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Áreas do Programa de P/CVE

Existe uma vasta gama de áreas do programa de P/CVE, e muitas destas áreas do programa podem ser aplicadas em diferentes 
contextos (países, regiões, comunidades, etc.). No entanto, ao conceber um projecto de P/CVE, as actividades seleccionadas 
devem ser directamente informadas pelo contexto específico do programa. A seguir, decompusemos as potenciais actividades 
de P/CVE em categorias gerais. Dentro de cada uma destas categorias, oferecemos exemplos ilustrativos de actividades de P/
CVE específicas que as organizações podem potencialmente adaptar para enfrentar os seus próprios desafios. Para cada uma das 
actividades modelo, incluímos informação sobre projectos reais implementados por organizações locais em todo o mundo.  

Para além dos exemplos delineados abaixo, recomendamos mais alguns recursos gerais sobre os programas de P/CVE:

 z Impact Europe’s CVE Database 
 z Radicalization Awareness Networks’ Collection 
 z Office of Transition Initiatives CVE Toolkit (USAID)

Abordagens de Base Comunitária 
Uma abordagem baseada em sistemas locais que seja adaptada para abordar dinâmicas específicas e factores de extremismo 
violento numa comunidade que esteja exposta e/ou vulnerável ao extremismo violento pode ser eficaz na prevenção do 
extremismo violento, especialmente se sustentada ao longo do tempo. Abaixo encontra-se uma lista de possíveis actividades de 
P/CVE de base comunitária.

ÁREA DE  
ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO EXEMPLOS DE PROJECTOS

Educação Cívica A frustração com o governo é muitas 
vezes identificada como um vector de 
extremismo violento. Há muitas formas 
de abordar esta questão, uma das quais 
é educar os membros da comunidade 
sobre os seus direitos cívicos. Os cida-
dãos podem não ter consciência dos 
seus direitos cívicos e daquilo a que 
têm direito. Além disso, muitas vezes 
não têm consciência de como respon-
sabilizar os detentores do poder pelas 
suas deficiências. Ao proporcionar aos 
membros da comunidade uma educa-
ção cívica básica, os cidadãos recebem 
as competências e conhecimentos ne-
cessários para se tornarem agentes de 
mudança nas suas comunidades.

 Em 2016, a Union des Tunisiens Indépendants pour la Liberté (UTIL) 
lançou a Arab Civic Education Network. Como parte desta iniciativa, a 
UTIL desenvolveu um manual sobre a utilização da educação cívica para 
prevenir e combater o extremismo violento.

Em 2019, a filial do Mali da West Africa Network for Peacebuilding 
(WANEP) visitou a UTIL em Tunes para tomar conhecimento do Civic 
Education Manual da UTIL. Durante este intercâmbio profissional, a UTIL 
e a WANEP discutiram o uso da educação cívica na prevenção e combate 
ao extremismo violento. A UTIL ajudou então a WANEP a adaptar o Civic 
Education Manual ao contexto maliense.  

O projecto Kenya Tuna Uwezo é um projecto financiado pela USAID 
implementado por Comunidades Globais que também integrou a 
educação cívica. Trabalhando com parceiros locais, PeaceNet e Kituo Cha 
Sheria, o projecto permitiu que os residentes, especialmente os jovens, 
apresentassem queixas e trabalhassem para soluções comuns.

http://www.impact.itti.com.pl/index#/inspire/search
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/ran-search_en
https://sidw.org/sites/default/files/USAID-OTI-CVE_Toolkit_June_2018.pdf
http://www.util.tn
https://www.wanep.org/wanep/
https://www.wanep.org/wanep/
https://www.globalcommunities.org/kenya-tuna-uwezo
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ÁREA DE  
ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO EXEMPLOS DE PROJECTOS

Advocacia 
Comunitária

Em conjunto com a educação cívica, 
ensinar as comunidades a defenderem-
se a si próprias é também uma forma 
útil de combater o extremismo. Em 
muitos casos, os indivíduos juntam-se 
a grupos extremistas porque sentem 
que os seus governos não prestam 
serviços essenciais e os cidadãos 
são impotentes para fazer exigências. 
Quando as comunidades são ensinadas 
a defender de forma adequada e eficaz 
as suas neces-sidades, o atractivo das 
organizações extremistas pode diminuir.

