia do Norte, Latino-Americano, Português,  Russo, Somali e Tâmil.5 Tal 
selecção não e baseada na intenção de reproduzir uma amostra representativa. Apenas 
representa uma amostra viável dentro do âmbito do estudo para lidar com as várias 
secções de grupos de imigrantes em Ontário. A investigação dos media utilizados pelos 
grupos de imigrantes produziu um corpo de colhecimentos recheado através do qual se 
consegue um entendimento aprofundado sobre a maneira como a informação de 
acolhimento e integração é concebida, apresentada e divulgada nos media étnicos de 
Ontário.  Revelou ainda uma perspicácia quanto ao uso dos media dominantes pelos 
imigrantes.  
 
Discussão nos grupos focais e nas entrevistas  
 
Diálogos com os grupos focais de imigrantes foram conduzidos em cada uma das 
cidades. Tais discussões abordaram as necessidades relativas à informação de 
acolhimento e integração, os modos currentes de adequirir tal informação, opiniões em 
termos de lacunas no conteúdo da informação disponível; bem como os modos e formas 
de acesso à informação preferidos.  
 

                                                 
5 Estes grupos não se encaixam nas categorias de Statistics Canada; a sua construção reflectiu o uso dos 
media e não os parâmetros de linguagem, etnia ou nacionalidade de origem.  
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Entrevistas semi-diretivas foram conduzidas com editores de imprensa e e realizadores de 
programação de televisão e rádio bem como de sites web. A abordagem incluíu questões 
sobre as suas políticas regulamentares gerais (oficiais e não-ditas) quanto à inclusão de 
informação de acolhimento e integração de imigrantes; quanto às preferencias relativas 
ao tipo, forma e modelos de divulgação da informação de acolhimento e integração;  
público alvo; a reacção do público; os custos de produção relativos à inclusão da 
informação de acolhimento e integração; taxas de publicidade; fontes de verbas; práticas 
prévias e as razões porque foram abandonadas; e por fim, planos para o futuro 
relativamente à produção e à divulgação de  informação sobre o acolhimento e a 
integração de imigrantes. 
 
Construcção de categorias para análise  
 
Na investigação, os aspectos analíticos dos media, bem como as discussões dos grupos 
focais e as entrevistas têm como ponto de referência as categorias de informação contidas 
na listagem da CIC no site Settlement.org. Estas foram modificadas ligeiramente visando 
obter informação mais especifica sobre as várias classificações.  As cetegorias são as 
seguintes: 
 

• Emprego 
• Habitação 
• Imigração 
• Cidadania 
• Serviços Legais 
• Educação 
• Saúde 
• Informação ao Consumidor 
• Comunidade  
• Lazer 
• Politica 
• Outra (uma categoria residual para capturar informação adicional)  
 
 

Equipa de Investigação 
 
O coordenador do projecto e dois parceiros reuniram a equipa de investigação. A equipa 
tinha de conter indivíduos com competências em análise de media bem como algum 
colhecimento sobre os grupos imigrantes e as suas línguas. A equipa também inclui 
elementos que residem nas quatro localidades sobre investigação.   
 
A equipa reunida contém 14 investigadores. Consiste de indivíduos com competências 
em análise de media. Todos os elementos da equipa têm: qualificações universitárias em 
comunicação e estudos de media ou estudos de etnias, uma boa compreensão sobre o 
processo de acolhimento e integração em Ontário, bem como colhecimento linguístico 
para além da lingua inglesa ou francesa. Têm ainda conhecimentos dos media étnicos na 
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província de Ontário. Os indivíduos residem em Otava, na Grande Área de Toronto, em 
Windsor e em Sudbury e estão famíliarizados com os grupos cujos media foram 
estudados. Contudo, por razões de saúde imprevistas o investigador analisando os media 
da India do Norte retirou-se do estudo; como tal os dados sobre os media da India do 
Norte estão incompletos e não foram incluidos no estudo.  
 
A seguinte é a lista da equipa de investigação:  
 
Dr. Karim H. Karim. Coordenador do projecto e investigador principal. É Professor 
Associado e director da School of Journalism and Communication na Carleton 
University. Dr. Karim tem publicações a nível internacional sobre o tema da etnia e os 
media (incluindo, The Media of Diaspora (Os Media da Diáspora) London: Routledge, 
2003). Tem conduzido investigações extensas para o governo e para os media sobre estes 
temas, bem como efectuado acções de formação para estudantes sobre a análise da etnia e 
comunicação. Ele geriu o trabalho dos parceiros e alguns investigadores, e conduziu 
ainda as discussões dos grupos focais em Otava e na GTA.  
 
Dr. Mahmoud Eid. Parceiro e coordenador da metodologia do projecto.  È Professor 
Assistente na Universidade de Otava no departamento de Comunicação e um especialista 
no desenho da pesquisa. Tem participado em vários estudos de media, incluindo um 
projecto sobre o retrato da diversificação para a CBC. Tem ainda publicado 
extensivamente sobre questões de media e é o editor na série Pearson’s 2007 
Communication Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. Dr. Eid 
for responsável primáriamente pelo desenho da pesquiza no que respeita aos detalhes 
quantitativos e qualitativos, pela formação dos investigadores que conduziram a análise 
dos media, bem como foi ele que precessou os dados recolhidos para o projecto. Geriu 
ainda alguns investigadores e conduzui os grupos focais em Windsor. 
 
Dr. Boulou Ebanda de B’béri. Parceiro e investigador. É Professor Assistente na 
Universidade de Otava  no departamento de Comunicação e fundador do Audiovisual 
Media Lab for the Study of Cultures and Societies. Tem publicado extensivamente sobre 
questões de media e tem experiência na condução de investigação sobre a imigração e a 
etnia. Dr B’béri examinou os media dominantes de língua inglesa e francesa , bem como 
os media de vizinhança para o projecto. Geriu ainda alguns dos investigadores e conduziu 
as discussões do grupo focal  em Sudbury. 
 
Faiza Hirji: uma candidata ao doutoramento cuja tese é sobre a etnia e os media; ela foi a 
assistente administrativa do projecto e conduzui a investigação dos media dominantes e 
de vizinhança na língua inglesa . 
 
Dr. Osée Kamga: tem o doutoramento em Comunicação e é Professor Assistente no 
departamento de Public Communication na Universidade de Sudbury. É perito em 
questões da diáspora africana. Ele foi o contacto de equipa em Sudbury, recolhendo 
materiais e enviando os mesmos para os outros investigadores. Assitiu ainda 
administrativamente com o grupo focal em Sudbury. 
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Carmen Poole: tem um MA em African-Canadian Historiography; conduziu a 
investigação sobre o uso dos media pela comunidade africana. Foi também a ponto de 
contacto da equipa em Windsor, recolhendo materiais e enviando os mesmos para os 
outros investigadores. Assitiu ainda administrativamente com a grupo focal em Windsor. 
 
Sagal Ali: tem um Bachelor of Journalism e trabalha como jornalista; ela conduzui a 
investigação dos media étnicos usados pelos imigrantes da Somalia. Foi também a 
investigadora baseada em Toronto, recolhendo materiais e enviando os mesmos para os 
outros investigadores. Assitiu ainda administrativamanete com o grupo focal em Toronto. 
 
Dr. Kirsten Kozolanka: tem o doutoramento em Comunicação e e Professora Assistente 
na Universidade Carleton na School of Journalism and Communication; conduziu a 
investigação sobre o uso dos media étnicos pelos imigrantes russos.  
 
Dr. Maria José M. Ferreira: tem o doutoramento em Comunicação e a Instrutora na 
Universidade Carleton na School of Journalism and Communication; conduziu a 
investigação sobre o uso dos media étnicos pelos imigrantes portugueses.  
 
Aliaa Dakroury: uma candidata de doutoramento cuja tese é sobre a comunicacao e os 
direitos humanos; conduziu a a investigação sobre o uso dos media étnicos pelos 
imigrantes de língua árabe. 
 
Ning Du: uma candidata de doutoramento cuja tese é sobre questões de comunicação 
chinesa; conduziu a a investigação sobre o uso dos media étnicos pelos imigrantes 
chineses. 
 
Serge Elie Banyongen: tem um MA em Comunicação; conduziu a investigação sobre o 
uso dos media étnicos pelos imigrantes da África Ocidental. 
 
Margareth Cormier: tem um MA em Comunicação; conduziu a investigação sobre o uso 
dos media étnicos pelos imigrantes das Ilhas Caraíbas. 
 
Maria Bernard: tem um BA em Comunicação e esta presentemente a trabalhar na sua tese 
de mestrado examinando questões de etnia e media ; conduziu a investigação sobre o uso 
dos media étnicos pelos imigrantes Tamil. 
 
Laila Yalda: tem um BA em Jornalismo e tem trabalhado como jornalista; conduziu a 
investigação sobre o uso dos media étnicos pelos imigrantes do Afeganistão. 
 
Virginie Mesana: tem um BA em Comunicação; conduziu a investigação sobre o uso dos 
media étnicos pelos imigrantes hispânicos. 
 
Huzefa Rashid: tem um BA em Comunicação; conduziu a investigação sobre o uso dos 
media étnicos pelos imigrantes do Norte da India. 
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Formação 
 
Fiabilidade inter-codificador  
 
Uma formação rigorosa for levada a cabo visando familiarizar os investigadores com a 
metodologia e procedimentos relacionados com o projecto. Foi de maior importancia que 
todos os investigadores compreendessem claramente como identificar as categorias de 
informação de acolhimento e integração utilizadas no projecto. Os codificadores viram, 
ouviram e leram todo o conteúdo de cada programa ou artigo para decifrar as rubricas 
relevantes antes de proceder à anáise.Os promenores sobre o que constitui informação de 
acolhimento e integração  (ver Anexo A) foram debatidos para que ouvesse um 
entendimento completo e comum entre os investigadores no que respeita ao conteúdo dos 
media a ser codificado e analisado.    
 
Para assegurar a precisão na selecção das rubricas de informação de acolhimento e 
integração, o teste de fiabilidade de inter-codificador foi conduzido com os codificadores 
num projecto piloto de análise de media.   
 

A questão de consistência e repitição dos dados é particularmente 
significativa quando mais do que uma pessoa está involvida no processo 
de codificação, pois o perigo é que mesmo que os codificadores apliquem 
sistemáticamente os instrumentos, inconsistencias podem resultar entre as 
respectivas interpretações.6  

 

Há um grande número de medidas de fiabilidade de inter-codificadores.  Um dos mais 
conhecidos na área de estudos de comunicação e media è o método “Holsti”.7   
 
Projecto piloto 
 
Parte da formação intensa antes de proceder à análise dos dados o teste Holsti foi 
conduzido para assegurar um nível estatístico aceitável de corroboração na abordagem 
dos codificadores. Dois testes foram conduzidos depois de duas sessões de formação. 
Uma amostra de conteúdo de media foi cuidadosamente seleccionado assegurando a 
variedade de tópicos em todos os tipos (dominante, étnica, comunitária) e formas 
(televisão, rádio, jornais, sites web) de media. Todos os codificadores analisaram os 
mesmos materiais para testar os acordos mútuos no que respeita à consideração das 
rúbricas de informação sobre o acolhimento e integração.  
 
Instruções e explicações foram dadas nas acções de formação que respeita à identificação 
das rubricas de informação sobre o acolhimento e integração. Após a primeira sessão de 
formação o teste de fiabilidade de inter-codificador revelou resultados mais baixos do que 
se esperava, devido a diferenças de entendimento entre os codificadores no que respeita  
                                                 
6 David Deacon et al., Researching Communications: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural 
Analysis (New York: Oxford University Press, 1999), p. 128.  
7 O. R Holsti, Content Analysis for the Social Sciences and Humanities (Reading, MA: Addison Wesley 

Publication Company, 1969). 
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as várias categorias de informação. Portanto, foi necessário conduzir uma outra acção de 
formação com o alvo de proporcionar aos codificadores directrizes uniformizadas que 
ajudem a determinar concordância na identificação das rubricas sobre o acolhimento e a 
integração, e aquelas que não podem ser identificadas como tal.  Esclarecimento de 
noções confusas e discussões entre os treinadores e os codificadores resultou finalmente 
numa taxa elevada de fiabilidade inter-codificador, suficiente para conduzir a análise com 
um grau elevado de confiança em identificar correctamente  as rubricas de informação 
sobre o acolhimento e a integação.  
 
METODOLOGIA 
 
Uma inspecção metódica dos materiais analisados foi conduzida. Assim assegurou-se a 
consistência nos modos de estudar o conteúdo, provindo das várias fontes, por todos os 
investigadores da equipa, permitindo ainda a comparação de dados de modo sistemático e 
eficaz, obtendo resultados e conclusões fiáveis.  
 
Construção das amostras de estudo  
 
Dado o grande número de media dominante, a selecção feita para o estudo foi concebida 
em termos de proporcionar meterial que permita a pesquisa eficaz dos media de estado e 
dos media privados.  Um orgão de comunicação social frequentemente ignorado é o 
jornal comunitário, o qual é recebido pela maior parte dos residentes na própria casa e é 
lido extensamente. A programação de televisão e rádio nos vários canais comunitários 
foram tambem incluídos nesta categoria de media. (Para evitar confusão com os media 
comunitários étnicos, neste relatório esses media são atribuidos o nome de “media de 
vizinhança”). Os orgãos de media dominante, étnica, e comunitária foram seleccionados 
visando incluir aqules que têm uma grande probabilidade de conter informação 
relacionada com o acolhimento e a integração. Foi ainda importante incluir no estudo um 
certo número de media dominante de língua francesa devido à presença significativa de 
imigrantes Francófones em Ontário.  
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Grelha Cidade/Grupo Étnico 
 

 De Otava De Grande 
Área de 
Toronto 

De Windsor De Sudbury 

Do Afeganistão  
 

   

Da Africa Ocidental  
 

   

Árabe  
 

   

Caraíba  
 

   

Chinês  
 

   

Da Índia do Norte  
 

   

Latino-Americano  
 

   

Somali  
 

   

Tâmil  
 

   

Português  
 

   

Russo  
 

   

 
O estudo goi concebido desde o início com vista a organizar de uma maneira simples os 
varios locais de investigação (Otava, GTA, Windsor e Sudbury) com os 11 grupos 
étnicos cuja media iria ser examinados. A grelha de Cidade/Grupo Étnico acima é uma 
ilustração desse plano. A isto foi junto uma terceira dimensão, os media a analisar - cada 
quadro a ser preenchido com: 
 

• um programa de TV étnico  
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• um programa de rádio étnico  
• um jornal étnico 
• um site web étnico 
 

Replicado 44 vezes na grelha, o resultado será o estudo dos media dos 11 grupos étnicos 
nas 4 cidades. Desaseis media em cada grupo étnico foram estudados. O número total de 
media examinados no projecto são 16 X  11 = 176. 

 
Para além disso, as seguintes categorias foram também examinadas para cada uma das 
cidades:  

 
• um programa de TV dominante 
• um programa de rádio dominante 
• um jornal dominante 
• um programa de TV vizinhança  
• um programa de rádio vizinhança  
• um jornal de vizinhança 
 

No total, o conteúdo de 24 (4 X 6) media dominante e vizinhança foram estudados. 
 
A selecção dos media dominantes, étnicos, e de vizinhança foi efectuada de acordo com 
as discussões dos grupos focais as quais identificaram aqueles media que possuiam  uma 
maior probabilidade de conter informação de acolhimento e integração; a esta informação 
foi acrescentada os conhecimentos próprios dos investigadores. Os horários dos 
programas de rádio e televisão foram escrutenizados com o fim de ajudar a identificação 
de programação relevante. Infelizmente, não existe presentemente nenhuma listagem de 
media étnicos.  
 
No que respeita aos media dominantes e de vizinhança: três edições de jornais, três horas 
de emissão de rádio e três horas de emissão de televisão foram examinados para cada 
cidade. Para os media étnicos: três edições de jornal, três horas de emissão de rádio, três 
horas de emissão de televisão e três sites Web - dependendo da disponibilidade – foram 
planeados para selecção para cada grupo étnico em cada uma das quatro cidades. Em 
cada uma das cidades os media locais foram acedidos prioridade. No caso de não haver 
media local - o que frequentemente ocurreu em Otava, Windsor e Sudbury - 
substitutições foram feitas com os abundantes media de GTA - tais substituições não 
foram contudo uma réplica dos media escolhidos para a GTA.  
 
A selecção dos materiais a analisar foi intervalada para evitar distorções resultantes de 
acontecimentos sociais ou políticos nas notícias. No caso das emissões e edições diárias, 
foram escolhidas três semanas para análise. Quanto aos materiais semanais e mensais, a 
selecção ocurreu durante o periodo de três meses. Tal esquema não é aplicável aos site 
web devido a sua natureza não-periódica.  
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Acesso ao conteúdo dos media 
 
Assinaturas de jornais e canais televisivos de especialidade a serem examinados no 
projecto foram efectuadas quando necessário. Desde que muitos dos media étnicos são 
disponibilizados por comerciantes, os investigadores adequiriram-nos nas suas lojas. 
Muitos dos programas da rádio em Ontário estão disponíveis na Internet. Tais programas 
foram gravados para análise.  Programas de televisão das várias localidades foram 
também gravados para serem examinados. O conteúdo dos site web foram imprimidos 
quando necessário.  
 
Codificação e coleta de dados 
 
Uma análise sistematica foi conduzida pelos investigadores seguindo estritamente as 
pautas de codificação para examinar os progrmas de TV e rádio, or artigos de jornal e o 
conteúdo dos sites web (ver Anexo B). A informação derivada da codificação foi enserida 
nas várias bases de dados para a análise estatística. As pautas de codificação permitiram 
que os investigadores introduzissem 14 items distintos de dados. Este foi o processo mais 
demoroso do projecto.  
 
Análise com SPSS 

 
A seguir ao processo de coleta de dados, o processo de entrada de dados foi levado a cabo 
com a programa avancado de Statistics Package for Social Science (SPSS) Data Analysis. 
Tal programa facilitou o processo de codificação e assitiu na preparação de dados 
diretamente para a análise estatística. O programa SPSS foi usado extensivamente no 
projecto para produzir tabelas de distribuição/frequência de todas as variáveis a analisar, 
e de maior importancia, para explorar ‘crosstabulations’ entre as variáveis.  
 
 
RESULTADOS QUALITATIVOS 
 
Dois géneros de métodos qualitativos foram utilizados no projecto: grupos focais e 
entrevistas semi-diretivas. Tais métodos permitiram aos investigadores uma compreensão 
mais aprofundada quanto as questões do estudo captando diretamente aqueles que 
utilizam e produzem o conteúdo étnico. A informação fornecida foi indespensável em 
atingir a metas do projecto.  
 
Abordagem do Grupo Focal 
 
Objectivos das discussões do grupo focal 
 
As discussões dos grupos focais permitiram aos investigadores adequirir as opiniões dos 
indivíduos com caracteristicas demográficas particulares. Tal informação é aumentada a 
outras fontes e é um modo interactivo para recolher colhecimentos especificos dos 
participantes. O dinamismo inerente nas discussões proporciona a recolha de informação 
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que de outro modo, um inquerito ou uma entrevista por exemplo, não seria possível. Os 
membros dos grupos focais foram cuidadosamente selecionados de modo a assegurar 
representação demografica e a possibilidade de possuir o tipo de conhecimentos que os 
investigadores procuram, bem como a vontade e habilidade de os partilhar. O número de 
membros dos grupos não deve exceder 10 pessoas assegurando assim que todos tenham a 
opurtunidade de se expressar.  Cabe ao mederador manter o grupo animado e ao mesmo 
tempo abranger todas as questões pertinentes.  
 
