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Anexo 1: Exemplar de Indicadores Ilustrativos de CVE

Nesta secção, deverá encontrar uma amostra representativa - não exaustiva - dos indicadores de CVE que reflectem as actuais 
linhas do programa de CVE do Gabinete de CT. Esta lista de indicadores ilustrativos destina-se a proporcionar inspiração durante 
o processo de concepção do projecto. Os indicadores foram agrupados por resultados a nível de programa de CVE, sendo esses 
resultados agrupados pelo tipo de indicador – resultado ou realização/efeito. Cada objectivo do projecto deve ter pelo menos um 
resultado e um indicador de realizações, a fim de poder determinar o progresso e o sucesso do projecto. 

RESULTADO: Alternativas para os jovens em risco e comunidades abrangidas

Indicadores Ilustrativos de Resultados: 

 z Número de pessoas de grupos de risco alcançados através de actividades apoiadas por projectos

 z Número de vezes que a comunidade e funcionários do governo se reúnem para abordar questões de comunidade/segurança 
(e destes o número de encontros públicos) 

 z Número/percentual de jovens/mulheres/homens/pessoas a participantes/treinadas  em XXXX  

 z Percentual de aumento da diversidade de membros; 

 z Número de diálogos inter-religiosos e intra-religiosos facilitados

 z Percentual de indivíduos que relatam envolvimento com estruturas de poder locais para efectuar mudanças

Indicadores Ilustrativos de Realizações:

 z Número de projectos de desenvolvimento comunitário concluídos com sucesso com assistência a projectos que respondem a 
planos de desenvolvimento comunitário 

 z Número de actividades auto-geradas com objectivos relevantes para o CVE em comunidades em risco, bairros, escolas, etc. 

 z Mudança na percentagem de grupos-alvo que acreditam que existem canais políticos pacíficos e eficazes para a prossecução 
de direitos e interesses 

 z Percentagem de jovens que completaram formação em liderança e são participantes activos em eventos comunitários 

 z Aumento do nível de consciencialização/actividade cívica entre os jovens participantes 

 z Redução de incidentes de violência entre a população alvo 

RESULTADO: As narrativas terroristas e a visão extremista violenta do mundo combatidas

Indicadores Ilustrativos de Resultados:

 z Número/percentagem de jovens/mulheres/homens/pessoas a participarem/treinadas em XXXX

 z Número de participantes em cada evento ou workshop versus número previsto 

 z Número de líderes respeitados que abordam o tema do extremismo violento 

 z Número de jovens alcançados através de programas de educação cívica de rádio/televisão

 z Percentagem de grupos-alvo que nomeiam um mentor espiritual que seja um EV 

 z Percentagem de cidadãos que ouvem programas de TV/rádio sobre paz e tolerância ou número de ouvintes de programas de 
TV/rádio que abraçam mensagens não violentas. 



Indicadores Ilustrativos de Realizações:

 z Aumento percentual de membros da comunidade que percebem a violência como meio ilegítimo de mudança social 

 z Aumento percentual de pessoas que percebem ideologias pacíficas/não violentas como influentes e significativas e partilham 
esta mensagem 

 z Número de estações de rádio/jornais/meios de comunicação social assistidos que produzem conteúdos próprios de CVE 

 z Inquéritos/ sondagens de opinião/grupos focais/etc. indicam diminuição do apoio a grupos, actividades e ideologias de EV 

 z Número de menções favoráveis a actividades de projecto nos meios de comunicação social (se aplicável) 

 z Aumento percentual de membros da comunidade que têm a percepção da melhoria dos canais de comunicação para os 
jovens discutirem tópicos sensíveis 

RESULTADO: Capacidades desenvolvidas pelo governo parceiro e pela sociedade civil em CVE