Na região de Diffa, afectada pelo EV, no Níger, a USAID/OTI apoiou o 
desenvolvimento de uma rede de 12 líderes comunitários para aumentar 
a capacidade de resistência a grupos extremistas violentos na região 
afectada por Boko Haram e ISIS-África Ocidental. A rede, Nalewa Mada 
(“We Search for Peace”), inclui agora 30 aldeias com mais de 300 jovens, 
mulheres, líderes tradicionais, e religiosos.  

Em 2017, Neighborhoods Association IDMAJ conduziu um workshop de 
três dias em Casablanca, Marrocos, para 40 indivíduos de associações da 
sociedade civil, organizações do sector público, e instituições religiosas 
e educacionais em áreas carentes de Casablanca. Os objectivos do 
workshop eram os seguintes: (1) informar os líderes destas instituições 
sobre organizações e redes extremistas violentas; (2) discutir medidas 
de prevenção da radicalização; e (3) proporcionar uma plataforma para 
uma maior colaboração para combater o recrutamento. Quatro meses 
mais tarde, o IDMAJ deu seguimento a um segundo seminário para 
representantes de OSC para identificar métodos de recrutamento e 
respostas ao extremismo violento no bairro Sidi Moumen de Casablanca. 
Com a direcção do IDMAJ, os participantes do workshop criaram 
cinco grupos de advocacia a nível comunitário que continuaram a 
trabalhar regularmente em Sidi Moumen para aumentar a educação e a 
sensibilização sobre o extremismo violento.

Envolvimento 
Comunitário 
Baseado em 
Sistemas Locais

As abordagens lideradas pela 
comunidade e baseadas em sistemas 
locais provaram ser métodos eficazes 
para envolver uma vasta gama de 
intervenientes nas comunidades locais. 
O envolvimento de uma vasta gama de 
partes interessadas é frequentemente 
essencial para compreender e prevenir 
o extremismo violento. Ao implementar 
actividades lideradas pela comunidade, 
a capacidade das partes interessadas 
locais é reforçada, a sua capacidade 
de abordar o extremismo violento é 
melhorada, e a resistência global da 
comunidade ao extremismo violento 
aumenta.

Em 2019, a Association Malienne Pour La Survie Au Sahel (AMSS) facilitou 
seminários sobre o reforço da resiliência e interdependências locais de 
duas comunas (Rharous e Séréré) na região de Timbuktu, no Mali. Os 
participantes nos seminários incluíam jovens, mulheres, funcionários eleitos, 
jornalistas, chefes tradicionais, líderes religiosos, prefeitos e representantes 
das OSC. Durante cada seminário, a AMSS utilizou uma metodologia 
de envolvimento de múltiplos intervenientes (SCALE+) para identificar 
acções e práticas apropriadas para impulsionar a resiliência ao EV destas 
comunidades. A AMSS apoiou então os membros da comunidade na 
implementação de três actividades de resiliência da comunidade, incluindo: 
(1) uma caravana que sensibilizou os jovens para o extremismo violento 
através de uma competição desportiva; (2) um seminário de informação e 
sensibilização das mulheres sobre o seu papel na prevenção do conflito 
e do extremismo violento na sua comunidade; e (3) um seminário de 
capacitação para aumentar a sensibilização sobre a participação dos jovens 
nos programas de P/CVE.

Outros recursos e/ou projectos sobre o envolvimento da comunidade 
baseada em sistemas locais: 

• The Role of Civil Society in Preventing and Countering Violent Extremism 
and Radicalization that Lead to Terrorism (OSCE) 

• Safe Spaces: An Updated Toolkit for Empowering Communities and 
Addressing Ideological Violence (Muslim Public Affairs Council) 

• Ma3an, Tunisia (FHI 360) 
• Sanad for Peacebuilding, Iraq (USIP)

https://2012-2017.usaid.gov/political-transition-initiatives/niger
https://www.idmaj.org/
https://www.ong-amss.org/
http://scaleplus.fhi360.org/
https://www.osce.org/secretariat/400241?download=true
https://www.osce.org/secretariat/400241?download=true
https://www.mpac.org/safespaces/files/MPAC-Safe-Spaces.pdf
https://www.mpac.org/safespaces/files/MPAC-Safe-Spaces.pdf
https://www.fhi360.org/projects/ma3an
https://reliefweb.int/organization/sanad
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Policiamento  
Comunitário

A segurança física é por vezes um 
problema em comunidades onde 
os indivíduos são susceptíveis ao 
extremismo violento. Nestes casos, o 
estabelecimento de um programa de 
policiamento comunitário é uma forma 
eficaz de abordar a insegurança. Os 
programas de policiamento comunitário 
centram-se na construção de relações 
positivas entre a polícia e a comunidade 
local que são construídas com base na 
confiança e respeito. 