Os objectivos específicos das discussões dos grupos focais estimulam os participantes a 
fornecer informação sobre:   
 

• as necessidades próprias, bem como das suas comunidades, de informação sobre 
o acolhimento e a integração  

• os modos currentes de acesso a tal informação  
• a identificação de lacunas no conteúdo da informação existente  
• as suas preferências em termos de modos e formas de acesso à informação   

 
Esta foi também uma oportunidade para identificar outros media relevantes nas várias 
localidades sobre investigação.  
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Characterísticas dos participantes 
 
Os participantes incluiram membros de todos os 11 grupos étnicos cuja media foi 
examinada. O número total de 34 individuos assitiram as sessões. 50% eram do sexo 
masculino e 50% feminino. Os participantes tinham uma distribuição de idade entre os  
18 e os 59 anos, e também variaram em termos de rendimento familiar. Embora vários 
niveis de educação tenham sido representados, a maioria dos que assitiram tinham 
educação superior.  
 
Resultados 
 
Todas as sessões de grupo focal tiveram lugar durante o mês de Março de 2007 antes da 
análise do conteúdo dos media.  As sessões foram conduzidas num ambiente academico 
indicando a seriedade do projecto aos participantes. Antes de começar as sessões, o 
moderador explicou a natureza do projecto aos que assitiam. Estes foram informados que 
discussões semelhantes estavam a decorrer noutras cidades. Foram ainda informados que 
a anonimidade complete estava assegurada e que deviam sentir-se a vontade para 
contribuir as suas opiniões sobre as várias questões a serem debatidas. Por fim, foram 
informados sobre as categorias de informação de acolhimento e integração utilizadas no 
projecto. Cada sessão durou aproximadamente duas horas, e rendeu informação 
substancial.  
 
Foram encontradas bastantes semelhanças entre as respostas dos indíviduos das várias 
cidades e dos vários grupos étnicos; porém, certas diferenças foram observadas. Uma 
pessoa comentou que a grande maioria do conteúdo dos media étnicos aborda a cultura e 
“aquilo que mais se aprecia nos grupos étnicos,” mas “não contém informação suficiente 
sobre o que é preciso para sobreviver.” Outro participante afirmou que “os media deviam 
ser responsaveis pela divulgação de informação aos recém-chegados.” Consistentemente, 
os que assitiram as discussões sublinharam a importância das ligações pessoais em 
obterem informação sobre o acolhimento e a integração no Canadá.  As experiências de 
cada um variam extensamente, mesmo antre aqueles que chegaram ap país relativamente 
ao mesmo tempo. 
 
Carências  de informação 
 
As necessidades de informação sobre o acolhimento e a integração são várias. Entre elas 
destaca-se principalmente as seguintes:   

 
• Os imigrantes recém-chegados encontram bastante dificuldades em obter 

informação sobre o emprego, bem como em lidar com as tarefas do dia-à-dia na 
sociedade canadiana devido a falta de colhecimento da língua inglesa.  

• Frequentemente, a informação disponível nos anúncios de emprego “não diz se é 
preciso mais educação.” 

• Na maior parte das comunidades ainda existe bastantes estigmas ligados a saúde 
mental e portanto os media são um tanto relutantes em divulgar informação sobre 
esse tema.  
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• Ha ainda necessidade em conpreender os assuntos que dizem respeito aos idosos; 
muitas comunidades não aceitam que os seus idosos sejam internados quando 
reformados. 

• As pessoas têm dificuldade em compreender os benefícios da OAS e da pensão 
CPP.  

• Segundo um participante em Otava, “a informação ao consumidor é capaz de ser 
o foco central para imigrantes recém-chegados” (como obter produtos e serviços 
específicos).  

 
Problemas e Lacunas 

 
• Para muitos participantes a língua foi identificada como obstáculo chave. Para 

além disso, de alta importância são também as diferenças em instrução  
• “Um dos obstáculos é a língua, outro é a cultura.”  
• Bastantes participantes notaram que a sua própria perícia no sentido de obter 

informação não é necessariamente a mesma que a de outras pessoas na 
comunidade; é necessária uma certa capacidade para descodificar a complicada 
informação disponível. 

• Outros notaram ainda que a informação divulgada nos site web governamentais 
seria mais útil se os sites fossem mais faceis de navegar  

• No que respeita à informação de acolhimento e integração, um dos maiores 
problemas para recém-chagados é que não sabem aonde encontrar mais 
informação sobre os assuntos básicos (os seus direitos, responsibilidades, etc.). 
Muitos na comunidade tiram proveito dos recém-chegados até ao cúmulo de 
fornecerem informações falsas sobre as leis canadianas.  

• Um participante lamentou que dada a dificuldade em obter informação de um 
modo fácil, muita dessa informação tem que ser pesquisada independentemente.  

• Outro disse ainda que a sua familia teve sorte em o pai saber falar bem o inglês, 
porque doutro modo teriam bastantes dificuldades quando chegaram.   

• Muitas pessoas, particularmente os idosos, nao gostam de usar a Internet para 
obter informações preferindo recebe-la em pessoa.  

• A informação disponível nos media étnicos fora da GTA é escassa.  
• De acordo com os comentários de um participante Tâmil em Otava “a maior parte 

das pessoas estão dependentes dos media étnicos de GTA.”  
• Em Otava, os imigrantes dependem dos media étnicos de Montreal.  
• Os grupos de Windsor dependem dos media étnicos de Toronto e por vezes de 

Detroit. 
• Os imigrantes em Sudbury estão extensivamente dependentes dos media da GTA.  
• Poucas pessoas que assistiram aos grupos focais tinham conhecimento do site 

Settlement.org ou da linha telefónica 211.ca. 
• Várias reclamações foram expressas relativamente a informação oriunda do 

governo, inclusivamene: 
- a necessidade de melhorar em geral o atendimento ao público  
- obstáculos linguísticos para aqueles que não falam inglês ou francês; dois 

participantes fizeram tais comentários no contexto do site Settlement.org  
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- a informação não está uniformizada, nomeadamente quando se telefona 
três vezes e se obtem três respostas diferentes, o que causa confusão e 
frustração 

- os serviços de atendimenteo automatizados não são úteis, principalmente 
porque as opções a escolher são pouco claras; o assunto a perguntar pode 
não estar incluido nas opções disponíveis  

- a vontade de falar com alguém resulta em frustração quando o 
atendimento é automatizado  

- o desejo de identificar a pessoa com quem se está a falar para voltar a falar 
com a mesma pessoa mais tarde se for necessário, bem como para 
identificar a fonte da informação dada  

- longos períodos de espera ao telefone – de 15 a 20 minutos  
• Quando um participante afirmou que havia um pequeno escritório de serviços 

imigratórios em Sudbury, “um com recursos e horas de abertura limitados, como 
tal, pouco eficaz,” outra pessoa respondeu que nunca tinha ouvido falar em tal 
escritório.   

 
Televisão 

 
• Os participantes nos grupos focais indicaram que assistiam a uma mistura de 

media dominantes e étnicos, bem como programas de televisão recebidos via 
satélite. 

• Vários participantes fizeram menção à programação nos media étnicos nos canais 
da OMNI, TVI e CITY TV.  

• Bastante reviravolta e mudança existe no que respeita à programação local para os 
grupos étnicos de Otava, Windsor e Subdury. Principalmente devido à falta de 
base publicitária.  

• Mesmo os canais étnicos nacionais não demonstram grande interesse em conceber 
programas para as comunidades locais nas pequenas cidades: um participante 
chinês em Windsor afirmou lamentávelmente que ““Fairchild TV contém notícias 
de Hong Kong, cantonês, mandarim, bem como notícias internacionais – mas 
curiosamente não tem informação referente aos chineses em Windsor.”  

• A comunidade portuguesa em Windsor é a única etnia que tem acesso a conteúdo 
“local”: o canal Channel 11, fornecido por Cogeco Cable, contém programas que 
abordam assuntos de interesse à comunidade do sudueste de Ontário.  

• Um participante tâmil em Otava afirmou que “60-70% das pessoas sao assinantes 
do serviço digital de 24 horas por dia fornecido por Rogers/Bell: Tamil Television 
(TVI) com base em Toronto.” 

• Para além da programação disponível nos canais com origem em Toronto, há uma 
dependência nas emissões do país natal ou outras partes da diáspora via serviços 
de satélite. Raramente se encontra infromação de acolhimento e integração em tal 
programação. 

• Mesmo nos canais étnicos nacionais, como o Telelatino, um participante notou 
que continha “muitos videos de música, mas nenhuma informação (de 
acolhimento) – (só) novelas, (e) talvez a CNN em espanhol.” 
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• Contudo, um participante português afirmou que o programa Gente da Nossa, o 
qual é emitido via satélite, contém alguma informação de acolhimento 
nomeadamente sobre a educação, habitação, e serviços legais.  

• Da mesma forma, um participante africano afirmou que a BET (Black 
Entertainment Television, um canal especial dos Estados Unidos) “às vezes tem 
(discussões sobre) assuntos que também são relevantes no Canada; e.g. 
sensibilização sobre a SIDA bem como alguns assuntos abrangidos nos programas 
religiosos da BET.” 

• Um participante oriundo do Afeganistão disse que “70% do povo do Afeganistão 
estão a trabalhar, nós vemos mais as notícias na TV e sites Web. A TV via 
satélite…tem notíicias todos os dias, notícias com imagens, porque eles querem 
notícias da sua terra (em língua persa).” 

• Disse ainda que “procurava emprego mas o inglês não é muito bom.” Segundo o 
que disse, muitos afegões aprendem a falar inglês ao ver repetidamente a 
programação nos canais de televisão (dominantes). 

• Ainda outro afegão indicou que havia contudo alguns programas com conteúdo 
sobre a habitação e o emprego.  

• Afghan Hindara, um programa gerado por mulheres do Afeganistão explica 
frequentemente assuntos relacionados com o acolhimento e a integração.   

• O público afegão tem ainda acesso a informação nos programas de instrução 
inglesa da Hindara e Ghage. 

• Um participante da África ocidental notou que nunca tinha visto nenhum anúncio 
na TV a informar o público sobre a existência de um site particular onde se pode 
encontrar infromação sobre os assuntos de acolhimento e integração.  

 
Rádio 

 
• Os participantes indicaram que há mais escolha na programação da rádio do que 

na televisão.  
• Os participants da GTA referiram-se a programas nos canais da CHIN, CIRB, 

CMR e CHKT para as várias comunidades. 
• Otava tem programas étnicos na rádio CHIN (Otava), CKCU e CHUO; Windsor 

na rádio CJAM, e Sudbury – onde a escolha é limitada – na CKLU. 
• Ha bastante reviravolta e mudança nas cidades pequenas principalmente pela falta 

de verbas e de voluntáros. 
• Alguns participantes de Windsor queixaram-se que o horário dos programas da 

CJAM tem sido alterado várias vezes e que por isso deixaram de ouvir a 
programação – o problema é que o horário é inconveniente; por examplo um 
participante das ilhas Caraíbas afirmou que o programa “Island Vibes, que 
costumava ser apresentado das 2-5pm mudou para entre as 12-2am às quintas-
feiras. A essa hora nimguém sintoniza.”   

• Nas cidades pequenas a programação prevalente é a música e o entretimento; 
nestes casos a única informação de acolhimento tem a ver com anúncios de 
acontecimentos e notícias sobre a comunidade.   
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• Um participante português disse que o programa “Café De Manhã –que é o único 
programa em Windsor ... emite quase só música, com algumas notíicias locais, se 
há alguma coisa a anúnciar.”  

• Um participante árabe anotou que a programação para a sua comunidade consiste 
em “conversa, política, religião.” 

• Há mais escolha do outro lado do rio em Detroit: WNZK 680 AM de língua árabe 
tem programas durante 5 horas por dia, iraquiano, jordaniano, palestiniano, etc. – 
mas sem conteúdo canadiano.  

• O participante russo reparou que a WNZK “proporciona actualidades sobre o 
emprego e informação sobre a imigração, mas não contém notícias sobre a 
comunidade em Windsor.” 

• A comunidade tâmil na GTA está bem servida. Dispõe de pelo menos dois canais 
na SCMO que emitem 24-horas por dia. O maior canal de emissão gratuita que 
serve a comunidade e a Canadian Multicultural Radio (CMR) cujos programas 
sao 60% na língua tâmil.  

• A maior parte da informação é sobre a Sri Lanka, noentanto contém alguma 
inforamação de acolhimento (particularmente em forma de anúncios). 

• Os residentes tâmil que moram noutras localidades também sintonizam para a  
CMR através da Internet, se bem que um participante de Otava anotou que o 
conteúdo “ não é muito completo.” 

• Programas para outros grupos étnicos também é emitido pela CMR. 
• Programação portuguesa na CHIN e na CIRB contém “desporto, acontecimentos 

na comunidade, etc. As duas estações de rádio têm notícias de hora a hora e 
programas onde o público pode telefonar que muitas vezes lida com informação 
sobre o acolhimento e a integração.”  

• Um participante afegão apontou para a programação da CHKT (Fairchild 
International) 1430 AM: “Tartaza – para jovens – transmite música e entrevistas 
sobre assuntos de actualidade, e a  Sabnoon transmite um programa semanal sobre 
o acolhimento e a integração no Canada entitulado "O Canadá e Nós".  

• Um participante das ilhas Caraíbas apontou para a rádio “Flow 93.5 - radio 
urbano– (que tem) programas de entrevista aos fins da tarde, o qual ás vezes 
aborda questões sobre o acolhimento.” 

• Um participante chinês anotou que se bem que um grande número de estações de 
rádio na GTA transmitem programação chinesa, “que inclui todas as categorias  
(de acolhimento) com a excepção de informação sobre a saúde. Certas questões 
relacionadas com a saúde não são abordadas devido a diferenças culturais (e.g. 
suicídio, doença mental, etc.).” 

• Um participante hispãnico reparou que a 1610 Voces Latinas (CHHA) -- rádio de 
língua espanhola transmite conteúdo sobre os acontecimentos na comunidade, 
bem como programação noutras linguas não-oficiais.  

• A maioria das estações de rádio têm sites web e alguns participantes anotaram que 
sintonizam desse modo.  
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Jornais 
 

• Bem como acontece com todos os outros media, é na GTA que se encontram a 
maioria de jornais étnicos.  

• Um respondente afegão da GTA e fundador de jornais para a comunidade em 
Otava e em Toronto anotou que a informação nos seus jornais é frequentemente 
sobre a sua comunidade no Canada incluindo artigos sobre acontecimentos e 
informação de acolhimento.  Ele não inclui política e notícias sobre a "terra natal" 
de propósito. As suas publicações são em três linguas (duas línguas do 
Afeganistão e em inglês). 

• De acordo com o testemulho de outro participante afegão, os jornais étnicos têm 
informação sobre a habitação e o emprego, e o mais provável é encontra-la em 
forma de anúncios.  

• O jornal afegão Ashian aparentemente transmite bastante informação sobre o 
acolhimento e a integração.   

• Recolhecido como o maior jornal caraíbo na GTA o Share Magazine, “em regra 
geral não contem informação sobre o acolhimento mas de vez em quando lá traz 
um artigo para os recém-chegados.” 

• O diário El Popular em Toronto, de língua espanhola, “já existe há mais de 40 
anos e é o maior no país. Tem secções especiais sobre o Canadá e informação 
sobre o acolhimento.” 

• Os jornais Ulaga Thamilar e Muzhakkam são “os maiores jornais tâmil em  
Toronto. Contêm uma variedade de assuntos, desde serviços de emprego até a 
notícias da Sri Lanka, cobrindo todas as categorias listadas pelo projecto.” 

• Singtao e Mingpao “são os grandes diários disponíveis em Toronto. Esses contêm 
informação sobre o acolhimento, mas menos do que alguns jornais com tiragem 
menor. Há ainda alguns jornais grátis que têm mais informação sobre o 
acolhimento. Normalmente têm a tiragem semanal ou mensal e são mais propícios 
para os imigrantes. Estes encontram-se em todas as lojas, bibliotecas e centros 
comunitários.” 

• Muitas comunidades noutras cidades não têm uma base de publicidade suficiente 
para apoiar um jornal.  

• Bastantes grupos étnicos em Otava dependem da imprensa oriúnda ou da GTA ou 
de Montreal; alguns desses têm encartes de Otava que contêm artigos e anúncios.  

• Um participante chinês em Windsor anotou que “a grande maioria de jornais vêm 
de Toronto; Windsor tem alguns mas geralmente só contêm anúncios e não 
contêm notícias ou actualidades. Também cobrem notícias da China, mas muito 
poucas do Canadá.” 

• Sankofa News é produzido em Windsor; cobre as notícias da comunidade 
africana/caraíba. 

• Um participante caraíba em Windsor afrimou que “não há nelhum jornal para a 
comunidade caraíba, que para notícias gerais lê o Windsor Star. Porém, anotou 
que as igrejas da comunidade publicam panfletos que esporadicamente contêm 
anúncios sobre serviços locais para a comunidade. 
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• Um participante árabe em Windsor afirmou que ele próprio produziu um jornal 
com “entrevistas, casamentos, obituários. Esteve em operação entre os anos 2002-
2005, mas fechou por falta de verbas.” 

• Um outro participante árabe afirmou que “um numero de jornais árabes estão à 
venda em lojas árabes – dois dos três jornais de Montreal, dois dos três de 
Toronto, e alguns dos Estados Unidos. Estes cobrem notícias sobre os imigrantes 
árabes no Canda em geral, mas nada sobre o que passa em Windsor em 
particular.” 

• Segundo um participante português em Windsor, “um jornal português lançado há 
17-18 anos atrás e em funcionamento durante dois anos, com verbas locais e com 
base num clube português local, fechou as portas devido à falta de verbas.” 

• “The Portuguese News, publicado em Londres, Ontário, abrange a comunidade 
portuguesa no sudoeste de Ontário. Todas as cidades têm um correspondente que 
comunica com o editor em Londres.” 

• Um participante russo relatou que “não há nenhum jornal que cubra informação 
de acolhimento e integração em Windsor. Há um em Toronto, mas o foco é na 
língua e tradução, mais do que em questões de actualidade ou informação de 
acolhimento.” 

• Em Otava, um participante hispãnico que foi jornalista no México, anunciou que 
ele “não usa os jornais the língua espanhola em Otava porque a escrita é de má 
qualidade e a informação nao é útil.” 

• Ele continua a preferir “informação da Cidade do México.” 
• Um participante caraíbo em Otava relatou que “as mulheres da Jamaica 

encontram jornais nos cabeleireiros.” Referindo-se ao jornal The Gleaner 
publicado em Kingston, a capital da Jamaica. A pergunta sobre jornais locais, ela 
não conseguiu identificar nenhum.  

• Um número de grupos focais nas quatro cidades registaram grandes quantidades 
de anúncios nos jornais das respectivas comunidades.  

• Bastante variança foi identificada quanto à útilidade dos jornais dominantes no 
que respeita ao fornecimento de assitência em questões de acolhimento e 
integração.  

• Um participante tâmil da GTA apontou que os media dominantes não abordam a 
imigração “a não ser as más notícias da comunidade.” 