Indicadores Ilustrativos de Resultados:

 z Número/percentagem de jovens/mulheres/ homens/pessoas a participarem/treinadas em XXXX 

 z Número de participantes em cada evento ou workshop versus número previsto

 z Número/percentagem de guardas prisionais/oficiais formados em técnicas de reintegração e reabilitação 

 z Número de campanhas de CVE das OSC, actividades ou outros projectos 

Indicadores Ilustrativos de Realizações: 

 z Número de indivíduos antigos/reformados em EV que prestam serviços de mentoria para reabilitar prisioneiros 

 z Número de OSC que demonstram maior capacidade de resposta às necessidades da comunidade

 z Número de prisioneiros que prestam serviços, formação de habilidades, educação básica e profissional, etc. Antes ou após a 
libertação da prisão 

 z Percentagem de membros do sector público, privado e da sociedade civil que declaram colaboração uns com os outros

 z Mudança na percentagem do grupo alvo que acredita que a) o regime/governo e b) a sociedade civil estão a trabalhar para 
melhorar o bem-estar da comunidade/grupos alvo 

 z As nações parceiras assistem, participam e acolhem conferências e seminários de CVE 

 z As nações parceiras que alistam documentos que descrevem as boas práticas de CVE

Percentagem do grupo alvo que acredita que há uma consulta 
activa por parte a) dos líderes políticos; e b) da burocracia 
governamental sobre as necessidades da comunidade. 

Percentagem do grupo alvo que sente que o seu grupo é 
marginalizado por a) a sociedade em geral; e b) o regime/ 
governo. 

Número médio de horas de tempo livre/semana (tempo 
durante o qual os inquiridos não estão a trabalhar, na escola 
ou envolvidos em actividades sociais que requerem a sua 
participação) (ou Percentagem de jovens que dizem ter pouco 
ou nada para fazer durante X horas semanais com o limiar de X 
a ser determinado num determinado ambiente)

Grau de raiva ou ressentimento a) em relação ao regime; e 
b) em relação à sociedade em geral por ignorar ou reforçar o 
estatuto de marginalizado do grupo alvo.

Discussões de grupo focal com os jovens sobre como eles e 
os seus amigos estão a despender o seu tempo (por exemplo, 
onde se encontram, o que fazem juntos) 

Noção de que a) o Estado; e b) a sociedade em geral não se 
preocupa com o bem-estar do grupo-alvo 

Número de projectos de desenvolvimento comunitário 
concluídos com sucesso com assistência do  projecto que 
respondem a planos de desenvolvimento comunitário 

 

Lista Completa de Indicadores Propostos

RESULTADO: Alternativas para os jovens em risco e comunidades abrangidas



Número de actividades auto-geradas com objectivos 
relevantes para o CVE em comunidades em risco, bairros, 
escolas, etc. 

Percentagem de cidadãos na área alvo satisfeitos com os 
processos locais de tomada de decisão (desagregados por 
idade e região alvo)

Percentagem de líderes comunitários (governo, tradicionais, 
empresas, sociedade civil) que relatam satisfação com as 
oportunidades desportivas/sociais/culturais para a juventude 

Percentagem de indivíduos que relatam que o governo local 
tem em conta as opiniões dos cidadãos nos processos locais 
de tomada de decisão 

Percentagem de participantes do diálogo inter-religioso 
declarando vontade de se envolverem em mais diálogo com 
membros de outra religião 

Percentagem de participantes no diálogo intra-religioso 
declarando vontade de se envolverem em mais diálogo com 
membros da sua fé 

Percentagem do grupo alvo que acredita que existem 
canais políticos pacíficos e eficazes para perseguir direitos e 
interesses 

Mudança na Percentagem do grupo alvo que acredita que os 
grupos de EV desempenham um papel importante na provisão 
dos bens e serviços económicos ou outros bens e serviços 
sociais necessários à comunidade

Mudança na percentagem de grupos-alvo que acreditam que 
os grupos de EV estejam a defender o Islão ou a defender a 
comunidade muçulmana 

Percentagem do grupo alvo que passa mais de X horas 
envolvido numa actividade social, cultural ou desportiva 
construtiva e que mostra entusiasmo por essa actividade (por 
exemplo, desporto, clubes juvenis, trabalho voluntário; será 
fundamental compreender quem patrocina a actividade) 

Percentagem de jovens que afirmam que as suas opiniões são 
respeitadas pelos líderes comunitários 

Percentagens de pessoas que relatam confiança positiva no 
governo distrital, governo provincial e governo nacional 

Aumento do nível de consciência cívica/actividade dos jovens 
participantes

Número de jovens que relatam menos frustrados e mais 
confiantes nas agências governamentais 

Número de jovens que relatam ser melhor apoiados e 
representados por organizações juvenis 

Número de clubes juvenis/desportivos/etc. estabelecidos 

Mudança percentual de membros da comunidade que afirmam 
que a tutoria e o aconselhamento foram cruciais para os ajudar 
a ultrapassar questões pessoais 

