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Ficha de trabalho de concepção de actividades

Esta ficha de trabalho é um guião útil para a concepção das actividades do seu projecto. Em primeiro lugar, dê prioridade às 
actividades que pretende implementar. Esta ficha de trabalho irá então ajudá-lo a mapear o “quem?, o quê?, onde?, quando?, 
e porquê?” para cada actividade, e iniciar o processo de análise de potenciais problemas, preocupações ou riscos que possa 
enfrentar ao operacionalizar a sua concepção. O Módulo ‘Implementar’ irá explorar em profundidade potenciais riscos e 
abordagens de gestão de riscos.

FICHA DE CONCEPÇÃO

O QUÊ: Título do Projecto, Título da Actividade e Objectivo Relevante do Projecto 

PORQUÊ: Como é que esta actividade poderá vir a contribuir para a realização do objectivo?

COMO:  

Metodologias:

Recursos Necessários::

ONDE:  

QUANDO: Quando é que terá lugar a actividade e, será que existem considerações em termos de calendário que 
deve considerar (por exemplo, diferentes feriados nacionais e religiosos, horas do dia, etc.)



QUESTÕES A CONSIDERAR

 

RISCOS POTENCIAIS

Elemento de Risco Abordagem de Gestão de Riscos

PROTECÇÃO GERAL

 z Estabelecer diálogos interculturais para desenvolver 
tolerância entre culturas e identificar áreas de 
cooperação na comunidade em áreas onde as divisões na 
comunidade sejam facto-res de extremismo violento.

 z Capacitação de funcionários do sector dos meios de 
comunicação sobre como cobrir profissi-onalmente 
incidentes de violência e tensão de forma a prevenir o 
sensacionalismo, estigma-tizar comunidades específicas, 
ou aumentar as divisões.

 z Aumentar as capacidades de resolução de conflitos entre 
os líderes comunitários para en-frentar tensões locais, 
construir consensos em torno de problemas comuns, e 
iniciar esforços  conjuntos para os resolver em áreas onde 
os conflitos comunitários sejam factores de extre-mismo 
violento.

 z Investigar a ameaça que o extremismo violento representa 
num contexto particular e as áreas e contextos específicos 
que estejam em risco e que mais necessitam de programa 
de combater  ao extremismo violento.

 z Ajudar os líderes religiosos a abordar as interpretações 
extremistas da religião por extremis-tas violentos com a 
prática mais tolerante e dominante da religião em áreas 
onde a religião seja explorada para recrutar pessoas para 
o extremismo violento.

 z Melhorar a luta contra o extremismo violento a nível 
governamental, de segurança, da socie-dade civil e local 
através de apoio e capacitação.

 z Melhorar o acesso à justiça, a assistência jurídica e a 
eficácia do sistema de justiça nas comu-nidades, quando 
estas questões sejam factores de extremismo violento.

 z Reforço de capacidade de resiliência entre os jovens 
através de recursos educativos que ex-ploram 
preconceitos e identidade e fomentam o pensamento 
crítico e a literacia digital quando estas questões criem 
vulnerabilidades à radicalização.

 z Sensibilização e capacidades de resposta ao extremismo 
violento em ambientes educacionais através do 
envolvimento com jovens, professores, docentes 
e instituições.

 z Desenvolver melhores relações de confiança e respeito 
entre a polícia e as comunidades quando se verifica que 
as más relações são um motor do extremismo violento.

Folha de Referência: Exemplo de Projectos de P/CVE

A Hedayah e Search for Common Ground compilaram uma lista de diferentes actividades de P/CVE no seu currículo de formação: 
Countering Violent Extremism: An Introductory Guide to Concepts, Programming, and Best Practices. A concepção de actividades de 
P/CVE deve ser informada pelo seu contexto, e pelas avaliações de conflitos e de EV, pela teoria de programas e capacidades 
da sua organização. Contudo, isto serve como uma lista exemplificativa de diferentes tipos de actividades de P/CVE para lhe dar 
algumas ideias sobre o que tem sido feito por outras organizações nesta área.

ÁREAS DE ACTIVIDADE DA P/CVE 



PROTECÇÃO ESPECÍFICA

 z Fomentar a coesão social através da inclusão e 
participação entre grupos sociais marginaliza-dos quando 
estes grupos são considerados mais vulneráveis à 
radicalização por estas razões.

 z Promover a literacia digital e mediática crítica entre 
adolescentes e jovens adultos vulnerá-veis para que 
sejam resistentes a narrativas extremistas violentas sobre 
a vida quotidiana, identidade, religião, e actividades sociais 
ou políticas.

 z Aumentar a resiliência dos indivíduos vulneráveis 
ajudando-os a desenvolver capacidades pa-ra libertar o 
stress, dominar as suas emoções, resistir à radicalização e 
à pressão dos pares, e resolver conflitos através de acções 
não violentas.

 z Utilizar o desporto, as artes e outras actividades para 
desenvolver relações entre jovens vul-neráveis e oferecer 
sessões educacionais para lhes dar perspectivas práticas 
sobre questões sociais ou políticas.

 z Ajudar os jovens vulneráveis a compreender as 
causas, sinais e consequências da radicalização e 
como as pessoas podem escapar desse modo de vida 
através de uma série de testemunhos em vídeo de 
antigos extremistas.

 z Criar uma rede de jovens e formadores de jovens que 
estejam preparados para prevenir a ra-dicalização 
e servir como modelos para jovens vulneráveis ao 
extremismo violento.

 z Envolver pessoas- modelo locais, provenientes de 
comunidades vulneráveis ou que foram an-tigos 
extremistas violentos, para prevenir a polarização e 
radicalização entre comunidades, encorajando o diálogo 
entre cidadãos vulneráveis e organizando actividades de 
prevenção.

 z Oferecer aos pais e mães presos que exibem atitudes 
extremistas (que podem, portanto, transferir as suas 
atitudes para os seus filhos) intervenções para abraçar 
atitudes positivas, bem como aulas parentais, a fim de 
prevenir a radicalização dos seus filhos.