• Vários participantes anotaram que não apreciavam a cobertura dos assuntos de 
imigração no Toronto Sun. 

• O Toronto Star teve críticas menos negativas. En geral, os participantes da GTA 
anotaram que eles sentem-se mais inseridos na sociedade canadiana porque a 
cobertura neste jornal frequentemente inclui questões relacionadas com a 
imigração – e nem sempre sobre uma óptica negativa.  

• Um número de residentes em Windsor relataram que lêm o The Windsor Star para 
estarem ao corrente das notícias de natureza geral.   

• As fontes dominantes apontadas pelos participantes de Sudbury foram as 
seguintes: Northern Life, Le Voyageur, The Sudbury Star. 

 
 



 27

Sites Web 
 

• Há vários sites que servem os grupos étnicos em Ontário, entre eles destaca-se as 
emissões da radiotelevisão e da imprensa bem como alguns provenientes de 
negócios étnicos, várias associações e clubes.   

• Muitos ouvem os programas da rádio na Internet  
• Um participante hispãnico afirmou nuncar sintonizar a rádio e que a sua fonte de 

informação é a Internet. 
• Um numero de individuos nos grupos focais relataram o seu uso da Internet para 

se manterem informados sobre a terra natal bem como a diáspora; por exemplo, 
disseram-nos que “os do Afeganistão frequentemente consultam a versão persa do 
site da BBC.” 

• Um participante da Somália relativamente recém-chegado a Toronto afirmou que 
ele não estava familiarizado com os media somalianos no Canadá e portanto 
utiliza a web e a TV satélite para se manter em contacto com a sua terra natal e 
informado sobre as notícias da sua terra.  

• Contudo, muitos outros participantes usam os sites que foram establecidos 
prepositadamente para servir os varios grupos étnicos do Canada.  

• Um site afegão baseado em Otava tenta pôr a comunidade a par do que se passa 
no Afeganistão com vista a que a diáspora no Canada forneca alguma ajuda. 
Também contém uma secção para recém-chagados.  

• Um participante das ilhas Caraíibas referiu-se a um site que “contém bastante 
informação para os caraíbas/africanos sobre tópicos que abrangem o emprego, 
acontecimentos, etc.” 

• Um participante hispãnico apontou para um portal de língua espanhola contendo  
“ligações a vários media canadianos que também inclui traduções (em espanhol) 
de informação governamental sobre a acolhimento.” 

• Um participante tâmil descreveu um site que “fala sobre a política e a situação na 
Sri Lanka; também contém alguma informação sobre o acolhimento.” 

• Um participante russo reparou que quando tinha perguntas sobre a vida no Canadá 
dirigia-se a um forum dum site russo baseado em Otava – “é só escrever a 
pergunta e outras pessoas respondem.” O tal site também contém “muitos 
anúncios sobre as lojas, saúde, muito útil.” 

• Um participante de origem árabe que é estudante anotou que quando procurava 
informação sobre educação ou habitação não confiava nos media tradicionais mas 
procurava nos sites particulares de cada universidade 

• Um participante caraíba indicou que quando necessitava de serviços legais ou 
informação ao consumidor “muito provavelmente pesquiso em linha ou então 
pergunto aos meus amigos.” 

• Um participante russo relatou que “é facilíssimo encontrar informação na Internet, 
é só fazer uma pesquisa sobre o que se necessita no Google.”  

• Um grande número dos que assitiram aos grupos focais sentiram-se à vontade em 
fazer pesquisas sobre a informação de acolhimento nos site dominantes. 

• Anotaram que  “www.211.ca e www.51.ca são bases de dados que contêm 
organizações que podem ajudar com questões de acolhimento.” 
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• Um participante hispânico anotou que quanto a ele a maioria da informação sobre 
o acolhimento tem proveniência nos sites governamentais.  

• A maioria dos que assitiram aos grupos focais em Sudbury aparentaram ter 
conhecimento do site www.cic.gc.ca mas não do site Settlement.org. 

• Em Sudbury um participante árabe anotou que visitava com uma certa 
regularidade o site da CIC – “por vezes para verificar uma marcação, mas 
frequentemente para ver como o processo do meu ficheiro de imigração esta a 
decorrer.”  

• Outro participante hispânico que trabalhava num escritório de estudantes 
internacionais veio a ter conhecimento do site Settlement.org devido ao seu 
emprego.  

• Um número de residentes em Windsor relatou que usava cartazes de mensagens 
quando procurava informação comunitária, e outros assuntos como partilhar 
transporte (car pooling). 

• Porém, um número de problemas em utilizar a Internet foram também registados.  
• Um participante da África ocidental em Windsor afirmou que procurava 

informação sobre o acolhimento nos site governamentais, como www.canada.ca – 
“este é um site geral, fornece pouca informação relativamente à satisfação das 
necessidades especificas que a comunidade da África ocidental tem em Windsor.” 
Em semelhança, um participante das ilhas Caraíbas comentou “não tenho 
conhecimento de nenhum site na Internet que sirva de recurso à comunidade 
caraíba de Windsor.” Um participante árabe afirmou que “settlement.org,” 
fornece informação útil sobre o acolhimento – mas nada especificamente para a 
comunidade de Windsor.  Os site (de Windsor) que existem são geralmente para 
anúncios e estão frequentement a serem construidos e não estão disponíveis.” 

• “Para visitar os sites é necessário ter capacidades especificas, são programas 
formidaveis mas é necessario ler entre as linhas.”  

• “Os sites do Governo do Canada sao úteis, mas é necessário ter alguma 
experiência em os descodificar.” 

• “Eu utilizo os sites, mas é preciso saber ler entre as linhas ou então ter alguém que 
te explique.” 

• “A Internet é popular mas, e se não sabes inglês?”  
• Um participante português reparou que se bem que ele tem conhecimento da 

existencia de vários sites, “ha muitos sites por aí além,” porém ele não os utiliza.  
• Um participante da África ocidental apontou que ela frequentemente obtém 

informação pelos amigos ou família e raramente usa os site governamentais.  
• Os sites dominantes anotados pelos participantes são os Workopolis e  

Jobbank.gc.ca 
 

Outras fontes de informação sobre o acolhimento  
 

• Em todos os grupos focais os participantes sublinharam que a família e os amigos 
são as fontes principais de informação sobre o acolhimento, mais do que qualquer 
outra fonte. 



 29

• Associações comunitárias, clubes, igrejas, mosques, agentes imobiliários, e 
establecimentos étnicos (particularmente supermercados) são as fontes principais. 
Nestes locais os media étnicos de imprensa e outros estão disponíveis.  

• “Os clubes são muito importantes para a comunidade portuguesa. As pessoas 
juntam-se e jogam desportos. Também são uma fonte de apoio para os recém--
chegados aonde ideias e conselhos são dispensados.” 

• “O centro comunitário árabe foi fundado pelo governo para assitir com 
informação sobre o acolhimento. Fornece serviços de tradução, ajuda a preencher 
formulários, impostos,  etc.” 

• “A comunidade árabe em Otava é bastante grande e são prestáveis.” 
• Em Sudbury, onde grupos étnicos não aparentam ter organização fundamental, os 

centros comunitários multiculturais foram destacados como importantes.   
• Firmas de direito, as quais fornecem serviços aos imigrantes “fornecem 

informação util, se bem que limitada.” 
• Um participante português em Otava anotou que “as pessoas vão aos cafés para 

conversar, para  receber as notícias, é uma maneira de saberem os que se passa – a 
TV (língua portuguesa) está sempre ligada nesses establecimentos.” 

• Um participante árabe comentou que “há muita falta de informação aqui em 
Sudbury,” contudo acrescentou que, “os recém-chegados recebem informação na 
fronteira, um documento que fornece informação útil, como encontrar um 
advogado ou um médico.” 

• Um participante árabe em Otava, que se encontra no Canadá desde criança, 
afirmou que “ao princípio os media são pouco acessíveis, portanto o meu pai usou 
as Páginas Amarelas e Brancas.” 

• Porém, ela acrescentou ainda que “para aqueles que ainda não estão integrados, 
que não falam inglês é bastante difícil. Como alternativa, estas pessoas usam as 
lojas árabes – é aí que temtam recolher informação.” Ela mencionou também a 
embaixada da Síria neste contexto.  

• Muitos participantes em Otava mencionaram estarem dependentes das 
embaixadas dos países de origem.  

• Um participante hispânico afrimou que a embaixada mexicana “tem uma secção 
de informação no seu site web sobre a comunidade.” 

• Porém, os sites das embaixadas não aparentam conter informação sobre as cidades 
mais pequenas de Ontário.  

• Muito poucos dos que assistiram aos grupos focais tinham ouvido falar da linha 
telefónica multilingual 211 Informação Communitária ou da The Canadian 
Newcomer Magazine. 

•  “Muitos imigrantes chineses deslocam-se ao escritório governamental. O 
escritório fornece seminários, ajuda com os resumos, e tem pessoas que falam a 
língua cantonesa e mandarim.”  

• Um respondente teve conhecimento do programa federal LINC (Instrução 
Linguística para Recém-chegados ao Canadá) através de amigos e obteu os seus 
serviços. 

• “Programas Co-op com as universidades são bastante úteis para os imigrantes 
recém-chegados.” 
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• Algumas comunidades têm as suas próprias listas telefónicas. Um participante  
tâmil da GTA referiu-se à  Thamilar Mathiyil – páginas amarelas, usadas 
frequentemente pela comunidade tâmil em Toronto. “Contém a listagem de tudo 
sobre o acolhimento e mais.” 

 
Melhorias  para divulgação da informação sobre o  acolhimento  

 
• Várias sugestões forma feitas pelos que assitiram aos grupos focais no que repeita 

à divulgação de informação sobre o acolhimento e à integração.   
• Um participante chinês em Sudbury sugeriu que a falta de informação poderia ser 

resolvida se o governo promovesse o seu site Settlement.org.  
• Outros no mesmo grupo concordaram com a necessidade de anunciar o site 

através dos outros media. 
• Um participante hispânico afirmou que desde que o site é concebido 

principalmente com vista aos recém-chegados deveria ser mutilingual 
• Questões de levantamento de capacidades foram abordadas a fundo em Sudbury. 

Um participante da Áfrican ocidental sugeriu que deveria existir um centro onde 
os professionais de imigração podessem recorrer para fazerem um levantamento 
das suas capacidades. 

• Se os media estão a ser considerados como meios de divulgação de informação de 
acolhimento, então uma variedade de media é necessário porque “cada um usa um 
media diferente.” 

• Vários participantes acharam que mais pessoas vêem televisão do que sintonizam  
a rádio. Contudo, repararam que a imprensa permite voltar aos artigos e rever a 
informação, enquanto que a televisão não o permite. A possibilidade de revisão de 
conteúdo importante (por exemplo, como obter uma carta de condução) com a 
imprensa é muito mais util.  

• As seguintes preocupações sobre os media foram mencionadas durante as 
discussões nos vários grupos focais: 

- Compete ao governo apoiar com mais diligência os media étnicos   
- Os proprietários dos media étnicos encontram certos desafios na inclusão 

de anúncios governamentais   
- Falta de apoio por parte dos grandes media aos mais pequenos  
- Qualquer fonte deve ser fiavel e de confiança; deveria portanto ser gerida 

ou monitorizada pelo governo  
- Presentemente os media não são representativos de todos os grupos  
- Muitos individuos estão a tirar proveito da existencia de podcasts; não 

estão necessariamente inclinados a ouvir os meios em massa – estão mais 
ligados aos seus próprios interesses pessoais   

• Foram efectuados os seguintes comentários no que respeita especificamente aos 
media de cada grupo étnico: 

 
 
 
 



 31

Televisão 
‐ Um porta-palavra governamental podia ser responsável pelo fornecimento 

de informação respeitante ao emprego, oportunidades para  trabalho 
voluntário na TV   

‐ A TVI teve recentemente um médico e uma enfermeira como convidados 
que falaram sobre doencas mentais, o público fez chamadas ao vivo; este 
tipo de programas ajuda a reduzir os estigmas culturais  

‐ Questões importantes de saúde pública não recebem tempo de antena 
porque as novelas e os filmes tem índices de audiência mais elevados  

‐ Estações que transmitem 24 horas por dia deveriam dedicar uma hora de 
programação por dia a questões relacionadas com a imigração  

‐ A utilidade de programas de televisão deve ser sublinhada, 
particularmente para aqueles que não têm acesso a computadores em casa. 
De preferencia uma vez por semana, de meia a uma hora de duracao 

‐ Tais programas deveriam fornecer informação de acolhimento e 
integração a todas as comunidades de imigrantes, nao somente dedicados a 
uma ou outra comunidade mas um canal multicultural com informação e 
concelhos especificamente para imigrantes nas várias localidades.   

 
Rádio 

‐ A rádio devia também produzir programas de informação onde o público 
tem a oportunidade de participar com chamadas telefónicas  

 
Jornais 

‐ Anúncios de trabalho deveriam estar incluidos numa secção própria e fácil 
de localizar, como na última página, assumindo que a primeira página 
deve ser reservada a acontecimentos e notícias importantes  

‐ Os media dominantes e étnicos não comprometem os recursos necessários 
para explicar certas questões aprofundadamente, como por exemplo, 
mudanças nas leis de imigração; nos media étnicos não existem verbas 
para dedicar um jornalista a esses asuntos. Portanto, o governo deveria 
produzir artigos que facilmente se inseriam nos meios de imprensa  

‐ Útil seria uma publicação anual ou trimestral com vista ao fornecimento 
de informação exlusivamante aos imigrantes  

‐ Seria ainda útil a disponibilidade de um livro de referência com todas as 
questões relacionadas com o acolhimento e que inclusivamente contenha 
ligações acessíveis e actualizadas, dado que a infromação muda 
constantemente 

‐ Em vez de jornais comunitários ou dominantes, mais eficaz seria derigir o 
centro da atenção para os jornais disponíveis nos varios locais de 
transporte público, porque este periódicos são lidos por muitas pessoas no 
seu longo trajecto entre a casa e o emprego – a linguagem destes jornais e 
mais acessível do que a linguagem dos jornais dominantes  
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Internet 

- Uma característica acessível e interactiva de perguntas e respostas onde se 
encontram as Perguntas Frequentes (FAQ) e onde fosse possível fazer 
inquéritos aos quais uma resposta fosse dada no prazo razoável de uns dias 

‐ A interactividade do forum web é uma vantagem  
‐ Deveria estar disponível em várias línguas  
‐ Os site governamentais têm formas variadas mas não contêm muita 

informação e explicação  
 

Telefone 
‐ O sitema telefónico, tal como a linha 211 é eficaz para informação basica   
‐ Necessita, porém, de ser multilingual e interactivo – conter uma opção 

para se deixar uma mensagem e receber chamadas  
 

Centros Sociais 
• Os comentários seguintes foram efectuados nas várias discussões sobre a utilidade 

dos centros sociais e dos serviços comunitários em fornecerem informação de 
acolhimento e integração:  

- Para reduzir as expectativas de fornecimento de informação a todos os 
grupos étnicos por parte dos media, os centros sociais podem também e 
melhor responder ás necessidades da comunidade.  

- “os centros comunitários multiculturais deviam ter representantes de cada 
grupo étnico para melhor servir cada comunidade imigrante. Assim, os 
concelhos podem ser especificados para cada etnia (especialmente no que 
se refere a questões do género: onde comprar mercearia e outros produtos 
étnicos, etc.).” 

- Embora existam algumas agências de servico a imigrantes a maior parte 
destes não tem conhecimento de tais srvicos.  

- Como manter a informação fornecida por tais agências actualizada? 
- De um modo ou outro, os imigrantes tomam conhecimento de questões 

importantes, como uma pandemia de gripe; quanto a questões mais 
especificas será necessario ir ao local indicado uma vez que a língua é um 
obstáculo enorme  

- As várias associações são também instituições indicadas porque 
funcionam como o primeiro ponto de contacto quando não se conhece 
nimguém 

 
Entrevistas com Realizadores e Editores  
 
Objectivos das entrevistas 
 
Os objectivos das entrevistas foram os seguintes:  
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• Obter as perspectivas dos realizadores dos programas de TV e rádio e editores de 
jornais e sites web que foram analisados  

• Obter informação sobre as percepções dos realizadores e editores no que respeita 
as suas audiências e leitores  (taxas e demografia) 

• Compreender a história do programa/jornal/site  
• Obter detalhes relativos aos meios e alcance da divulgação  
• Adequirir informação sobre financiamento  
• Obter detalhes sobre as estratégias e taxas publicitárias   
• Compreender os pontos de vista dos realizadores e editores no que respeita à 

inclusão de informação de acolhimento e integração nos seus 
programas/jornais/sites  

• Adequirir as perspectivas dos realizadores e editores quanto às necessidades dos 
seus ouvintes ou leitores  

• Obter informação sobre estratégias previamente adoptadas e mudanças previstas  
 

Critéria de selecção dos entrevistados  
 
A única critéria de selecção dos entrevistados foi o seu involvimento na realização e 
edição dos programas/jornais/sites que foram incluidos no estudo.   
 
 
Abordagem das entrevistas  
 
Um estudo qualitativo substancial de 76 entrevistas foi levado a cabo. As entrevistas 

14

24

28

10

Sites WebJornaisRádioTelevisão

Entrevistas com Realizadores e Editores

n = 76
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foram conduzidas (pelo telefone) com os editores de imprensa e realizadores de 
radiotelevisão e de sites web. Tiveram lugar durante o mês de maio e junho de 2007, a 
seguir à análise do conteúdo dos media. Os investigadores que examinaram o conteúdo 
dos media fizeram também as entrevistas. Este exercício envolveu 14 programas de TV, 
24 programas de rádio, 28 jornais e 10 sites produzidos nas quatro cidades e tendo em 
conta todos os grupos étnicos examinados neste estudo, bem como os media dominantes 
e de vizinhança. (Muitos desses media tinham sites paralelos, mas estes não foram 
levados em conta.) Um número de representantes de outros media foram contactados mas 
recusaram serem entrevistados; o número de telefone ou o correio electrónico de outros 
tinha mudado ou então não foi possível localiza-los.  
 