Uma avaliação participativa dos jovens realizada em 2015 em Tânger e 
Tetouan (Marrocos), pela USAID revelou que o sentimento de insegurança 
dos jovens nos seus bairros poderia ser atribuído à falta de uma presença 
policial positiva. Para reforçar a participação democrática, o Governo de 
Marrocos empenhou-se numa série de reformas que deram prioridade ao 
envolvimento directo entre a polícia, as autoridades locais e os cidadãos 
para melhor responder às suas necessidades e melhorar a eficiência global 
da força. A USAID apoia os esforços de reforma do governo através do 
projeto-piloto da Community Oriented Policing Activity (COPA). Antes do 
projecto, os residentes nos bairros-alvo não discutiam abertamente as suas 
preocupações de segurança e protecção. Através da COPA, estes mesmos 
indivíduos procuraram ultrapassar as suas diferenças para aprenderem 
novas competências e contribuírem para melhorar a segurança nas suas 
comunidades. A USAID está a desenvolver as competências da polícia e 
dos residentes para os ajudar a trabalhar em conjunto na abordagem de 
questões de segurança.  

Outros recursos chave e/ou programas sobre policiamento comunitário: 

• Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and 
Radicalization that Lead to Terrorism: A Community-Policing Approach 
(OSCE)

• Community-Based Policing in Bangladesh (The Asia Foundation)
• Community-Based Policing in Timor-Leste (The Asia Foundation)

Estratégia 
Comunitária 
de Prevenção 
do Extremismo 
Violento

Ao adoptar uma abordagem local base-
ada em sistemas de P/CVE, um primeiro 
passo comum é reunir os membros 
da comunidade e criar uma estratégia 
co-munitária. Ao incluir vozes locais, os 
desafios e as soluções propostas serão 
mais relevantes para a comunidade. Ao 
começar com esta abordagem liderada 
pela comunidade, a probabilidade de 
adesão local à programação de P/CVE 
aumenta, o que pode levar a um maior 
impacto do programa.

A actividade NiWajibu Wetu (NIWETU) do Quénia, financiada pela 
USAID e implementada pela DAI, reforça a capacidade das OSC e dos 
influenciadores comunitários para liderar iniciativas de CVE. Desde 2016, 
a NIWETU estabeleceu parcerias com 39 organizações locais para co-
conceber actividades de CVE específicas do contexto em todo o Quénia. A 
NIWETU também apoia 52 Defensores de CVE para a Mudança (C4C) em 
cinco condados do Quénia através de formação, mentoria, e apoio técnico 
contínuo.

Em 2016, a Associação Chifae implementou uma formação de dois dias 
para 52 investigadores, activistas da sociedade civil, autoridades públicas, 
polícia, e jornalistas para desenvolver uma estratégia de prevenção e de 
contenção da radicalização conducente ao extremismo violento em Tânger, 
Marrocos. Dada a falta de compreensão dos factores de extremismo 
violento entre os intervenientes em Tânger, bem como a falta de uma 
resposta coerente ao problema, a formação reforçou as capacidades 
dos intervenientes locais para aumentar o impacto e a eficácia dos seus 
projectos de prevenção do extremismo violento. 

Outros recursos e/ou programas chave sobre o envolvimento das partes 
interessadas da comunidade:

• Developing a Community-Led Approach to Countering Violent Extremism 
(The World Organization for Resource Development and Education)

Reforço da 
capacidade de 
CVE dos Líderes 
Locais

O desenvolvimento de uma abordagem 
baseada na comunidade pode incluir 
o estabelecimento de parcerias e o 
reforço da capacidade dos líderes 
locais, tais como funcionários 
municipais, clero, anciãos de aldeia ou 
outros indivíduos bem estabelecidos 
dentro da comunidade. Estes líderes 
possuem tipicamente diferentes níveis 
de poder e influência, quer se trate 
de poder eleito oficial ou de poder 
respeitado não oficial. Estes líderes 
podem ser poderosos aliados na 
comunidade e podem aumentar o 
impacto das actividades de P/CVE.