Percentagem de cidadãos que participam nos processos de 
tomada de decisões locais 

Percentagem de cidadãos que declaram que os grupos de 
jovens/jovens contribuem  positivamente à sociedade

Percentagem de líderes comunitários que afirmam que os 
jovens participam de forma construtiva nos processos de 
tomada de decisões comunitárias 

Percentagem de membros da comunidade satisfeitos com 
o acesso aos serviços e recursos (desagregados por idade e 
região alvo) 

Percentagem de indivíduos que relatam envolvimento com 
estruturas de poder locais para efectuar mudanças com 
sucesso 

Percentagem de jovens participantes que se sentem capazes 
de liderar outros jovens 

Percentagem de membros dos sectores público, privado e da 
sociedade civil que declaram colaboração entre si 

Percentagem de jovens que relatam satisfação com as 
oportunidades desportivas/sociais/culturais 

Percentagem de jovens que declaram mudanças positivas nas 
suas comunidades como resultado da sua participação em 
actividades cívicas

Percentagem de jovens que completaram formação de 
liderança e são participantes activos em eventos comunitários 

Percentagem de jovens que relatam menos frustração com/
mais satisfação com as agências governamentais 

Número de pessoas de grupos de risco alcançadas através de 
actividades apoiadas pelo projecto 

Número de vezes que funcionários da comunidade e do 
governo se reúnem para abordar questões de comunidade/
segurança (e Número destes que sejam públicos) 

Número/Percentagem de jovens/mulheres/homens/pessoas 
a participarem/treinadas  em XXXX 

Número de participantes em cada evento ou workshop versus 
número previsto 

Número de cidadãos que participam nas reuniões do conselho 
distrital ou o seu equivalente local

Número de eventos comunitários realizados para discutir 
questões de governação local 

Número de membros da comunidade que recebem serviços 
de aconselhamento e mentoria 

Número de projectos comunitários implementados por jovens 

Número de fóruns de diálogo realizados sobre questões-chave 

Número de horas de serviço comunitário doadas pelos jovens 

Número de iniciativas implementadas conjuntamente por 
entidades de dois sectores diferentes 



Número de diálogos inter-religiosos e intra-religiosos 
facilitados 

Número de projectos completados com a participação da 
comunidade 

Número de campanhas de informação pública realizadas

Número de visitas e compromissos comunitários dos 
funcionários provinciais e distritais 

Número de jovens formados na construção de competências 
profissionais 

Número de jovens formados no programa de preparação para 
o trabalho 

Número de jovens formados em programas de preparação 
para o trabalho e emprego, ou seja, empreendedorismo, 
formação profissional 

Percentagem de indivíduos que relatam envolvimento com 
estruturas de poder locais para efectuar mudanças 

Percentagem de pessoas que participam na resolução de 
problemas comunitários

Percentagem da população-alvo, indicando que assistiram a 
sessões em que receberam informações e puderam expressar 
as suas preocupações e desejos 

Percentagem de jovens activamente envolvidos em clubes 
juvenis/desportivos/teatro/etc. 

Percentagem de jovens que se sentem melhor preparados 
para entrar no mercado de trabalho 

Percentagem de jovens envolvidos em uma ou mais 
actividades extracurriculares tais como desporto, teatro, 
voluntariado 

Percentagem de jovens que participam em actividades cívicas 

Percentagem de jovens (por coorte de idade) que dizem ter 
acesso a (e participar em) oportunidades sociais construtivas

RESULTADO: As narrativas terroristas e a visão extremista violenta do mundo combatidas

Número de estações de rádio/jornais/meios de comunicação 
assistidos que produzem conteúdos próprios de CVE 

Número de horas de material de CVE produzido, difundido e 
retransmitido até XXXX 

Número de menções favoráveis das actividades do projecto 
nos meios de comunicação social (se aplicável) 

Aumento percentual de membros da comunidade que 
consideram a violência como meio ilegítimo de mudança social 

Aumento percentual de pessoas que percebem as ideologias 
moderadas como influentes e significativas e partilham 
mensagens moderadas 

Inquéritos/ sondagens de opinião/grupos focais/etc. indicam 
uma diminuição do apoio a grupos, actividades e ideologias de 
EV

Aumento percentual de pessoas que percebem as ideologias 
moderadas como influentes e significativas 