Listagem dos media cujos realizadores / editores foram entrevistados 
 
CFRA (Afternoon Edition) 
CFRA (Ron Corbett) 
CKLW (Windsor Now) 
Northern Life 
Payam-e Rooz 
Afghan HindaraTV 
Television Taabash 
Radio Saday Hamra 
Radio Sabaawun 
Afghan peace Website 
Saadat and Serwatmand Website 
Andishae Nau 
Planet Africa 
The Spectrum 
www.blackottawa411.com 
Ghanaian news 
Ici l’Afrique 
Ondes Africaines 
Nexus Africa 
Al Hayat Al Arabiya Newspaper 
Phoenicia Newspaper 
Sada Al-Mashrek Newspaper 
Sawt El-Nojoum Program 
Lebanese in Ottawa.ca website 
Correo Canadiense 
Antenne Afrique Antilles  
Men kontre 
Canada Extra 
The Spectrum 
Caribbean Calendar 
Carribean connection 
Carribean Camera 
CJAM Chinese Reflections 
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CKCU China Album 
CKLU Bamboo Headquarters and Green Tea 
Fairchild Radio 
Singtao Daily 
TalentVision 
The Windsor Chinese Journal 
The World Journal 
www.51.ca 
El Popular 
Laguia.ca 
holaottawa.com 
Ontarioenespanol.ca 
Chin Radio AM1540 
Chin Radio Ottawa 97.9 
Rogers 22: Ottawa’s cultural window 
Marka Cadeey 
www.somalicanadians.ca 
Somali Voice (radio) 
The Somali Voice 
Codka Beesha (AM1540) 
Sol Português 
A Voz de Portugal 
Portugal Notícias 
Voice 
FPTV CIRV Radio 
CJAM 
Asas do Atlântico 
Adiaspora.com 
Capital  
Russian Ottawa (www.russianottawa.com)  
Yonge Street Review (www.newcanada.com)  
MixTV  
Carousel  
Radio Plus  
Ottawa Tamil Website 
Vaikarai 
CTBC-It’s That Show 
TVI-Kelungal Therapapadum 
Thamilar Thakaval 
CMR-Ear to the streets 
Ulaga Thamilar  
TVI-Thisai Live 
CMR-Call in Shows (Tuesday’s Thakaval) 
Tamil One-Ulaa Varum Olivanki 
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Usando um questionáriode entrevista semi-diretiva normal, os investigadores fizeram 
perguntas aos respectivos editores e realizadores sobre as suas políticas gerais (oficiais e 
não-ditas) de inclusão de informação de acolhimento nos seus media; sobre os tipos de 
informação de acolhimento preferidos bem como as formas e meios de divulgação dessa 
informação; as audiencias visadas; a reacção de leitores/audiência; os custos de produção 
relativos à divulgação de tal informação; taxas de publicidade; verbas financeiras; 
prácticas prévias e as razões porque foram abandonadas; bem como futuros planos para a 
inclusão/aumento de informação de acolhimento. 
 
Resultados 
 
As respostas dos entrevistados variaram, mas encontraram-se também algumas áreas de 
semelhança.  
 
Estrutura dos Media  
 

• A maior parte dos programas étnicos da TV / rádio e dos jornais têm sites web; 
vários programas de rádio têm streaming áudio. 

• A maior parte dos media têm falta de dados sobre a audiência ou leitores. Vários 
editores de jornais e realizadores de televisão e rádio anotaram a dificuldade em 
conseguirem apreender o número de visitantes aos seus sites web. A expansão 
local e global da difusão via satélite foi um dos fatores anotados.  

• Contudo, a utilidade da Internet contém certos limites – nemeadamente no que 
respeita ao acesso. 

• O conteúdo de alguns programas de TV/ rádio é principalmente musical e sobre o 
entretimento. Aqueles que são difundidos as seixtas ou aos sábados à noite não 
favorecem o conteúdo informativo. 

• Vários jornais e programas permitem informação suplementar e patrocinios; mas 
somente os de maior tiragem.  

• O patrocínio de um programa completo é possível, bem como um certo número de 
anúncios durante o programa por um determinado periodo.  

• As verbas de muitos media étnicos vêm do bolsos dos próprios proprietários, 
alguns dos quais têm negocios complementares.  

• Frequentemente dependem de voluntários  
• Alguns segmentos de informação sobre o acolhimento foram introduzidos e 

subsequentemente abandonados por razões financeiras, por falta de tempo, ou 
ainda por falta de pessoal. 

 
Publicidade 
 

• Os media étnicos têm consciência das limitações em termos de recursos que os 
negócios das respectivas comunidades podem dispensar. Como tal procuram 
principalmente fornecer serviços em vez de agir como negociantes, 
nomeadamente no que diz respeito à venda de tempo de antena publicitário.   
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• Taxas de publicidade especiais (preferenciais) são aplicadas aos establecimentos 
pequenos. 

 
Assuntos de acolhimento 
 

• Alguns realizadores libaneses e afegões afirmaram que prepositadamente não 
abordam questões políticas nos seus programas. 

• Os media étnicos procuram informação clara sobre o acolhimento. 
Frequentemente têm dificuldade em conseguir tal informação nos centros de 
apoio ao imigrante.  

 
Questões de geração  
 

• Os editores e realizadores de língua tâmil indicaram que muitos dos imigrantes 
mais idosos não falam bem o inglês e que os jovens não falam tâmil. 

• Indicaram ainda que os jovens estão a ficar alienados dos adultos.  
• Os media portugueses são dirigidos primariamente a audiências adultas.  
• Alguns media caraíbos reconhecem que alcançam somente os adultos e estão a 

tentar produzir materiais dedicados aos jovens.  
 

Conteúdo 
 

• Muitos editores e realizadores reconhecem que o conteúdo mais útil para as suas 
audiências, no que respeita a informação sobre o acolhimento, é de natureza 
pragmática – como obter o SIN ou o cartão OHIP, a carta de condução, 
passaportes, médicos de familia, instrução de inglês (ESL), horários de autocarros 
e vôos, etc.  

• As finanças pessoais, bem como questões sociais que lidam com a toxico-
dependência, violência de seitas, etc. são áreas de maior interesse.  

• As audiências preferem que tal informação esteja disponível nos media étnicos 
mesmo que também seja disponibilizada por outros meios – estas fontes são 
consideradas amigaveis.   

• O desafio para os media étnicos é a tradução de materiais nas suas línguas. 
• Convidados que sejam peritos em questões específicas (saúde, serviços 

comunitários, etc.) e entrevistados em programas são extremamente populares. 
• A capacidade das audiências de interacção com os peritos, via chamadas 

telefónicas, são altamente recomendáveis. 
• Muitas pessoas entram em contacto com os media para receberam detalhes sobre 

certos temas ou informação que indique os contactos dos convidados ou de certos 
serviços.  

• Vários media chinêses cobrem histórias de imigrantes como exemplos de 
integração bem sucedida na sociedade canadiana. 

• A audiência entra em contacto com os media para averiguar os modos de entrar 
em contacto com os indivíduos que são os protagonistas nessas histórias.  

• Informação útil é também distribuída aos media étnicos pelas embaixadas. 
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Os media dominantes 
 

• A maior parte dos media dominates reconhecem a diversidade da população nas 
suas cidades.  

• Contudo, nem todos estão dispostos a cobrir a informação sobre o acolhimento 
devido a considerarem-se como orgãos de comunicação de notícias e 
acontecimentos correntes cobrindo somente o que acham ser novidade. 

• Outros procuram sugestões para virem a ser mais inclusivos.  
 
RESULTADOS QUANTITATIVOS 
 
Para este estudo, uma rigorosa metodologia quantitativa foi usada para analisar o 
conteúdo dos orgãos de comunicação social: da televisão, da rádio, dos jornais e dos sites 
web.  Os investigadores examinaram cuidadosamente os materiais e estes foram 
codificados para uma análise aprofundada. Todos os dados foram coletados e processados 
para interpretação no contexto do projecto. Os dados proporcionaram um conhecimetno 
aprofundado sobre a situação currente no que respeita à disponibilidade de informação 
sobre o acolhimento em Ontário.  
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Geral (Todos os Media) 

 Rubricas Analisadas -- Localidades 
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A presença dos media étnicos é muito mais acentuada na Grade Área de Toronto do que 
em Otava, Windsor ou em Sudbury. O conteúdo de alguns media de Toronto foram 
usados para substituição das amostras incompletas nas três cidades mais pequenas.  Das 
10,084 rubricas analisadas, 1,735 foram de Otava, 5,143 da GTA, 1,492 de Windsor e 
1,684 de Sudbury. As localidades dos 30 sites web não foram identificadas.  
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Tipo de Media Analisada

Étnica
90.4%

Comunitária
3.6%

Dominante
6.1%

n = 10,084

 
 
O foco principal continua a ser os media étnicos; se bem que os media dominantes e de 
vizinhança também foram objecto da análise. No total, das 10,084 rubricas examinadas  
9,114 foram dos media étnicos comparado com as 610 dos media dominantes e as 360 
dos media de vizinhança. [Neste relatório o termo “media de vizinhança” é usado em vez 
do termo mais usual de “comunitária” para se referir aos media que estão 
geograficamente nas coomunidades locais, visando evitar a confusão com os media das 
comunidades étnicas.] 
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1199
911

5818

2156

Televisão Rádio Jornais Sites Web

Número Total de Rubricas Analisadas

n = 10,084

 
Estas incluiram 1,199 rubricas de programas da TV, 911 de programas da rádio 5,818 de 
jornais e 2,156 de sites web. O número mais elevado de rubricas for encontrado nos 
jornais, mais do que em qualquer um dos outros media devido a natureza da imprensa. A 
metodologia do estudo pretendeu examinar cada artigo, programa, página de entrada e 
anúncios. A tendência for de encontrar mais artigos e anúncios nos jornais do que nos site 
web ou na programação da televisão e da rádio. 
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n = 11,680

 
As oito categorias de acolhimento, adaptadas do site web Settlement.Org da CIC 
Welcome to Ontario (Bemvindo a Ontário, http://www.settlement.org/index.asp), foram 
listadas singularmente como: Emprego, Habitação, Imigração, Servicos Legais, 
Cidadania, Saúde, Educação, Informação ao Consumidor, e Lazer. Para além destas, uma 
categoria de Política foi acrescentada devido a sua prevalência durante o projecto piloto. 
A categoria de Outro foi também listada como residual. Tal categoria forneceu material 
sobre a Cultura Canadiana, Festivais Canadianos, História Canadiana, o Recenseamento 
Demográfico, a Economia, o Ambiente, o Orçamento Governamental, Relações 
Internacionais, a Vida de Inverno Canadiana, o Multiculturalismo, a Segurança e 
Questões Sociais.  
 

• A categoria com percentagem mais alta de rubricas (31.5) codificadas foi a 
Informação ao Consumidor.  
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• A Comunidade veio em segundo lugar com 18.2%, seguida pela Educação 
(10.4%) e a Habitação (9.7%).  

• Emprego (6.1%), Saude (5.5%), Servicos Legais (4.5%), Lazer (4.2%), Política 
(3.2%) e Imigração (3.1%).  

• Cidadania for a rubrica com a percentagem de cobertura mais baixa (0.9%) nos 
media analisados 

Informação sobre o Acolhimento por Tipo de Media 
 

                Tipo 

Informação 
sobre o 
Acolhimento 

Dominante Étnica Comunitária 

Emprego 13.3% 5.2% 12.7% 

Habitação 7.4% 10.1% 5.7% 

Imigração 1.2% 3.4% 1.3% 

Serviços 
legais 

.4% 5.0% 2.5% 

Cidadania 1.0% .9% .0% 

Saúde 7.8% 5.2% 6.4% 

Educação 6.1% 10.4% 13.2% 

Comunidade 11.6% 18.2% 26.8% 

Informação ao 
consumidor 

21.6% 33.4% 12.7% 

Lazer 4.1% 4.0% 8.4% 

Política 15.6% 2.2% 2.7% 

Outra 9.9% 1.9% 7.7% 

Total (11,680) 825 10295 560 

 
Os resultados neste quadro demonstram que os media étnicos são distintos dos media 
dominantes e de vizinhança no modo como cobrem a informação de acolhimento.  
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• Os media étnicos contêm mais 50% de conteúdo sobre a Informação ao 
Consumidor do que os media dominantes (21.6%) e quase três vezes mais do que 
os media de vizinhança (12.7%). 

• Contêm mais material sobre a Educação que os media dominantes (6.1%), mas 
menos do que os media de vizinhança (13.2%).  

• Estes ultimos contêm uma percentagem mais elevada sobre a Comunidade (26.8) 
comparado com os media étnicos (18.2) e com os media dominantes (11.6).  

• Na categoria da Habitação, os media étnicos (10.1%) cobriram uma proporção 
mais elevada do que os media dominantes (7.4%) ou os media de vizinhança 
(5.7%).  

• Contudo, contêm menos de metade (5.2%) do que os outros media no que respeita 
ao Emprego, e ficaram também em ultimo lugar na lista na categoria de Saúde 
(5.2%).  

• O inverso verificou-se no que respeita a Servicos Legais (5.0%).  
• Ainda que o conteúdo dos media étnicos (4.0%) sobre o Lazer empataram com  os 

media dominantes (4.1%), esta percentagem for menos de metade da cobertura 
nos media de vizinhança (8.4%).  

• Os media dominantes contem a maior percentagem (15.6) de material sobre a  
Políitica comparado com figuras muito mais baixas para os media étnicos (2.2) e 
para os media de vizinhança (2.7).  

• Os três contêm proporções bastante baixas no que respeita a Imigração, noentanto 
os media étnicos contêm mais do que o dobro com 3.4%.  

• Os media dominantes (1.0%) e étnicos (0.9%) empataram no que respeita ao 
conteúdo sobre a Cidadania, mas esta categoria não foi encontrada nos media de 
vizinhança.  

• É interessante reparar que somente 1.9% do material nos media étnicos pertenceu 
à categoria de Outro (o que não pertence em nelhuma outra categoria de 
acolhimento identificada no site Settlement.org); isto comparado com proporções 
muito mais elevadas nos media dominantes (9.9%) e nos media de vizinhança 
(7.7%).  
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Informação sobre o Acolhimento por Media 
 

                 Tipo 

Informação 
sobre o 
Acolhimento 

Televisão Rádio Jornais Sites Web

Emprego 
4.1% 5.4% 5.9% 8.2%

Habitação 4.5% 3.7% 10.9% 12.1%

Imigração 4.1% 3.9% 2.5% 3.9%

Serviços legais 2.4% 3.8% 6.1% 1.6%

Cidadania 0.5% 1.4% 0.7% 1.2%

Saúde 9.8% 4.7% 5.2% 3.8%

Educação 9.2% 10.2% 11.5% 8.0%

Comunidade 21.9% 23.0% 13.5% 27.0%

Informação ao 
consumidor 

33.4% 31.6% 34.5% 22.1%

Lazer 4.6% 4.1% 3.2% 7.0%

Política 2.2% 6.3% 3.3% 2.3%

Outra 3.4% 1.8% 2.7% 2.8%

Total (11,680) 1,477 1,014 6,759 2,430

 

Este quadro é uma listagem das proporções de cobertura das várias categorias de 
acolhimento em cada orgão de comunicação: televisão, rádio, jornais e sites web. 
 

• O quadro revela a tendência (e possivelmente o valor) de cada orgão em cobrir 
informação sobre as várias categorias.   

• Se bem que todos os media contêm proporções substanciais de material sobre a 
Informação ao Consumidor, os site web revelam a percentagem (22.1%) mais 
baixa dos quatro.  

• De facto, eles contêm a maior percentagem (27.0%) na categoria da Comunidade, 
mais do que qualquer outro orgão.   
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• A percentagem mais baixa (13.5%) de informação sobre a Comunidade verificou-
- se nos jornais.  

• Esta ordem foi invertida para a Educação: a imprensa contém a percentagem mais 
elevada (11.5%) e a Internet a mais baixa (8.0%).  

• Contudo, os dois media tem proporções altas na categoria de Habitação: os sites 
web com 12.1% e os jornais com 10.9%.  

• Os sites web contêm resultados significativamante mais elevados quanto ao 
Emprego (8.2%) comparado com todos os outros media, contendo o dobro dos 
verificados na TV (4.1%).  

• Contudo, a proporção mais alta (9.8%) para a Saúde verificou-se na TV, quase 
três vezes mais do que nos sites web (3.8%).  

• Os jornais contêm a percentagem mais alta (6.1%) de cobertura sobre os Servicos 
Legais enquanto que os site web contêm a proporção mais baixa (1.6%).  

• Proporcionalmente, a maioria (7.0%) do material sobre o Lazer encontrou-se nos 
site web e a minoria (3.2%) nos jornais.  

• A única categoria na qual a rádio sobressaiu (6.3%) foi a Política com o outro 
orgão audiovisual (TV) contendo a percentagem mais baixa (2.2%).  

• A TV contém a proporção mais alta (4.1%) sobre a Imigração e os jornais a mais 
baixa (2.5%). Na categoria de Cidadania, não se verificou muita diferenca entre a 
percentagem mais alta (na rádio 1.4%) e a mais baixa (na televisão 0.5%).
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Informação sobre o Acolhimento por Grupo Étnico – Todos os Media 
 

               Etnia 

Informação 
sobre o 
Acolhimento 

Do 
Afegani

stão 

Da 
Africa 

Ocident
al 

Árabe Caraíba Chinês Latino-
America

no

Somali Portugu
ês

Russo Tâmil

Emprego .3% 6.5% 1.2% 4.5% 10.1% 3.0% 2.9% 5.9% 5.5% 6.2%

Habitação 10.5% 1.7% 12.1% 6.0% 12.6% 5.9% 11.0% 8.6% 11.0% 18.8%

Imigração 2.1% 3.7% 3.4% 2.4% 6.3% 4.6% 6.2% 4.5% 3.4% .9%

Serviços 
legais 

1.3% 3.4% 6.1% 7.7% 4.1% 4.5% 12.9% 5.9% 8.7% 2.9%

Cidadania .3% .0% 3.5% .3% .4% .1% 6.7% 2.6% 3.6% .1%

Saúde 2.2% 3.5% 5.4% 2.7% 4.3% 8.1% 15.8% 2.1% 13.9% 5.1%

Educação 3.8% 4.6% 38.8% 4.3% 10.0% 5.7% 26.8% 1.9% 25.8% 8.8%

Comunidade 16.6% 24.0% 21.2% 10.5% 5.8% 16.6% 14.4% 30.6% 19.8% 28.6%

Informação ao 
consumidor 

61.0% 49.0% 6.6% 45.0% 35.9% 42.7% 3.3% 28.5% .0% 22.3%

Lazer 1.4% 2.2% 1.8% 9.4% 5.4% 5.5% .0% 5.5% .0% 1.3%

Política .0% 1.3% .0% 1.8% 1.6% 2.4% .0% 3.8% 6.2% 3.9%

Outra .3% .0% .0% 5.4% 3.6% 1.0% .0% .0% 2.1% 1.0%

Total (10,295) 626 1128 851 1730 1456 1350 209 421 562 1962

 

Este quadro constitui uma listagem da cobertura das várias categorias sobre o 
acolhimento nos media de cada grupo étnico examinados no projecto.  
 

• Foram observadas diferenças significativas na prepresentação de cada categoria 
no conteúdo dos media dos 10 grupos.  

• Em metade dos grupos, Informação ao Consumidor foi a categoria mais 
prevalente, os media do grupo afegão contendo a número mais alto (61%) 
enquanto que o número mais baixo registou-se nos media do grupo russo (0%).  
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• A Comunidade verificou-se fortemente representada nos media de todos os 
grupos, os media do grupo português contendo a proporção mais elevada com 
30.6% e os media do grupo chinês registou a proporção mais baixo com 5.8%.  

• A Educação verificou-se significativamanete mais presente nos media dos grupos 
árabe (38.8%), somali (26.8%) e russo (25.8%), sendo menos presente entre os 
media do grupo português (1.9%), afegão (3.8%), caraíbo (4.3%) e da África 
Ocidental (4.6%).  

• A proporção mais alta de conteúdo sobre a Habitação encontrou-se nos media do  
grupo tãmil (18.8%), chinês (12.6%) e árabe (12.1%), com a proporção mais 
baixa nos media dos grupos da África Ocidental (1.7%), hispãnico (5.9%) e 
caraíba (6.0%).  

• O Emprego teve maior prevalência no conteúdo dos media do grupo chinês 
(10.1%), tâmil (6.2%), português (5.9%) e russo (5.5%), e uma prevalência menos 
ecentuada nos media do grupo afegão (0.3%), árabe (1.2%) e somali (2.9%). 