INTERVENÇÃO ATEMPADA/DESVIO

 z Criação de uma linha telefónica de assistência directa 
para pais e outros membros da comu-nidade que se 
preocupam com alguém que parece estar a radicalizar-se.

 z Aumentar a consciência  da polícia e dos funcionários 
prisionais na detecção de sinais de ra-dicalização numa 
fase precoce, reforçando a sua percepção e capacidade 
de avaliação.

 z Registar e partilhar as experiências de mudança de vida 
daqueles que estiveram envolvidos ou foram vítimas  
de  extremismos violentos para expor a propaganda 
desonesta de extremis-tas violentos que o público alvo 
esteja a receber.

 z Desenvolver uma metodologia para fornecer orientações 
e apoio aos professores que se de-param com a 
radicalização nas salas de aula.

 z Intervir nas fases iniciais da radicalização, envolvendo-
se em colaboração com assistentes so-ciais, assistentes 
jovens, enfermeiros psiquiátricos e polícia.

 z Visar aqueles que procuram mensagens extremistas 
violentas online e redireccionando-os pa-ra vídeos 
curadores do YouTube que desmascaram os temas de 
recrutamento desse grupo.

RETIRADA E/OU DESRADICALIZAÇÃO

 z Implementar uma estratégia para ajudar as pessoas 
radicalizadas a sair de grupos extremistas violentos, 
reforçando os laços dentro da família e ajudando-as a 
encontrar emprego e grupos sociais positivos.

 z Fornecer mentoria e aconselhamento individualizado para 
os extremistas violentos retorna-dos e expondo as formas 
como o grupo extremista violento os tinha explorado e os 
crimes que cometeram.

 z Difundir programas de rádio em áreas onde grupos 
extremistas violentos operam para os en-corajar a 
depor as armas e informá-los sobre os programas de 
desmobilização governamental disponíveis.

 z Desenvolver um programa para pessoas nas prisões que 
tenham sido radicalizadas ou conde-nadas por crimes 
violentos de extremismo que lhes permita reavaliar a 
sua visão do mundo e formar relações amistosas  com 
aqueles que consideraram ser o inimigo.

 z Ajudar os antigos extremistas violentos a partilhar as suas 
experiências de deixar o extremis-mo violento e encorajar 
outros a fazer o mesmo.

 z Oferecer assistência e orientação aos extremistas 
violentos e aos jovens simpatizantes de ideologias 
extremistas violentas dispostos a sair daquela situação e 
dos espaços radicalizados circundantes.

REABILITAÇÃO

 z Avaliar os infractores extremistas violentos na prisão 
relativamente à sua ideologia motivado-ra e às estratégias 
que utilizaram para justificar as suas ofensas e oferecer 
aconselhamento pré-libertação   para os ajudar a ver 
através destas justificações e, em vez disso, encontrar 
melhores alternativas.



 z Proporcionar aos presos acusados ou condenados 
por terrorismo, bem como aos reclusos vulneráveis 
à radicalização, mentorias para os ajudar a resolver 
problemas e conflitos, optan-do por um estilo de vida livre 
de crime, envolvendo a rede de reclusos fora da prisão 
e aju-dando-os a enfrentar os desafios que enfrentarão 
após a libertação.

 z Proporcionar aos repatriados combatentes estrangeiros 
abordagens alternativas para a reso-lução de conflitos e 
apoio a traumas.

REINTEGRAÇÃO

 z Ajudar os antigos  extremistas violentos a reintegrarem-
se à sociedade, encorajando a parti-cipação política não 
violenta e acções positivas na comunidade.

 z Trabalhar com as comunidades para prevenir a 
estigmatização das crianças afectadas em famí-lias de 
combatentes no estrangeiro ou famílias repatriadas, o que 
pode causar marginalização ou mesmo encorajá-las a 
seguir os seus parentes até ao extremismo violento.

 z Ajudar os extremistas violentos retornados a recuperar 
o seu estatuto na sociedade, apoian-do-os a tornarem-
se defensores vocais contra a radicalização e o 
extremismo violento.

Reconhecimento: Esta folha de referência utiliza exemplos de projectos de combate ao 

extremismo violento da base de dados  Impact Europe’s Countering Violent Extremism 

Search  que encontra-se disponível em: http://www.impact.itti.com.pl/index#/inspire/

search,  the Radicalization Awareness Network’s (RAN) Collection em https://ec.europa.

eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-

practices/ran-search_en, e do The Future of Countering Violent Extremism: An Analysis of 

Current Programming in Jordan por Patrick Stahl e Julia Wilton (Centro de Assuntos Globais 

da Universidade de Nova Iorque). 
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