Número de líderes moderados que participam em actividades 
do projecto que transmitem mensagens de forma mais eficaz 

Aumento percentual de membros da comunidade que 
percebem melhores canais de comunicação para os jovens 
discutirem tópicos sensíveis 

Aumento percentual de pessoas que percebem as ideologias 
moderadas como influentes e significativas 

Aumento percentual de imãs, anteriormente conhecidos por 
terem opiniões (violentas) extremistas, mais predispostos a 
divulgar mensagens de não-violência e tolerância 

Percentagem de cidadãos que declaram as mensagens de 
vozes moderadas como atractivas 

Percentagem de cidadãos que percebem o aumento do fluxo 
de informação sobre paz e tolerância

Número de líderes respeitados que abordam o tema do 
extremismo violento 

Número/Percentagem de jovens/mulheres/mulheres/
pessoas participantes/formados em XXXX 

Aumento percentual na diversidade dos membros 

Número de participantes em cada evento ou workshop versus 
número previsto 

Aumento percentual de imãs confiantes e bem treinados para 
divulgar a mensagem de não-violência, moderação e tolerância

Percentagem de cidadãos que afirmam que a violência é um 
método eficaz para resolver problemas 

Redução de incidentes de violência entre a população alvo 

Número de líderes comunitários respeitados que abordam o 
tema sobre o EV trimestralmente 

Número de jovens alcançados através de programas de 
educação cívica na rádio/televisão 



Percentagem de cidadãos que ouvem programas de rádio/
televisão sobre paz e tolerância ou 

Número de ouvintes de programas moderados de rádio/TV 

Percentagem do grupo alvo que nomeia um mentor espiritual 
que seja EV 

Percepção da fiabilidade dos diferentes programas

RESULTADO: Capacidades desenvolvidas pelo governo parceiro e pela sociedade civil em CVE

Percentagem do grupo-alvo que acredita que, para um 
determinado crime, um perpetrador poderoso seria tratado de 
forma idêntica a um impotente (incluindo agentes do Estado) 

Percentagem do grupo alvo que acredita poder apresentar 
uma queixa sobre direitos humanos sem medo de represálias; 

Percentagem que acredita poder obter justiça através do 
sistema formal

Mudança percentual do grupo alvo que acredita que a) o 
regime/governo e b) a sociedade civil estejam a trabalhar para 
melhorar o bem-estar da comunidade/grupos alvo 

Percentagem de pessoas que declaram ter sido maltratadas 
por um agente da polícia (verbal ou fisicamente) nos últimos 12 
meses.

Percentagem que acredita que os polícias/ guardas prisionais 
torturam/atacam/abusam rotineiramente os prisioneiros 

Percentagem do grupo alvo que acredita que os serviços 
de segurança utilizam a violência contra a oposição civil (é 
improvável que tal questão possa ser colocada na maioria dos 
ambientes repressivos).

Número de EV antigos/reformados que prestam serviços de 
mentoria a reabilitar prisioneiros 

Número de iniciativas implementadas conjuntamente por 
entidades de dois sectores diferentes 

Número de OSC que demonstram uma maior capacidade de 
resposta às necessidades da comunidade 

Número de prisioneiros que prestaram serviços, formação de 
competências, educação básica e profissional, etc., antes ou 
após a libertação da prisão 

Número/Percentagem de prisioneiros que relatam alterações 
no comportamento da polícia/polícia prisional em relação aos 
prisioneiros 

Número/Percentagem de prisioneiros que relatam maiores 
oportunidades de comunicação/interacção com membros da 
família (visitas, chamadas telefónicas, etc.)

Número/Percentagem de presos que relatam uma maior 
interacção de apoio social (com, por exemplo, psicólogos, 
assistentes sociais, mentores de carreira, figuras religiosas que 
defendem mensagens de não-violência) 

Percentagem de membros dos sectores público, privado e da 
sociedade civil que declaram colaboração entre si 

Número/Percentagem de guardas prisionais/oficiais formados 
em técnicas de reintegração e reabilitação 

Número/Percentagem de jovens/mulheres/mulheres/
pessoas participantes/formados em XXXX 

As nações parceiras fizeram-se presente, participaram e 
acolheram conferências e workshops de CVE 

As nações parceiras assinaram documentos que descrevem as 
boas práticas do CVE