• A Saúde teve maior representação no conteúdo dos media do grupo somali 
(15.8%) e russo (13.9%), com representação mais baixa nos media do grupo 
português (2.1%), afegão (2.2%) e caraíba (2.7%).  

• A percentagem de conteúdo sobre os Servicos Legais for mais alta nos media do 
grupo somali, russo e caraíba, com a mais biaxa registada no grupo afegão 
(1.3%), tâmil (2.9%) e da África Ocidental (3.4%).  

• Na categoria de Lazer verificou-se uma representação forte nos media do grupo 
caraíba (9.4%), hispãnico (5.5%), português (5.5%) e chinês (5.4%), sem registo  
nos media do grupo somali e russo.  

• Na categoria de Política os media do grupo russo contêm uma proporção muito 
mais elevada (6.2%) do que em qualquer outro grupo. Nao se registou conteúdo 
sobre a política nos media do grupo afegão, árabe e somali.  

• As proporções mais altas de conteúdo sobre a Imigração verificaram-se nos media 
do grupo chinês (6.3%) e do grupo somali (6.2%), com as proporções mais baixas 
registadas nos media do grupo tâmil (0.9%).  

• No que respeita a Cidadania, a percentagem significativamente mais alta 
verificou-se nos media do grupo somali, com a percentagem mais baixa registada 
nos media do grupo africano (0%), hispãnico (0.1%), afegão (0.3%), caraíba 
(0.3%) e chinês (0.4%). 
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Televisão  
 

Rubricas de Televisão Analisadas -- Local 
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O número total de 1,199 rubricas de programação de televisão foram analisadas. Destas, 
202 da cidade de Otava, 671 da GTA, 176 de Windsor e 150 de Sudbury. 
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Tipos de Estações de Televisão Analisadas

Dominante
7.7%Comunitária

3%

Étnica
89.3%

n = 1,199

 
 
Das 1,199 rubricas de televisão analisadas, 1071 foram de estações étnicas comparado 
com 93 rubricas dos media audiovisuais dominantes e 35 dos media de vizinhança.  
 
Listagem de programação de TV analisada  
 

• 02-oxygen 
• Aaram (Garland) 
• Afghan Ghag 
• Afghanhindara T V 
• Al-takrir Al Arabi 
• All about you 
• Asian Magazine 
• Calando a 
• Canada Contacto 
• Canadian Pathivugal 
• Caribbean Vibrations 
• Channel 10 news 
• CityTv News 
• CTV News 
• Daily News 
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• Daily News/Community Bulletin 
• Despierta America 
• Don't forget your passport 
• Evening news 
• Fontonfron 
• Gente da Nossa 
• Half the World 
• Hispanic Roots 
• Hola que tal 
• Ihdaa'at--dedications 
• Inquiry 
• Kelungal Tharapadum (Ask and you shall receive) 
• Lebanese Variety 
• Mandarin Profile 
• Min America 
• MixTV 
• Morning news 
• Mosaiic 
• Mosaique Francophone 
• Mosaiques Francophones 
• Munawaat Arabia 
• Muqaalka Soomaalida 
• News+ Telenovelas 
• OMNI News (Cantonese) 
• OMNI News (Mandarin) 
• OMNI News: Mandarin Weekend Edition 
• Omniyat TV 
• Ondes africaines 
• Ottawa's cultural window 
• Ottawa Cultural Window - Caribbean Calendar 
• Paula's home cooking 
• Pilot guides 
• Planet Africa 
• Reflections of China 
• Russian Mosaic 
• Russian Waves 
• Sem Fronteiras 
• Super Cinema Night (ads) 
• Taabesh TV 
• Telenovelas 
• The world at your table 
• Thisai Live (Directions Live) 
• Top ten songs 
• Trendy Sunday 
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• Tribuna do cidadão 
• Ulaa Varum Olivanki 
• Voice of Egypt 
• Word for Word 

 
 
 
 
 

1.3% 25.7% 46.1% 26.2% 0.7%

Rubricas de Televisão Analisadas em Meses

Fevereiro Março Abril Maio Junho

n = 1,199

 
Em função das datas para o projecto, a maior parte das rubricas de televisão analisadas 
foram emitidas durante o mês de abril 2007 com um quarto tendo sido emitidas em março 
e maio, e ainda uma amostra menor foi tirada em fevereiro e junho.  
 

Rubricas de Televisão Analisadas em Dias

9.4% 5.1% 16.3% 14.7% 7.2% 33.9% 13.4%

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

n = 1,199

  
A programação abrangeu todos os dias da semana. O dia de sábado forneceu mais de um 
terço de material, isto devido ao facto de grande parte da programação étnica nos canais 
non-étnicos ser emitida nesse dia da semana.   
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38.4%

36.7%

17%

7.8%

Horário das Rubricas de Televisão Analisadas

Noite (21:00-24:00)

Fim da Tarde (18:00-21:00)

Tarde (12:00-18:00)

Manhã (6:00-12:00)

n = 1,199

 
 
A distribuição das rubricas de TV com conteúdo sobre o acolhimento desviou-se para a 
parte da manhã e da tarde devido a uma grande proporção de programação étnica nos 
canais non-étnicos ter tendência a se inserir nesses horários. 
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Componentes de Programação das Rubricas de Televisão Analisadas

6%

61.2%

0.5%

1.9%

0.8%

1.8%

1.7%

26.1%Notícias

Documentários

Arte e Música

Desporto

Jovens e Crianças

Comédia

Publicidade

Outro
n = 1,199

 
O conteúdo da programação de televisão seleccionado para análise favoreceu os 
programas com probabilidade mais elevada de cobrir informação sobre o acolhimento.  

• Portanto, mais de um quarto de rubricas foram sobre notícias e actualidades 
Contudo, verificou-se que 61.2% de material analisado é de natureza publicitária.  

• Dado que 89.3% da amostra de estudo é oriunda dos media étnicos, isto indica 
claramente que a programação televisiva étnica demonstra um grau elevado de 
dependência na publicidade. 
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3.4%

2.2%

4.6%

33.4%

21.9%

9.2%

9.8%

0.5%

2.4%

4.1%

4.5%

4.1%Emprego

Habitação

Imigração

Serviços legais

Cidadania

Saúde

Educação

Comunidade

Informação ao consumidor

Lazer

Política

Outra

Informação sobre o Acolhimento nas Rubricas de Televisão 
Analisadas

n = 1,477

 
A análise das rubricas de televisão registou um terço do conteúdo na categoria de 
Informação ao Consumidor, seguida pela categoria de Comunidade  (21.9%).  

• O conteúdo sobre a Saúde (9.8%) e a Educação (9.2%) variam de forma 
semelhante. 

• O Lazer, a Habitação, o Emprego e a Imigração registaram dentro dos quatro por 
cento. No escalão mais baixo, registou-se conteúdo sobre os Serviços Legais 
(2.4%), a Política (2.2%) e a Cidadania (1.4%). 

 
 
 
 
 



 56

Informação sobre o Acolhimento por Tipo  de Canal de Televisão 
 

                Tipo 

Informação 
sobre o 
Acolhimento 

Dominante Étnica Comunitária 

Emprego 3.6% 4.4% 1.4% 

Habitação 4.2% 4.7% 2.7% 

Imigração 1.8% 4.6% .0% 

Serviços 
legais 

.6% 2.7% .0% 

Cidadania .6% .5% .0% 

Saúde 12.0% 9.1% 16.2% 

Educação 3.6% 9.5% 16.2% 

Comunidade 24.1% 20.9% 32.4% 

Informação ao 
consumidor 

10.8% 38.0% 6.8% 

Lazer 11.4% 3.2% 12.2% 

Política 8.4% 1.3% 2.7% 

Outra 18.7% 1.0% 9.5% 

Total (1477) 166 1237 74 

 
• Verificou-se na categoria de Informação ao Consumidor uma representação muito 

mais alta (38.0%) nos canais da televisão étnica do que nos canais  dominantes 
(10.8%) e na programação dos canais de vizinahnça (6.8%).  

• O conteúdo  da televisão analisado dos media de vizinhança registou a proporção 
mais elevada (32.4%) de informação sobre a Comunidade, noentanto tambem 
registaram representação os media dominantes (24.1%) e étnicos (20.9%).  

• O conteúdo  da televisão analisado nos media de vizinhança registou ainda a 
proporção mais elevada na categoria de Saúde (16.2%) e Educação (16.2%), com 
o conteúdo dos media étnicos por volta dos nove por cento; noentanto, o conteúdo 
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dos media dominantes registou 12% no que respeita a Saúde, mas somente 3.6% 
em Educação.  

• A programação dos media de vizinhança (12.2%) e dominante (11.4%) registaram 
percentagens semelhantes no que respeita ao Lazer, muito mais do que se 
encontrou na programação dos media étnicos (3.2%).  

• No que respeita à categoria da Habitação registou-se um agrupamento em torno 
da programação dos media étnicos (4.7%) e dominantes (4.2%), em frente do 
conteúdo dos media de vizinhança (2.7%).  

• Os media étnicos registaram ainda uma percentagem mais alta de conteúdo nas 
categorias de Emprego, (4.4%), Imigração (4.6%) e Serviços Legais (2.7%).  

• Esta direcção inverteu-se no que respeita à categoria de Política onde se registou 
de uma forma muito mais acentuada nos media dominantes (8.4%)  do que nos 
media étnicos ou de vizinhança. Registou-se ainda uma percentagem baixa no que 
respeita a Cidadania: com conteúdo nos media dominantes de 0.6%, nos media 
étnicos de 0.5%, e de vizinhança de 0%.
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Informação sobre o Acolhimento nas Rubricas de Televisão 
Analisadas por Grupo Étnico 

 
               Etnia 

Informação 
sobre o 
Acolhimento 

Do 
Afegani

stão 

Da 
Africa 

Ocident
al 

Árabe Caraíba Chinês Latino-
America

no

Somali Portugu
ês

Russo Tâmil

Emprego .0% 4.2% 3.0% 1.3% 13.7% 1.4% .0% 3.4% 2.5% 15.8%

Habitação .0% 1.4% 8.1% 5.3% 11.8% 7.2% .0% 3.4% 4.1% 3.0%

Imigração .0% 11.1% .0% .0% .0% 5.1% .0% 13.8% 1.7% 7.3%

Serviços 
legais 

.0% .0% 5.1% 4.6% 2.0% .0% 16.7% 4.6% 9.1% 1.8%

Cidadania .0% .0% .0% .0% .0% .0% 5.6% 5.7% .0% .0%

Saúde 2.8% 4.2% 1.0% 5.9% 5.9% 13.7% .0% .0% 26.4% 11.5%

Educação .9% 9.0% 1.0% 13.8% 15.7% 1.7% 55.6% 4.6% 29.8% 11.5%

Comunidade 13.0% 27.1% 36.4% 6.6% 3.9% 21.6% 16.7% 33.3% 19.8% 23.6%

Informação ao 
consumidor 

80.6% 38.9% 37.4% 58.6% 23.5% 45.9% 5.6% 19.5% .0% 22.4%

Lazer 2.8% 4.2% 8.1% .7% 5.9% 3.4% .0% 9.2% .0% .6%

Política .0% .0% .0% .7% 7.8% .0% .0% 2.3% 4.1% 2.4%

Outra .0% .0% .0% 2.6% 9.8% .0% .0% .0% 2.5% .0%

Total (1,237) 108 144 99 152 51 292 18 87 121 165

 
• A programação televisiva de seis dos dez grupos étnicos registou conteúdo mais 

elevado na categoria de Informação ao Consumidor. Houve contudo variabilidade 
entre a mais alta registada nos  programas de TV do grupo afegão a atingir os 
80.6% e a mais baixa de 0% verificada nos media do grupo russo.  

• Houve menos variabilidade na categoria de Communidade onde a proporção mais 
alta (36.4%) se registou na programação dos media do grupo árabe enquanto que 
a proporção mais baixa foi registada no conteúdo dos media do grupo caraíba, 
(6.6%). A programação televisiva russa registou a proporção mais alta (26.4%) 
em informação sobre a Saúde, com a programação dos media do grupo africano 



 59

(4.2%), afegão (2.8%) e árabe (1.0%) registando niveis muito baixos, enquanto 
que os media do grupo somali e português não registaram conteúdo algum sobre a 
Saúde.  

• Um grau elevado de variabilidade registou-se na categoria de Educação: nos 
media do grupo somali o conteúdo sobre a Educação registou-se a 55.6%, 
enquanto que nos media do grupo hispânico foi de 1.7%, do grupo árabe de  1.0% 
e do grupo afegão de 0.9%. A programação dos media do grupo hispânico, 
afegão, caraíba, tâmil, somali e russo registou menos de quatro por cento de 
representação na categoria do Lazer. 

• No que respeita a Habitação os seguintes grupos registaram abaixo de quatro por 
cento: português, tâmil, africano, afegão e somali. 15.8% da programação nos 
media do grupo tâmil e 13.7% do grupo chinês é conteúdo sobre o Emprego; 
porém, registou-se uma proporção baixa de conteúdo nesta categoria nos media 
dos restantes grupos. 

• O conteúdo da programação televisiva registou informação sobre a Imigração 
significativa nos media do grupo português (13.8%), africano ocidental (11.1%), 
tâmil (7.3%) e hispânico (5.1%), enquanto que nos media dos restantes grupos 
não se registou alguma. No que respeita aos Serviços Legais, o conteúdo da 
programação nos media do grupo chinês, tâmil, afegão, africano e hispânico 
registou menos de quatro por cento.  

• Para além de conteúdo registado na programação do grupo chinês (7.8%) e russo 
(4.1%), os media dos restantes grupos registam menos de 2.5% de conteúdo sobre 
a Política.  Quanto à Cidadania, registou-se somente conteúdo na programação 
dos media do grupo português (5.7%) e somali (5.6%). 
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Rádio  
 
 

Rubricas de Rádio Analisadas -- Local 

21.7%

19.1%

22%

37.2%
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Otava Grande Área de
Toronto

Windsor Sudbury

n = 911

 
 
O número total de 911 rubricas de programação de rádio foram analisadas. Destas 
rubricas, 200 foram da programação de rádio em Otava, 339 na GTA, 174 em 
Windsor e 198 em Sudbury.
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Tipos de Estação de Rádio Analisados

Dominante
11.1%Comunitário

3%

Étnico
85.9%

n = 911

 
 
Das 911 rubricas de programação de rádio analisadas, 783 verificaram-se nas estações de 
rádio étnicas, comparado com 101 rubricas nas estações dominantes e 27 nas estações de 
rádio de vizinhança.  
 
Listagem de programas de radio analisados 
 

• Accounting & Personal Finance 
• Africa Today 
• African women and family 
• Afternoon Edition 
• Antenne Afrique Antilles 
• Bamboo Headquarters 
• Bernier et Cie 
• Bouyon rasin 
• By request on Midday with Meagan 
• Cafe da Manha 
• Café para dos 
• Call In Shows: A Story's Journey 
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• Call In Shows: Nanthavanam: Poetry 
• Call In Shows: Thakaval (Information) 
• Caribbean Connection 
• Caribbean Exposure 
• Chinese Reflections 
• Coodka Beesha 
• Daily News 
• Despertar a Portuguesa 
• Ear to the Streets 
• East Meets West 
• Espaco de Informacao 
• Espaco Opiniao 
• Experience Creole 
• Experts on Call 
• Fresh Air 
• Here and Now 
• Horn of Africa 
• Ici l'Afrique 
• Informacao Communitaria 
• Intersection 
• It's That Show 
• Legal Hotline 
• Men kontre 
• Midday with Meagan 
• Musica 
• Musica para a hora do almoco 
• News on The Home Run 
• Nexus Africa 
• Notícias 
• Notícias Internacionais 
• Ondas latinas 
• Points North 
• Punto de encuentro 
• Radio Atehadye Afghan… 
• Radio Plus 
• Radio Sabaawun 
• Radio Saday Hamra 
• Ron Corbett 
• Russian Prospect 
• Somali Voice 
• Somali Voice Radio 
• Super Night Post 
• Swat Al-Nojoum 
• Thai Yaga Noku (Look at the Mother land) 
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• The Home Run 
• What You Need to Know about Insurance 
• Windsor Now 

 
 

5.3% 55.7% 37.2% 1.9%

Rubricas de Rádio Analisadas por Mês

Março Abril Maio Junho

n = 911

 
Em função das datas para o projecto, mais de metade das rubricas de rádio analisadas 
foram as emitidas durante o mês de abril de 2007, com 37.2% emitidas durante o mês de 
maio, e com menos amostras  durante o mês de março e junho.  
 
 

Rubricas de Rádio Analisadas por Dia da Semana 

14.9% 8% 18.3% 13.9% 13% 17.5% 14.4%

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

n = 911

 
Na selecção de materiais para análise foi conseguida uma distribuição razoável no que 
respeita aos sete dias da semana (tendo em conta os dias de emissão de certas rubricas). 
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14.1%

37.5%

15.8%

32.6%

Horário das Rubricas de Rádio Analisadas

Noite (21:00-24:00)

Fim da Tarde (18:00-21:00)

Tarde (12:00-18:00)

Manhã (6:00-12:00)

n = 911

 
 
Uma distribuição razoável foi ainda conseguida no que respeita as diferentes partes do 
dia durante as quais a informação de acolhimento é emitida.  
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Componentes de Programação das Rubricas de Rádio Analisadas

55.7%

0.3%

2.4%

6.1%

0.1%

2.5%

0.2%

0.3%

32.3%Notícias

Drama

Documentários

Arte e Música

Desporto

Jovens e Crianças

Comédia

Publicidade

Outro n = 911

 
 
O conteúdo de rádio selecionado para análise favoreceu a programação com a maior 
probabilidade de incluir informação sobre o acolhimento.  

• Como tal, quase um terço das amostras de investigação são programas de notícias 
ou actualidade.  

• Porém, mais de metade do material de investigação revelou abranger anuncios. 
Dado que 85.9% da amostra é oriunda dos media étnicos, isto indica que a 
programação de rádio dos media étnicos tem um grau elevado de dependência na 
publicidade.  
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1.8%

6.3%

4.1%

31.6%

23.0%

10.2%

4.7%

1.4%

3.8%

3.9%

3.7%

5.4%Emprego

Habitação

Imigração

Serviços legais

Cidadania

Saúde

Educação

Comunidade

Informação ao consumidor

Lazer

Política

Outra

Informação sobre o Acolhimento nas Rubricas de Rádio Analisadas 

n = 1,014

 
• A análise das rubricas da programação da rádio demonstra que quase um terço são 

sobre a Informação ao Consumidor, seguida pelas rubricas de informação sobre a 
Comunidade (23.0%).  

• As rubricas de informação sobre a Educação (10.2%), a Política (6.3%), o 
Emprego (5.4%), a Saúde (4.7%) e o Lazer (4.1%) agrupam-se no meio. Com 
percentagens mais baixas encontram-se as rubricas de informação sobre a 
Imigração (3.9%), os Serviços Legais (3.8%), a Habitação (3.7%) e a Cidadania 
(1.4%).  
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Informação sobre o Acolhimento por Tipos de Estação de Rádio 
 

                Tipo 

Informação 
sobre o 
Acolhimento 

Dominante Étnica Comunitária 

Emprego .8% 6.3% 2.3% 

Habitação 2.5% 4.0% 2.3% 

Imigração .0% 4.7% .0% 

Serviços 
legais 

1.6% 4.4% .0% 

Cidadania 3.3% 1.2% .0% 

Saúde 4.1% 5.0% 2.3% 

Educação 4.9% 10.7% 13.6% 

Comunidade 9.0% 23.1% 59.1% 

Informação ao 
consumidor 

45.1% 30.9% 6.8% 

Lazer 1.6% 4.4% 6.8% 

Política 21.3% 4.4% 2.3% 

Outra 5.7% 1.1% 4.5% 

Total (1,014) 122 848 44 

 
 

• Nas estações de rádio dominantes (45.1%) e étnicas (30.9%) verificou-se uma 
proporção mais elevada de Informação ao Consumidor do que nas estações da 
radio de vizinhança (6.8%).  

• Contudo, repare-se que  em contraste com os resultados observados em todos os 
media dominantes, a rádio contém perto de 50% mais conteúdo nesta categoria.  

• No que respeita ao conteúdo sobre a Comunidade, as estações de rádio de 
vizinhança registam um percentagem muito mais alta  de 59.1 por cento, 
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comparado com uma percentagem mais baixa nos media étnicos (23.1) e 
dominantes (9.0).  

• A programação na rádio de vizinhança registou a percentagem mais alta (13.6%) 
na categoria da Educação. No que respeita a Política, as proporções mais altas 
registam-se nas estações de rádio dominantes (21.3%), muito mais elevada do que 
na programação da radio étnica  (4.4%) ou de vizinhança (2.3%).  

• É significativo que as estações étnicas registaram percentagens mais altas (6.3%) 
de conteúdo sobre o Emprego, mais do que as estações da rádio de vizinhança 
(2.3%) e dominante (0.8%).  

• Se bem que a programação da rádio étnica registou a percentagem mais alta (5.0) 
no que respeita a Saúde, a diferença entre as estações nao é tão acentuada. A 
programação nas estações de rádio de vizinhança registou a proporção de 
conteúdo mais elevado (6.8%) sobre o Lazer, enquanto que a programação nas 
estações de rádio dominantes registou uma percentagem (1.6%) bastante baixa.  

• E notável reparar que enquanto 4.7% do conteúdo da programação nas estações 
da rádio étnicas é sobre a Imigração, conteúdo nesta categoria não foi registado 
nos outros dois tipos de estação de rádio.   

• No que respeita a informação sobre os Serviços Lagais, as estações de rádio 
étnicas registaram uma percentagem elevada (4.7%) semelhante à programação 
encontrada nas estações da rádio dominantes com 1.6%, enquanto que as estações 
de rádio de vizinhança não registaram conteúdo algum.   

• As estações da rádio étnicas registaram ainda a proporção mais elevada na 
categoria da Habitação (4.0%), com 2.5% e 2.3%  de  rubricas registadas 
respectivamente nas estações de rádio dominante e de vizinhança 

• As estações de rádio dominantes registaram a percentagem mais alta (3.3%) de 
informação sobre a Cidadania, enquanto que nas estações de radio étnicas houve 
apenas 2% de conteúdo sobre a cidadania. Nas estações de rádio de vizinhança 
não se verificou informação alguma sobre a Cidadania. 
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Informação sobre o Acolhimento nas Rubricas de Rádio 
Analisadas por Grupo Étnico 

 
 

               Etnia 

Informação 
sobre o 
Acolhimento 

Do 
Afegani

stão 

Da 
Africa 

Ocident
al 

Árabe Caraíba Chinês Latino-
America

no

Somali Portugu
ês

Russo Tâmil

Emprego .0% 14.6% 2.7% 6.9% 18.2% 5.6% .0% 14.4% 2.2% 9.2%

Habitação 11.2% .0% 5.4% 3.9% .0% .0% 1.8% 2.1% 1.1% 1.1%

Imigração 6.5% 5.2% 7.2% .0% 4.5% 5.6% 7.3% 2.1% 8.9% .0%

Serviços 
legais 

.6% 3.1% 7.2% 1.0% 4.5% .0% 9.1% 2.1% 16.7% 1.1%

Cidadania .6% .0% 1.8% .0% .0% .0% 10.9% .0% .0% 1.1%

Saúde 1.2% 1.0% 9.9% 2.0% 4.5% 22.2% 12.7% 1.0% 5.6% 9.2%

Educação .0% 6.3% 31.5% 2.9% 4.5% .0% 25.5% 3.1% 24.4% 8.0%

Comunidade 6.5% 36.5% 34.2% 5.9% 18.2% 44.4% 29.1% 36.1% 16.7% 32.2%

Informação ao 
consumidor 

73.5% 17.7% .0% 64.7% 9.1% .0% 3.6% 25.8% .0% 28.7%

Lazer .0% 4.2% .0% 8.8% 31.8% 22.2% .0% 12.4% .0% 1.1%

Política .0% 11.5% .0% 2.0% .0% .0% .0% 1.0% 22.2% 3.4%

Outra .0% .0% .0% 2.0% 4.5% .0% .0% .0% 2.2% 4.6%

Total (848) 170 96 111 102 22 18 55 97 90 87

 
• Variabilidade substancial foi descoberta nas proporções de conteúdo dotado às 

várias categorias de informação sobre o acolhimento na programação das estações 
da rádio dos 10 grupos.  

• Em comparação com os restantes media, anotou-se nas estações de radio grandes 
favorecimentos em relação a certas categorias de informação sobre o acolhimento.  

• A Informação ao Consumidor variou entre as percentagem mais altas de 73.5% 
(afegão) e 64.7% (caraíba) as mais baixas de  0% (árabe, hispânico e russo); as 
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estações de rádio do grupo somali registaram também percentagens baixas de 
3.6%.  

• A margem de diferença foi menor no que respeita à categoria de Comunidade, 
mas mesmo assim merecedora de anotação: 44.4% de conteúdo na programação 
nas estações de rádio do grupo hispânico e 6.5% de conteúdo na programação da 
rádio do grupo afegão.  

• Variabilidade significativa foi registada na categoria da Educação: a percentagem 
mais alta com 31.5% encontrou-se na programação das estações de rádio do grupo 
árabe, enquanto que a percentagem mais baixa se verificou na programação da 
rádio do grupo afegão e hispânico com 0%; a programação na rádio do grupo 
tâmil (8.0%), africano (6.3%) e chinês (4.5%) registou também uma proporção 
relativamente baixa. A  programação sobre a Política nas estações do grupo russo 
(22.2%)  registou quase o dobro do conteúdo da programação nas estações do 
grupo africano (11.5%) que veio em segundo lugar.  

• A programação nas estações de rádio dos restantes grupos: afegão, árabe, chinês, 
hispânico e somali, registou percentagens muito baixas  (0%) de conteúdo sobre a 
Educação.  

• As percentagems mais altas de conteúdo sobre o Emprego registou-se na 
programação da rádio do grupo chinês (18.2%), africano (14.6%) e português 
(14.4%).  

• Tal categoria não foi registada na programação da rádio do grupo afegão e somali. 
Houve também bastante variabilidade no que respeita a categoria de Saúde: o 
conteúdo na programação da rádio do grupo hispânico registou a percentagem 
mais alta de todos os grupos, enquanto que os grupos caraíba (2.0%), afegão 
(1.2%), africano (1.0%) e português (1.0%) registaram as proporções mais baixas. 

• Houve ainda maiores diferenças quanto as proporções de conteúdo sobre o Lazer, 
na programação das estações de rádio do grupo chinês (31.8%) e hispânico 
(22.2%), comparado com a programação na rádio do grupo africano (4.2%) e 
tâmil (1.1%) – 0% de conteúdo na programação da rádio do grupo afegão, árabe, 
somali e russo.  

• A percentagem mais altas de conteúdo sobre a Imigração registou-se na 
programação da rádio do grupo russo (8.9%) e somali (7.3%), enquanto que a 
programação da radio do grupo português registou  2.1% de conteúdo e não foi 
registado conteúdo sobre a Imigração na programação da rádio do grupo caraíba e 
tâmil.  

• Um grau mais elevado de variabilidade registou-se na categoria de Serviços 
Legais, com a programação da rádio do grupo russo registando a proporção mail 
alta de 16.7%  de conteúdo, enquanto que  a programação de rádio do grupo 
português (2.1%), tâmil (1.1%), caraíba (1.0%) e afegão (0.6%) registaram as 
percentagens mais baixas.  

• A informação sobre a Habitação registou o dobro de conteúdo na programação da 
rádio do grupo afegão (11.2%) do que o verificado na programação do grupo 
árabe (5.4%), enquanto que mais de metade dos restantes grupos registaram 
proporções de conteúdo sobre a Habitação muito baixas: português (2.1%), somali 
(1.8%), russo (1.1%), tâmil (1.1%), africano (0%), chinês (0%) e hispânico (0%).  
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• Verificou-se ainda variabilidade substancial na categoria de Cidadania. A 
programação da rádio do grupo somali registou a percentagem mais alta de 
conteúdo com 10.9% enquanto que a programação de rádio dos grupos restantes 
não registou conteúdo acima de 2.0 por cento – na programação da rádio dos 
grupos caraíba, chinês, hispânico, português e russo não se registou conteúdo 
algum sobre a Cidadania.   

 
 
Jornais  
 
 

Rubricas de Jornal Analisadas -- Local 
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O número total of 5,818 rubricas de jornal foram analisadas. Destas, 879 são de jornais de 
Otava, 2,733 da GTA, 879 de Windsor e 1,327 de Sudbury. 
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Tipos de Jornais Analisados

Dominante
7.2%

Comunitário
5.1%

Étnico
87.7%

n = 5,818

 
 
Das 5,818 rubricas de jornal analisadas, 5102 são oriundas da imprensa étnica, 
comparado com 419 rubricas de jornais dominantes e 297 de jornais de vizinhança.  
 
Listagem de jornais analisados 
 

• Al-Hayat AlArabiya 
• Andishe Nau 
• Canada China News 
• Canada Extra 
• Capital 
• Carousel 
• City Journal 
• Correo Canadiense 
• El popular 
• Ghanaian News 
• L'Express 
• Le Droit 
• Le Rempart 
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• Mundo en espanol 
• Northern Life 
• Our Canada 
• Payame Rooz 
• Phoenicia 
• Portugal Notícias 
• Pride 
• Saadat 
• Sada Al-Mashrek 
• Share 
• Singtao Daily 
• Sol Português 
• Somali Voice 
• Thamilar Thakaval (Tamil's Information) 
• The Afghan Post 
• The Caribbean Camera 
• The Somali Press 
• The Spectrum 
• The Sudbury Star 
• The West East 
• The West End 
• The Windsor Chinese Journal 
• Toronto Sun 
• Ulahar Thamilar 
• Uthayan 
• Vaikarai 
• Voz de Portugal 
• Windsor Star 
• World Journal 
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2.5% 9.7% 24.7% 43.2% 19.8%

Rubricas de Jornal Analisadas por Mês

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

n = 5,818

 
 
Em função das datas do projecto, a maior parte das rubricas analisadas foram publicadas 
durante o mês de abril de 2007, com um quarto de rubricas publicadas durante o mês de 
março e um quinto em maio.  Amostras menores foram selecionadas nas publicações do 
mês de janeiro e fevereiro.   
 
 

Rubricas de Jornal Analisadas por Dia da Semana

5.8% 11.2% 13.4% 31.9% 32.6% 4.9% 0.1%

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

n = 5,818

 
 
As rubricas analisadas abrangeram todos os dias da semana. Quase dois terços de 
material foi publicado na quinta e sexta-feira, seguindo a tendência de muitos semanários 
étnicos. (Para publicações semanárias e mensais o dia identificado encontrou-se na 
primeira página – a percentagem de 0.1% representa as publicações que não indicam o 
dia da semana.) 
 



 75

2.8%

6.4%

16.4%

12.5%

13.7%

21%

17.6%

9.6%

Informação sobre o Acolhimento nas Rubricas de Jornal 
Analisadas por Página

Primeira Página

Página número 2-5

Página número 6-10

Página número 11-15

Página número 16-20

Página número 21-30

Página número 31-40

Página número 41-77

n = 5,818

 
 
Os investigadores codificaram o número da página onde a informação sobre o 
acolhimento foi encontrada. Os resultados agregados demonstram uma distribuição 
razoável por toda a parte da publicação. Isto sugere que a tendência geral é de não isolar 
o conteúdo sobre o acolhimento numa dada parte do jornal.    
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Rubricas de Jornal Analisadas

4.2%

2.6%

78%

15.2%Notícias

Editorial

Publicidade

Outro

n = 5,818

 
 
Os resultados mostram que mais de três-quartos de conteúdo sobre o acolhimento nos 
jornais consiste em publicidade. 
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2.7%

3.3%

3.2%

34.5%

13.5%

11.5%

5.2%

0.7%

6.1%

2.5%

10.9%

5.9%Emprego

Habitação

Imigração

Serviços legais

Cidadania

Saúde

Educação

Comunidade

Informação ao consumidor

Lazer

Política

Outra

Informação sobre o Acolhimento nas Rubricas de Jornal Analisadas

n = 6,759

 
 

• A categoria de Informação ao Consumidor registou mais de um terço do conteúdo 
da informação total sobre o acolhimento.  

• Seguida das categorias de Comunidade (13.5%), Educação (11.5%) e Habitação 
(10.9%). A seguir agruparam-se as categorias de Serviços Legais (6.1%), 
Emprego (5.9%) e Saúde (5.2%).  

• Com as percentagens mais baixas registaram-se as categorias de Política (3.3%), 
Lazer (3.2%), Imigração (2.5%) e Cidadania (0.7%).   
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Informação sobre o Acolhimento por Tipo de Jornal 
 

                Tipo 

Informação 
sobre o 
Acolhimento 

Dominante Étnica Comunitária 

Emprego 19.2% 3.9% 15.6% 

Habitação 9.5% 11.3% 6.6% 

Imigração 1.3% 2.7% 1.6% 

Serviços 
legais 

.0% 6.9% 3.2% 

Cidadania .6% .8% .0% 

Saúde 7.3% 5.0% 5.2% 

Educação 7.1% 11.8% 12.7% 

Comunidade 8.4% 13.3% 22.6% 

Informação ao 
consumidor 

19.6% 37.5% 14.3% 

Lazer 2.4% 2.9% 7.9% 

Política 16.6% 2.1% 2.7% 

Outra 8.2% 1.8% 7.7% 

Total (6,759) 537 5780 442 

 
• Registou-se uma percentagem muito mais alta de Informação ao Consumidor nos 

jornais étnicos (37.5%) do que nos jornais dominantes (19.6%) ou de vizinhança 
(14.3%). 

• A imprensa de vizinhança registou a percentagem mais alta (22.6%) de 
informação na categoria de Comunidade, e estava ainda à frente no que respeita à 
Educação.  

• A imprensa étnica registou a percentagem mais alta de conteúdo sobre a 
Habitação (11.3%) e os Serviços Legais (6.9%).  
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• Contudo, mantem-se atrás (3.9%) dos jornais dominantes (19.2%) e de vizinhança 
(15.6%) no que respeita à informação sobre o Emprego. Os jornais dominantes 
registaram a proporção mais elevada no que respeita a Saúde (7.3%).  

• Isto foi também o caso na categoria de Política (16.6%); os jornais de vizinhança 
(2.7%) e étnicos (2.1%) registaram proporções muito baixas nesta categoria.  

• A imprensa de vizinhança registou a percentagem mais alta (7.9%) no conteúdo 
sobre o Lazer, com a imprensa étnica (2.9%) e dominante (2.4%) a serem 
atribuidas as percentagens mais baixas. 

• Se bem que os jornais étnicos contêm a percentagem mais alta de conteúdo sobre 
a Imigração (2.7%) e a Cidadania (0.8%), os três tipos de jornais registam 
percentagens muito baixas nestas duas categorias.  

Informação sobre o Acolhimento nas Rubricas de Jornal Analisadas por 
Grupo Étnico 

               Etnia 

Informação sobre 
o Acolhimento 

Do 
Afeganis

tão 

Da 
Africa 

Ocidenta
l 

Árabe Caraíba Chinês Latino-
America

no

Somali Portuguê
s

Russo Tâmil

Emprego .6% 7.0% .0% 4.9% 4.2% 2.6% 3.3% 2.8% 8.0% 3.5%

Habitação 15.3% 1.8% 14.6% 6.6% 16.8% 4.7% 18.2% 14.5% 17.5% 23.1%

Imigração .6% 2.9% 3.8% 3.0% 3.5% 4.2% 4.1% .9% 1.4% .4%

Serviços legais 2.3% 4.7% 6.6% 9.3% 5.7% 6.7% 15.7% 8.9% 7.0% 6.4%

Cidadania .0% .0% 2.2% .4% .5% .0% 5.0% .9% 5.9% .1%

Saúde 2.9% 3.8% 6.2% 1.8% 3.9% 7.3% 18.2% 3.7% 11.9% 6.2%

Educação 4.9% 3.4% 53.2% 3.4% 10.2% 6.8% 26.4% .0% 26.6% 9.6%

Comunidade 15.9% 15.2% 12.9% 11.2% 2.9% 14.0% 5.8% 25.2% 17.8% 18.6%

Informação ao 
consumidor 

54.9% 60.7% .5% 43.8% 46.3% 45.8% 3.3% 36.0% .0% 26.8%

Lazer 1.9% .1% .0% 7.8% 3.2% 2.9% .0% 1.4% .0% .9%

Política .0% .3% .0% 2.0% 1.5% 3.5% .0% 5.6% 2.4% 4.4%

Outra .6% .0% .0% 5.8% 1.4% 1.4% .0% .0% 1.4% .0%

Total (5,780) 308 728 549 1351 665 805 121 214 286 753
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• A categoria de Informação ao Consumidor registou a percentagem mais alta de 
conteúdo nos jornais de sete grupos étnicos, mas o conteúdo dos jornais do grupo 
somali (3.3%), árabe (0.5%) e russo (0%) registaram as percentagens mais baixas.   

• Um grau mais baixo de variabilidade registou-se na categoria de Comunidade, 
com a imprensa do grupo português contendo a proporção mais alta de 25.2% 
enquanto que a imprensa do grupo chinês anotou a percentagem mais baixa com 
2.9%.  

• Houve ainda diferenças substanciais na categoria de Educação, com a 
percentagem mais alta registada na imprensa do grupo árabe com 53.2% e a mais 
baixa registada na imprensa do grupo caraíba com 3.4%.  

• A categoria de Habitação registou-se no quarto proporcional mais baixo, 
abarcando a percentagem mais alta de 23.1% (tâmil) e a mais baixa de 1.8% 
(africano ocidental).  

• Os jornais de todos os grupos contêm menos de 10% de informação sobre o 
acolhimento no que respeita ao conteúdo sobre os Serviços Legais, com a 
percentagem mais baixa nos jornais do grupo afegão (2.3%); porém, os restantes 
grupos registaram conteúdo acima dos 4%.  

• Quanto a categoria de Emprego, somente as publicações de quatro grupos (russo, 
africano, caraíba, e chinês) registaram percentagems acima dos 4%; informação 
nesta categoria nao foi encontrada nos jornais do grupo árabe.  

• A imprensa dos grupos somali (18.2%) e russo (11.9%) registou as proporções 
mais altas de conteúdo sobre a Saúde, com percentagens mais baixas registadas 
nos jornais do grupo chinês  (3.9%), africano (3.8%), português (3.7%), afegão 
(2.9%) e caraíba (1.8%).  

• Os jornais do grupo português (5.6%) e tâmil (4.4%) foram os únicos que 
registaram uma percentagem acima dos 4% no que respeita a informação sobre a 
Política, enquanto que nos jornais do grupo afegão, árabe e tâmil não se registou 
conteúdo algum nesta categoria.  

• No que respeita a categoria do Lazer, somente os jornais do grupo caraíba (7.8%) 
registaram uma percentagem acima dos 4%, enquanto que os jornais do grupo 
árabe, somali e russo não registaram conteúdo algum nesta categoria.  

• Mesmo registando a percentagem mais alta de conteúdo sobre a Imigração os 
jornais do grupo hispânico e somali atingiram pouco mais de 4%. De todos os 
grupos, os jornais do grupo russo (5.9%) e somali (5.0%) registaram as 
percentagens mais altas de conteúdo sobre a Cidadania, enquanto que os jornais 
do grupo afegão, africano e hispânico não registaram informação alguma nesta 
categoria.  
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Sites web 
 
 
 

Rubricas de Sites Web Analisadas -- Local 
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O número total de 2,156 rubricas de sites web foram analisadas. Destas, 455 rubricas são 
da cidade de Otava, 1,395 da GTA, 264 de Windsor e 16 de Sudbury. Não foi possível 
determinar a localidade das operações de 26 sites. 
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Tipos de Sites Web Analisados

Étnico
100%

Comunitário
0%

Dominante
0%

n = 2,156

 

Somente os site web étnicos foram analisados devido à natureza deste media e à 
dificuldade em comprovar o número de sites dominantes e de vizinhança dentro dos 
parâmetros do estudo. O número total de 2,156 rubricas dos sites web foram analisadas.  
 

Listagem de sites web analisados 
 

• 51.ca 
• accho 
• adiaspora.com 
• Afghan Peace 
• Afghan Teens 
• Afrotoronto.com 
• Black Canada 
• Blackhabits.com 
• blackottawa411.com 
• comefromchina 
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• GuiaLinkcanada.com 
• holaottawa.com 
• http://www.arab2000.net/default.asp 
• http://www.arabtoronto.com/ 
• http://www.lebaneseinottawa.com/ 
• http://www.machreq-maghreb.ca/web/20 
• laguia.ca 
• ontarioenespanol.ca 
• Ottawa Tamil Community 
• Ptvirtual 
• rolia 
• Russian Express 
• Russian Ottawa 
• Russian Toronto 
• Sarwatmand 
• somalicanadians.ca 
• sudburymulticultura.org 
• Tamil Canadian 
• Tamil Nation 
• Theafronews.com 
• Toronto-lime 
• Toronto Tamil 
• torontohispano.ca 
• windsor8 
• Yonge Street Review 

 
 
 

1.3% 98.7%

Rubricas de Sites Web Analisadas por Mês

Abril Maio

n = 2,156

 
 
Em função das datas do estudo, quase todo o conteúdo dos sites foi analisado durante o 
mês de maio de 2007, com uma pequena percentagem no mês de abril.  
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14.3%

85.7%

Informação sobre o Acolhimento nas Rubricas de Sites Web 
Analisadas por Página

Página de entrada

Outras Páginas

n = 2,156

 
 
A grande maioria do conteúdo analisado encontrou-se na  página de entrada ou príincipal, 
com uma percentagem de 14.3% de conteúdo sendo examinado noutras páginas. 
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Rubricas de Sites Web Analisadas

14.6%

21.3%

34.9%

8.5%

20.7%Notícias

Publicidade

Ligações

Listagens

Outras
n = 2,156

 
 

• Registou-se uma distribuição mais equilibrada entre as rubricas analisadas neste 
media do que nos restantes.  

• Um terço das rubricas consistem em Ligações (hyperlinks) a outros sites. (Estes 
site não foram abertos mas simplesmente anotados em termos da informação de 
acolhimento neles reflectida)  

• Um grande agrupamento de rubricas registou-se na categoria de Listagens, as 
quais fornecem informação sobre os establecimentos e negócios bem como 
serviços.   

• A percentagem de Notícias e Publicidade, predominantemente alta no conteúdo 
dos outros media,  foi mais baixa no conteúdo dos sites web.  
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2.8%

2.3%

7.0%

22.1%

27.0%

8.0%

3.8%

1.2%

1.6%

3.9%

12.1%

8.2%Emprego

Habitação

Imigração

Serviços legais

Cidadania

Saúde

Educação

Comunidade

Informação ao consumidor
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Política

Outra

Informação sobre o Acolhimento nos Sites Web Analisados

n = 2,430

 
• Em contraste com o conteúdo dos outros media, registou-se uma percentagem 

mais alta no conteúdo sobre a Comunidade (27.0%) do que na categoria da 
Informação ao Consumidor (22.1%) nos site web analisados.  

• Seguido das categorias de Habitação (12.1%), Emprego (8.2%) Educação (8.0%), 
e Lazer (7.0%). 

• As categorias de Imigração (3.9%), Saúde (3.8%), Política (2.3%), Serviços 
Legais (1.6%) e Cidadania (1.2%), registaram respectivamente menos de  4% de 
conteúdo nos sites web. 
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Informação sobre o Acolhimento nas Rubricas de Sites Web Analisadas 
por Grupo Étnico 

 
               Étnia 

Informação 
sobre o 
Acolhimento 

Do 
Afegani

stão 

Da 
Africa 

Ocident
al 

Árabe Caraíba Chinês Latino-
America

no

Somali Portugu
ês

Russo Tâmil

Emprego .0% 1.3% 4.3% 2.4% 15.0% 6.0% 13.3% 8.7% 4.6% 6.5%

Habitação .0% 2.5% 9.8% 1.6% 9.1% 8.5% .0% .0% 9.2% 19.7%

Imigração .0% .0% .0% .0% 9.3% 5.1% 26.7% 13.0% 7.7% .3%

Serviços 
legais 

.0% .6% 3.3% .8% 2.6% 3.0% .0% .0% 4.6% .5%

Cidadania 2.5% .0% 17.4% .0% .4% .4% 6.7% 17.4% 4.6% .0%

Saúde .0% 3.1% .0% 8.8% 4.6% 3.0% 26.7% .0% 10.8% 2.7%

Educação 20.0% 5.0% 2.2% 4.0% 9.6% 7.2% .0% 4.3% 16.9% 7.7%

Comunidade 75.0% 53.8% 38.0% 11.2% 8.2% 17.0% 26.7% 47.8% 32.3% 37.1%

Informação ao 
consumidor 

2.5% 23.8% 17.4% 25.6% 28.0% 31.5% .0% 4.3% .0% 18.1%

Lazer .0% 8.8% 7.6% 37.6% 6.5% 15.7% .0% .0% .0% 1.8%

Política .0% 1.3% .0% .8% 1.3% 1.7% .0% 4.3% 4.6% 3.9%

Outra .0% .0% .0% 7.2% 5.3% .9% .0% .0% 4.6% 1.7%

Total (2,430) 40 160 92 125 718 235 15 23 65 957

 
• A proporção de material na categoria de Comunidade registou um grau elevado de 

variabilidade nos sites dos vários grupos étnicos, de 75% (afegão) a 8.2% 
(chinês).  

• Esta foi a categoria com mais conteúdo para sete dos grupos. Em contraste com os 
outros media, o conteúdo sobre a Informação ao Consumidor foi registado à volta 
dos 30 por cento, com figuras muito baixas registadas nos sites do grupo afegão 
(2.5%), somali (0%) e russo (0%).  
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• Comparado com os restantes grupos, os sites do grupo tâmil registaram a 
percentagem mais alta (19.7%) de conteúdo sobre a Habitação; os sites do grupo 
africano (2.5%) e caraíbo (1.6%) registaram percentagens muito mais baixas 
enquanto que os sites do grupo afegão, somali e português não registaram 
conteúdo algum nesta categoria.  

• O conteúdo sobre o Emprego nos sites do grupo chinês registou uma percentagem 
(15.0%) muito acima do conteúdo nos sites dos restantes grupos, com 
percentagens baixas registadas para o grupo caraíba (2.4%), africano (1.3%) e 
afegão (0%). Noentanto os sites do grupo afegão (20%) e russo (16.9%) 
registaram mais conteúdo do que os sites dos outros grupos sobre a Educação; as 
percentagens mais baixas registaram-se nos sites do grupo árabe (2.2%) e somali 
(0%).  

• Se bem que os sites web de quatro grupos (afegão, africano, árabe e caraíba) não 
registaram conteúdo algum sobre a Imigração, e os sites do grupo tâmil registou 
somente 0.3%, os sites dos restantes grupos registaram proporções significativas 
com os sites do grupo somali a alcançar os 26.7%.  

• Este grupo registou ainda a percentagem mais alta (26.7) de conteúdo sobre a 
Saúde, enquanto que os sites do grupo africano (3.1%) e tâmil (2.7%) registaram 
uma percentagem mais baixa e os sites do grupo afegão, árabe e português não 
registaram conteúdo algum nesta categoria.  Os sites do grupo português e russo 
registaram percentagens acima dos 4% de conteúdo sobre a Política, enquanto que 
os restantes grupos registaram conteúdo abaixo dessa percentagem.   

• No que respeita à categoria dos Serviços Legais, as páginas do grupo russo 
registaram 4.6%; os restantes grupos registaram percentagens baixas. Os sites do 
grupo árabe (17.4%) e português (17.4%) registaram conteúdo 
significativamanete mais alto sobre a Cidadania do que os restantes grupos. Os 
sites do grupo africano, caraíba e tâmil não registaram conteúdo algum nesta 
categoria.   

 
Lacunas na Informação de Acolhimento  
 
O projecto revelou um número de lacunas na capacidade dos imigrantes em receberem 
informação adequada sobre o acolhimento. Tais lacunas têm a ver com a disponibilidade 
de informação útil, os obstáculos que se deparam no que respeita à língua e à cultura, as 
presuposições erradas sobre os meios tecnológicos na concepção e desenho dos sistemas 
de informação, as tendências da industria dos media e as restrições em formas 
particulares de media que limitam a divulgação de conteúdo adequado.  
 
Disponibilidade de informação 
 

• Em geral, há uma grande falta de informação sobre as fontes de infromação de 
acolhimento. 

• As localidades situadas fora da GTA aparentam ter muito pouca informação sobre 
o acolhimento.  
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• Os media baseados nas grandes cidades, geralmente não fornecem informação 
local para as cidades pequenas, se bem que as consideram parte do seu mercado.  

• Os media étnicos repararam que é frequentemente difícil conseguirem informação 
claramente identificada das agências de apoio à imigração e acolhimento.  

• A divulgação de informação por parte das fontes comunitárias não é feita de 
forma sistemática ou completa. 

• Recém-chegados têm dificuldade em obter informação sobre questões praticas, 
como por exemplo,  como obter um SIN ou um cartão de saúde OHIP, uma carta 
de condução, um passaporte, instrução linguística (ESL), horários de autocarro e 
voos, etc. 

• É bastante difícil para os imigrantes obterem informação actualizada sobre 
mudanças recentes nas leis, regulamentos, e regras, etc. 

• Muitos imigrantes têm pouca capacidade independnete de pesquisa no que 
respeita a certos tipos de informação. 

• Em conjunto, estas lacunas criam uma situação em que os imigrantes ficam 
comletamente dependentes de outras pessoas as quais por vezes fornecem, sem 
intenção, informação incorrecta ou enganosa. 

 
Linguagem e cultura  
 

• Os imigrantes têm varios niveis de literacia e essas diferenças causam 
dificuldades de acesso à informação sobre o acolhimento.  

• Alguns recém-chegados têm dificuldade em compreender a informação devido à 
falta de conhecimento das línguas oficiais. 

• Há uma grande falta de disponibilidade de informação nas línguas não oficiais.  
• Muitos dos recém-chegados têm dificuldade em compreender o nivel de inglês ou 

francês nos documentos divulgados pelo governo.  
• Não existe um mecanismo de fornecimento de instruções e explicações suficientes 

a acompalhar a documentação divulgada pelo governo.  
• Os sistemas de divulgação de informação não tomam em conta os obstáculos 

culturais que são contrários ao acesso eficaz da infromação de acolhimento.  
• Algumas pessoas preferem aparentemente receber informação inter-pessoalmente 

em vez de depender dos media. 
 
A tecnologia e os media  
 

• Muitas familias não têm acesso à Internet nas suas casas  
• Algumas pessoas não têm competência informática suficiente. 
• Outras (particularmente os idosos) não se sentem à vontade com a tecnologia da 

Internet. 
• Se bem que a televisão é o meio de comunicação social mais popular, o mesmo 

não permite a revisão da informação. 
• As comunicações automatizadas não são aparentemente muito úteis sendo difíceis  

de usar  
• As oportunidades para a interactividade nos meios automatizados são limitadas. 
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• A anonimidade de certos sistemas resulta em que a informação fornecida seja 
incompleta. 

• Surgiram bastantes reclamações no que respeita aos longos periodos de espera nos 
sistemas telefónicos.  

 
Tendências da industria  
 

• A maior parte do conteúdo dos media audiovisuais dominantes e étnicos tem mais 
a ver com o entretimento do que a informação.  

• Os jornais dominantes e os media audiovisuais não estão aparentemente dispostos 
a expandir o seu conceito de notícias para maior inclusividade das preocupações  
dos imigrantes, mesmo recolhecendo que os recém-chegados fazem parte do seu 
mercado.  

• Os media étnicos mais pequenenos têm tendência a ser temporários devido as 
dificuldades em manter fontes fiaveis de verbas, pessoas qualificadas e ajuda de 
voluntários. 

•  Os media étnicos não têm os recursos financeiros necessários para a tradução de 
material governamental nas respectivas línguas nao-oficiais.  

 
Conteúdo sobre o acolhimento nos media  
 

• A distribuição relativa na cobertura das várias categorias de informação sobre o 
acolhimento verificou-se, em geral, mais reduzida na televisão e na rádio do que 
nos jornais e nos sites web.    

 
Os media dominantes 
 

• Alguns dos media dominantes são vistos como suspeitos devido a percepção 
manifestada que a cobertura é anti-imigrante ou não é inclusiva. 

• A análise mostrou ainda que os meios dominantes têm uma cobertura 
comparativamente fraca sobre questões de cidadania, imigração, e serviços legais. 

• Verificou-se que a televisão tinha pouca cobertura de assuntos sobre a saúde; a 
rádio sobre a educação, o emprego e a recreação ou lazer; a imprensa tem fraca 
cobertura de questões de lazer.  

 
Os media étnicos 
 

• Assuntos de natureza economica dirigem as operações destes media, de modo que 
dedicam grandes proporções de espaço ou tempo de antena para a publicidade em 
vez de informação não-comercial. (Isto foi particularmente evidente nos media do 
grupos étnico do Afeganistão.) 

• Em muitos dos media étnicos, grandes proporções de conteúdo são dedicadas a 
questões relacionadas com o país de origem.  
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• Muitos media étnicos têm em vista os adultos e não conseguem assegurar a 
audiência jovem; este é um caso de informação imprópria ou material insuficiente 
nas línguas oficiais com as quais os jovens se sentem mais à vontade.  

• Certos media parecem relutantes em lidar com questões de saúde mental devido a 
normas culturais. 

• Razõoes variadas, como experiencias nos paises de origem, contribuem para uma 
certa relutância  por parte de alguns media em lidar com certos temas políticos.   
O resultado é que a política é uma das categorias menos cobertas nos media 
étnicos.  

• Além disso, a análise demonstrou que os media étnicos geralmente têm pouca 
cobertura de questões de saúde, emprego, serviços legais, imigração e cidadania.  

• A TV étnica tem cobertura comparativamente fraca em questões de cidadania, 
serviços legais e política; a rádio em questões de habitação e cidadania; os jornais 
em questões de emprego, política e lazer; e finalmente os site web contêm pouca 
informação sobre questõoes de cidadania, serviços legais e política.  

 
Os media de vizinhança 
 

• Os media de vizinhança têm relativament pouca cobertura sobre política. 
• A TV teve comparativamante fraca cobertura de assuntos sobre a habitação; a 

rádio sobre a política e o emprego; e a emprensa sobre política.   
 
Recomendações 
 
Para ser eficiente e útil a informação sobre o acolhimento necessita de ser acessível e 
fiável. Este estudo revelou um grande número de problemas no que respeita à 
acessibilidade devido ao desenho e a concepção de sistemas informáticos, linguagem, 
cultura, competências, tecnologia, interatividade e divulgação. Os dados qualitativos e 
quantitativos demonstram preocupações sobre a fiabilidade da informação no que respeita 
ao nível de confiança, veracidade, perfeição, disponibilidade e finalmente se é opurtuna. 
 
Considerações elementares de desenho da informação 
 
Em ultima análise, planos para enfrentar as lacunas na informação sobre o acolhimento 
tem de ser vistos em termos de eficiência de utilização. Não é suficiente pensar em 
melhorar a estrutura e os modos de divulgação sem primeiramente compreender como é 
que a infromação vai ser utilizada por aqueles a quem é intencionada. Isto requer que se 
responda às necessidades informáticas dos imigrantes e às suas capacidades de acesso a 
tal informação. Tendo em conta que os imigrantes em Ontário são um grupo 
diversificado, uma abordagem rigida e singular não será eficaz. O desenho de sistemas de 
informação tem de tomar em conta os níveis diferentes de carências e formas de acesso. 
 
 
 
 



 92

Diversidade 
 
Uma questão critica a ser abordada é o conhecimento da diversidade da população 
imigrante a ser alvejada. Assim beneficiando o desenvolvimento de ferramentas de 
informação adequadas e dedicadas a todos os sub-grupos da população. É importante 
identificar a diversidade no que respeita a: 
 

• Localidade em Ontário 
• Linguagem 
• Cultura 
• Idade 
• Tempo de residência no Canadá / Ontário 
• Familiaridade com os preceitos canadianos  
• Existência da infrastrutura de organização das várias comunidades  
• Disponibilidade de fontes de informação fiáveis  
 

Carências 
 
Este estudo mostrou que há carências particulares que defrontam os recém-chegados. 
Tais carências variam de acordo com as circumstâncias dos imigrantes. É de maior 
importância compreender as necessidades de informação de cada grupo para que o 
desenvolvimento de sistemas de informação seja de maior utilidade.  Um levantamento 
das carências deve incluir o seguinte: 
 

• A fase de acolhimento  
• Prioridades de carência em termos das categorias de acolhimento 
• Informação pratica na fase inicial do acolhimento  
• Informação a longo prazo  
• Informação sobre contactos 
• Atualizações  

 
Acesso 
 
No sentido de abordar as lacunas na informação de acolhimento é também necessário 
compeender as preferências dos recém-chegados em termos de acesso e uso da 
informação. Os sistemas de informação deveriam ser suficientemente flexíveis tendo em 
conta as seguintes diferenças:  
 

• Capacidades linguísticas 
• Níveis de instrução  
• As normas culturais no que respeita aos costumes de receberem informação bem 

como aos hábitos de comunicação   
• Grupos etários 
• Nível de conforto em usar certas tecnologias  
• Preferência por certos tipos de media  
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• Nível de acesso aos vários media  
 
Desenvolvimento de conteúdo 
 
O desenvolvimento de conteúdo deveria primáriamente ter em conta a sua utilização por 
aqueles que a recebem. Os materiais podem conter muita informação que é designada 
como útil para os recém-chegados mas que eles nunca chegam verdadeiramente a usar 
por várias razões. Um levantamento das carências resultaria na identificação dos géneros 
de informação que os imigrantes requerem. Compreender a diversidade da localidade 
alvejada assitiria ao desenvolvimento de materiais adequados. Outros pontos chave no 
que respeita ao conteúdo tem a ver com o conhecimento de como (e se) os materiais vão 
ser efetivamante divulgados pelos vários meios existentes na localidade, bem como as 
probabilidades de acesso pelos destinatários intendidos.  É importante que o conteúdo 
sobre o acolhimento: 
 

• Seja exprimido em linguagem de compreensão fácil  
• Seja multilingual 
• Seja culturalmente acessível  
• Aborde as condicões locais  
• Aborde as prioridades de informação identificadas pelos próprios recém-chegados  
• Contenha guias práticos sobre como obter produtos, serviços e informação  
• Contenha as categorias de acolhimento que estão menos representadas nos 

materiais existentes  
• Tenha em conta os obstáculos enfrentados pelos media e outros serviços de 

divulgação  
 

 
Considerações de divulgação  
 
A distribuição de conteúdo é ineficaz se não tomar em consideração as regras de conduta 
dentro das quais é obtida e usada. Uma abordagem que não contém uma compreensão das 
carências e dos modos de acesso a materiais resulta numa perca de tempo, frustração, e 
em última análise em fracasso. Uma estratégia de divulgação tem que ser feita de um 
modo exaustivo e abrangente tomando em conta o movimento da informação na rede de 
produção e distribuição.  Tal esquema inclui compreender o respectivo lugar dos vários  
tipos e formas de media, bem como os meios não-tecnológicos de divulgação.  
 
Este estudo examinou o funcionamento de vários tipos de media (dominante, étnica, de 
vizinhança), várias media tecnologias (TV, rádio, jornais, Internet, telefonia, listas 
telefónicas) bem como outras fontes (família, amigos, associações communitárias, clubes 
sociais, cafés, agências imobiliárias, negócios étnicos, firmas de direito e embaixadas).  
 
 
 
 



 94

Os media 
 
Os media têm a vantagem de transmitirem informação para um grande número da 
pessoas. Os media audiovisuais e a Internet têm uma carateristica única de rapidez. A 
investigação dos vários tipos de media mostrou que cada um tem as suas respectivas 
vantagens que podem ser utilizadas para melhorar certos tipos de informação sobre o 
acolhimento por eles divulgada.     
 

• A grande vantagem dos media dominates é a politica.  
• Os media étnicos têm cobertura sobre a informação ao consumidor, habitação e 

communitária. 
• Os media de vizinhança são os melhores a fornecerem informação sobre a 

educação, o lazer e a comunidade.  
 
Abordagem nos media  
 
Dominante 

• Os media dominantes revelam mensagens mistas no que respeita a informação de 
acolhimento. Os realizadores de programas audiovisuais e editores de jornal 
indicaram nas entrevistas o reconhecimento que as seus ouvintes e leitores são 
diversos, mas noentanto a tendência é em escolher material considerado 
merecedor do título de novidade. 

• A legislação a nível federal requer que a diversidade da população do país seja 
reflectida na TV e na rádio canadianas, e os emissores têm-se dedicado a 
actividades que respondem a tais regulamentos. Abre-se assim uma oportunidade 
para debater a inclusão de conteúdo sobre o acolhimento no âmbito do 
cumprimento das suas obrigações regulamentares.  

• Uma expectativa semelhante é possivel com os media de imprensa. Se bem que 
estes não estão abrangidos pelos mesmos regulamentos, têm noentanto 
demonstrado um interesse na diversidade da população canadiana.  

• Seria útil ir para além das publicações principais e abordar a imprensa disponível 
nas várias estações de transporte públicos.  

• Devido a relutância dos media em aproximarem-se das agências governamentais, 
seria necessário envolver um terceiro partido para engrenar em discussões sobre 
os modos práticos de fortalecer a informação de acolhimento divulgada nesses 
media.  

 
 
Étnicos 

• Os imigrantes exprimiram um maior grau de conforto com fontes étnicas: eles 
procuram a informação publica nos media étnicos, mesmo que exista de acesso 
fácil noutros media.  

• Os media étnicos estão mais dispostos do que os media dominantes a incluir 
informação sobre o acolhimento. 
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• Um dos problemas principais identificados tem a ver com a incapacidade de 
tradução da informação governamental nas respectivas línguas. Uma abordagem 
dedicada a facilitar a disponibilidade de material relacionado com o acolhimento 
em várias línguas seria uma resposta adequada a esta situação.  

• Uma lista de contactos (porta-palavras governamentais, centros de apoio ao 
imigrante, organizações étnicas etc.) para recolha de informação e para futuras 
entrevistas seria altamente produtivo.   

 
Media de vizinhança 

• As companhias que oferecem televisão cabo, frequentemente disponibilizam  
tempo de antena aos vários grupos étnicos e agências comunitárias para a emissão 
dos seus programas, os quais são transmitidos nos canais comunitários sem custo 
como é de regulamento.  

• As estações de rádio universitárias e co-op permitem igualmente tempo de antena 
aos grupos comunitários nos seus horários. 

• Os jornais de vizinhança são normalmente grátis, são distribuidos pelas 
residências e centros comunitários.  

• Isto melhora e acrescenta a disponibilidade de conteúdo alcancando um grande 
número de pessoas numa localidade.   

• Se for demonstrado a estes media que questões sobre o acolhimento e a integração 
sao importantes para a vizinhança as probabilidades aumentam em tais questões 
seram incluidas nas suas edições. 

 
Possibilidades com os vários media   

 
Este estudo revelou que certos media dedicam-se a certos tipos de conteúdo: 

 
• A TV demostrou potencial para a melhoria de conteúdo sobre a educação  
• A rádio contem bastante material dedicado a imigração, o que é uma categoria 

que geralmente recebe pouca cobertura  
• A imprensa demonstrou potencial para a melhoria da transmissão de informação 

aos imigrantes, serviços legais, educação e política.  
• Os media web tem a possibilidade de melhoria de informação dedicada aos 

imigrantes e à comunidade, bem como sobre a cidadania. Esta é a categoria que 
recebe menos cobertura.  

 
Televisão e rádio 

• Na rádio e televisão dominantes, a cobertura de questões relacionadas com a 
imigração têm tendência a ser dramatizada e de um modo geral negativa. O 
género documentário seria mais propício para abordar certos assuntos a fundo e 
de uma maneira interessante e informativa.  

• Os programas sobre histórias de imigrantes são bastante populares entre a 
audiência chinesa e programação semelhante poderia ser considerada para outros 
grupos étnicos.  
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• Uma outra perpectiva poderia consistir em abordar os desafios de imigração que 
confrontam os recém-chegados através do género dramático, séries,  ou comédias.  

• Possibilidades de patrocínio regular de programas sobre questões de imigração 
nos vários media dominantes, étnicos ou de vizinhança, devem também ser 
considerados.  

• Programas onde os ouvintes têm a oportunidade de telefonar com perguntas são 
bastante populares.  

• Apoio a este género de programação podia ser dado em termos de establecer listas 
de peritos em cada localidade que estivessem dispostos a fornecer informação 
sobre vários assuntos.   

• Uma estratégia de emissão deve estar consciente dos horários adequados, dada a 
predilecção por parte dos meios audiovisuais de programação para a diversão e o 
entretimento. Um dos realizadores entrevistados para este estudo reparou que 
seria pouco produtivo emitir um programa de entrevistas sobre um assunto sério 
numa sexta-feira ou sábado à noite. 

 
Jornais e revistas 

• Com a imprensa é possivel ler o material ao ritmo desejado e ainda voltar ao 
mesmo material repetidamente para clarificação. Permitem ainda a publicação de 
artigos de fundo sobre questões que requerem explicações substanciais como por 
exemplo, mudanças nas leis. Os jornais principais podiam ser estimulados a 
fazerem reportagens do género de artigos de fundo interessantes a explorar 
questões sobre o acolhimento. Tais artigos, se bem que não contendo novidades 
propriamente ditas, podem contudo abordar questões preocupantes de um modo 
eficaz.  

• As revistas favorecem artigos de fundo e assim têm uma posição preveligiada 
para a inclusão de temas sobre o acolhimento.  

• As várias secções de jornais, como a primeira página, ou secções sobre a cidade, 
sao também lugares indicados para a bordagem de questões sobre o acolhimento.    

• O estudo indica que os pequenos jornais chineses estavam mais dispostos a cubrir 
assuntos sobre a imigração do que os diários étnicos, que são dirigidos por 
corporações trans-nacionais. Portanto, pode-se tornar mais eficaz abordar as 
publicações pequenas; contudo, as principais não devem ser ignoradas devido ao 
seu alcance alargado. 

• Os políticos locais, bem como as agências, frequentemente fazem a sua 
contribuição de artigos para os jornais da vizinhança – esta pode ser uma maneira 
de incluir informação sobre o acolhimento neste meio de comunicação.  

• Um número de editores entrevistados para este estudo apontaram para a 
possibilidade de inserir suplementos pagos sobre vários assuntos. Assim 
fornecendo um modo de inserir um conjunto de artigos nos jornais.   

 
Sites web 

• A Internet tem uma vantagem única com a interatividade. Esta característica 
favorece os recém-chegados cujas capacidades de comunicação estão menos 
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desenvolvidas e aqueles que não estão familiarizados com as opções de resposta 
dos sitemas telefónicos automatizados.  

• Houve elevadas expectativas de multilinguismo nos site web, particularmente 
naqueles que foram establecidos de propósito para a transmissão de informação 
sobre o acolhimento. 

• Os site como o Settlement.org, tem potencial para virem a ser as fontes principais 
para imigrantes, especialmente se vierem a ser multilingue e se a sua existência 
for anunciada alargadamente.   

• Os sites web dos centros de apoio a imigração, associações étnicas e outras 
organizações, podiam também construir sites com ligações ao site   
Settlement.org.   

• Várias sugestões foram propostas visando a melhoria da interactividade, como por 
exemple, a inclusão de um forum de discussão, secções de perguntas frequentes 
(FAQ), bem como a facilitação de respostas num periodo de tempo razoável.  

 
Telefonia 

• A linha de serviço telefónico 211 Community Connection necessita de ter 
capacidades mutilingue e de uso fácil para os recém-chegados.  

• Acções de formação tem de ser levadas a cabo para que o seu pessoal melhore as 
capacidades de compreensão das necessidades e carências dos imigrantes, bem 
como para se familiarizarem com a diversidade das formas de comunicar em cada 
cultura.  

• A existência destes servicos telefónicos necessita de ser anunciada de um modo 
mais abrangente e alargado.  

• Todos os esforços deveriam ser efectuados para reduzir o tempo de espera ao 
telefone, bem como o tempo que se espera pela resposta a perguntas específicas. 

 
Directório 

• Uma lista de contactos essenciais – correio electrónico, telefone and moradas – 
seria bastante útil. 

• Estes deveriam ser disponibilizadoes de acordo com cada localidade.  
• Dada a frequente mudança de pessoal, um modo eficaz de transmitir tais 

directórios seria no site Settlement.org.  
• Contudo, desde que nem todos tem acesso à Internet, seria aconselhável publicar 

um directório anual imprimido.  
 

Manuais de acolhimento  
• Tais manuais forneceriam informação sobre várias questões relacionadas com o 

acolhimento e poderia ainda incluir uma lista de contactos.  
• Cada secção poderia incluir informação relativa a cada localidade.  

 
Possibilidades com outras fontes  
 

• Os participantes nos grupos focais reiteraram repetidamente a importância de 
familiares e amigos no abastecimento de informação sobre o acolhimento e a 
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integração. Estas tendências variam de acordo com o nível de conforto de cada 
recém-chegado em relação à sociedade canadiana, bem como a confiança relativa 
nas fontes de informação públicas.   

• Os centro comunitários, associações, clubes sociais, negócios étnicos, firmas de 
direito e embaixadas do país de origem, constituem ainda outras fontes de 
informação consultadas pelos recém-chegados a Ontàrio.  

• Estas fontes deveriam ser incluidas numa estratégia abrangente de informação 
sobre o acolhimento.  

• O seu pessoal necessita de ter conhecimento adequado da informação currente e 
actualizada no que respeita a contactos úteis.  

• As tais fontes deveriam ser encorajados a disponibilizar uma ligação ao portal do 
site Settlement.org, o qual contém informação sobre o acolhimento. 

 
Iniciativas recomendadas  
 

1. Tradução 
 
É necessario que a CIC aborde a questão do multilinguismo para satisfazer a  procura, 
mesmo exigência, no que respeita a informação sobre o acolhimento. Claramente, isto 
é um investimento financeiro elevado e como tal deve ser feito de uma forma 
selectiva.  E evidente que nem todos os documentos podem ser traduzidos. Será 
necessário identificar as categorias de materiais que vale a pena traduzir em termos da 
importância da informação. No que respeita a escolha de línguas, em vez de adoptar 
uma perpsectiva de “as dez líingua mais faladas”, será necessário fazer um 
levantamento das línguas mais faladas nos grupos de imigrantes. Para além das 
línguas maternas faladas por grande número de imigrantes, há ainda outras como a 
lingua farsi (falada no Irã, no Afgeganistão, nos países da Ásia Central), a  língua 
suaíli (falada nos paises da África Oriental e Central), e a língua russa  (falada na 
Federação Russa bem como nas antigas repúblicas da União Soviética), se bem que 
não são línguais maternas para muitas pessoas, têm a vantagem de extensa 
acessibilidade.  
 
2. Serviços de media étnicos  
 
Um serviço de transmissão de informação nas várias línguas para os media étnicos 
regularmente disponível, forneceria uma estrutura coerente para a distribuição 
frequente de conteúdo relacionado com o acolhimento. Hà 50 anos atrás (1951-2001) 
existia um serviço chamado Canadian Scene. Fornecia artigos grátis aos media 
étnicos em 13 linguas. Os custos eram à volta dos $100,000 dolares por ano e foi 
gerido por um conselho de administração. Das rubricas regularmente transmitidas aos 
media étnicos destaca-se as Qs & As (perguntas e respostas) sobre Citizenship & 
Immigration (cidadania e imigração) e Getting to Know Canada (Conhecer o Canada) 
(com cobertura de certas questões, como por exemple, abrigo, comida, emprego, o 
povo Aborigine etc.). Tal serviço fechou devido a falta de verbas. Se a CIC 
demonstrar interesse em explorar a opção de establecer um servição de informação,   
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com socios ou não, recomendamos que examine o modelo desenvolvido pela 
Canadian Scene. 
 
 
3. Suplementos impressos 
 
Nas entrevistas com os editores registou-se um inclinação marcada para aceitar a 
inclusão de suplementos a serem inseridos nos jornais étnicos. Estes suplementos 
seriam artigos fornecendo informação útil a pessoas nas várias fases de acolhimento e 
integração, escritos em linguagem simples e acessível. Um ciclo de uma ou duas 
vezes por ano podia ser considerado, permitindo regularidade. Os suplementos 
impressos (para além dos jornais) têm a vantagem de estarem disponíveis nos centros 
comunitários e nas agências e centros de apoio ao imigrante durante periodos mais 
longos. As secções acima fornecem sugestões quanto ao tipo de conteúdo relevante.  
 
4. Patricínio audiovisual  
 
Nas entrevistas com os realizadores foi indentificada a disponibilidade de fornecer 
tempo de antena na rádio e na televisão para informação produzida por 
patrocinadores.  Assim permitindo a inclusão de material sobre o acolhimento numa 
grande variedade de programas étnicos. A secção acima sugere tipos de conteúdo 
relevante aos meios audiovisuais.  
 
5. Os media das vilas (cidades pequenas) 
 
O estudo anotou que os imigrantes com menos acesso a informação relevante sobre o 
acolhimento são aqueles que moram fora dos grandes centros. Portanto seria de maior 
importância para a CIC fazer um levantamento das carências nessas localidades, e 
alcançar os media nessas vilas e pequenas cidades onde os imigrantes têm tendência a 
se establecerem.  
 
6. Diálogo com os media dominantes   
 
Vários media dominantes procuram constantemente, no seu mercado, maneiras de 
responderem às necessidades de informação dos seus leitores e ouvintes. As secções 
prévias neste relatório apresentaram certas sugestões que os media dominantes podem 
considerar para a melhoria do seu conteúdo no que respeita a informação sobre o 
acolhimento. Estendendo o diálogo para estes propósitos pode ser efectuado 
directamente ou via um terceiro partido que já tenha entrado em diálogo com os 
medias principais.  
 
7. Áreas de conteúdo 
 
Este relatório contem detalhes extensivos sobre os pontos fortes e fracos dos vários 
tipos de media na sua cobertura de informação sobre o acolhimento. No que respeita 
ao desenvolvimento de conteúdo, não é suficiente abordar questões como o emprego 
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ou a habitação. A estratégia da CIC deve incluir uma abordagem sofisticada e de 
várias camadas, tomando em conta as áreas de conteúdo que necessitam melhoria de 
cobertura. 
 
8. Fortalecer os veículos de media existentes  
 
Existem vários veículos de informação sobre o acolhimento, como por exemple, 
Settlement.org, Canadian Newcomer e Canadian Immigrant. A investigação para este 
projecto revelou que estes veículos devem vir a ser multilingue bem como serem 
relevantes para os imigrantes nas localidades grandes e pequenas. O site 
Settlement.org necessita de publicidade extensiva dado que a maior parte das pessoas 
não tem conhecimento de sua existência. O mesmo pode ser dito das duas revistas 
que são dirigidas por organizações não-governamentais. A revista Canadian 
Newcomer, que presentemente alcança os imigrantes do sul de Ontário, pode 
certamente expandir o seu âmbito. (Canadian Immigrant é baseada em Vancouver.) 
O servico telefónico de informação 211 pode também fazer alguns ajustes visando a 
melhoria de resposta às necessidades dos imigrantes.  A CIC poderia explorar formas 
de estender a colaboração com esses media para atingir as suas próprias metas. 
 
9. Anuário para os media  
 
Um anuário com listas de fontes as quais os media podem consultar para tomar 
conhecimento de informação sobre o acolhimento, seria um recurso indespensável. 
Dado que os media étnicos dominantes têm tendencia a ter bom acesso à Internet, tal 
anuário podia ser baseado na web. Deveria ainda incluir os nomes de peritos no 
governo, nos centros de apoio ao imigrante, na academia e nas comunidades que 
actuam como porta-vozes das várias questões sobre o acolhimento nas línguas 
especificas. Isto ajudaria ainda a responder à necessidade de localizar convidados 
para os programas de entrevista, que são extremamente populares, a serem 
entrevistados com uma certa regularidade.  
 
10. Manuais 
 
Manuais fornecendo informação fundamental nas várias fases de acolhimento e 
integração para os imigrantes de Ontário seria indespensável. Desde que nem toda a 
gente tem acesso à Internet, impressos destes manuais deviam ser também 
disponibilizados (e distribuidos em certas localidades, como por exemplo, os centros 
étnicos comunitários). A informação contida na versão web deveria ser actualizada 
com regularidade. Há uma carência enorme no que respeita a listas de serviços 
acessíveis nas várias localidades que atravessam a província de Ontário.  
 
11. Terminologia  
 
Houve algum debate sobre a adopção pela CIC dos termos “media étnico” ou “media 
etnocultural.” Aconselhamos a continuada aplicação do termo “ethnic media” desde 
que este termo tem a vantagem de ser usado extensamente, nacional e 
internacionalmente – apesar do sentido, considerado por alguns, pejorativo. 