Em 2016, o Departamento de Estado dos EUA concedeu à ICMA uma 
subvenção para a implementação do projecto Building CVE Expertise 
for Municipal Authorities in the Western Balkans, um projecto concebido 
para promover parcerias entre o governo, a sociedade civil e o sector 
privado para aumentar o envolvimento e a resiliência da comunidade 
contra o extremismo violento. O projecto procurou estabelecer redes, 
formar e mobilizar autarcas e líderes municipais em toda a região dos 
Balcãs Ocidentais para identificar e abordar os factores de risco associados 
ao extremismo violento através do envolvimento na the Strong Cities 
Network. A equipa do projecto realizou uma digressão de sensibilização 
que envolveu 85 reuniões e envolveu 58 governos locais. Organizaram 
workshops de desenvolvimento de capacidades para 236 participantes 
em quatro dos seis países e uma conferência regional final para municípios 
dos seis países, com a participação de 107 participantes de 28 governos 
locais. As sondagens pré e pós-workshop indicaram um aumento do 
conhecimento do CVE e da confiança para contribuir para os esforços 
nacionais e internacionais para combater o extremismo violento.

https://www.usaid.gov/morocco/fact-sheets/community-oriented-policing-activity
https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true
https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true
https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/TAFHANDOUTBGCOPFINAL.pdf
https://asiafoundation.org/publication/community-policing-in-timor-leste/
https://www.dai.com/uploads/NIWETU - J2SR and CVE_FINAL.pdf
http://www.chifae.ma/
https://fhi360web.sharepoint.com/sites/project/scsglobal/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ffhi360web%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fproject%2Fscsglobal%2Frl%2FResult%201%2E1%2E1%20%2D%20Research%20Agenda%2F05%20%2D%20CVE%2F02%20%2D%20FHI%20360%20%2D%20CVE%20Reference%20Guide%2FModules%2F5%2ECross%2Dcutting%2FProgramming%5FAreas%2FNon%2DPublic%5FResources%2FDeveloping%20a%20Community%2DLed%20Approach%20to%20Countering%20Violent%20Extremism%20%28CVE%29%20by%20WORDE%2Epdf%3Fcsf%3D1%26e%3D2qhBV3%26cid%3Dc16bb9fa%2D6b75%2D4676%2D9242%2Dc95775a712d3&correlation=7970509f%2D2028%2Da000%2Dd55e%2Dac909f24b14a&Type=item&name=67e33173%2Dc276%2D483c%2D8546%2D313a97c2b519&listItemId=6421
https://fhi360web.sharepoint.com/sites/project/scsglobal/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ffhi360web%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fproject%2Fscsglobal%2Frl%2FResult%201%2E1%2E1%20%2D%20Research%20Agenda%2F05%20%2D%20CVE%2F02%20%2D%20FHI%20360%20%2D%20CVE%20Reference%20Guide%2FModules%2F5%2ECross%2Dcutting%2FProgramming%5FAreas%2FNon%2DPublic%5FResources%2FDeveloping%20a%20Community%2DLed%20Approach%20to%20Countering%20Violent%20Extremism%20%28CVE%29%20by%20WORDE%2Epdf%3Fcsf%3D1%26e%3D2qhBV3%26cid%3Dc16bb9fa%2D6b75%2D4676%2D9242%2Dc95775a712d3&correlation=7970509f%2D2028%2Da000%2Dd55e%2Dac909f24b14a&Type=item&name=67e33173%2Dc276%2D483c%2D8546%2D313a97c2b519&listItemId=6421
https://icma.org/programs-and-projects/countering-violent-extremism-western-balkans
https://icma.org/programs-and-projects/countering-violent-extremism-western-balkans
https://strongcitiesnetwork.org/en/
https://strongcitiesnetwork.org/en/


Comunicação social e comunicações
Uma abordagem comum para abordar o extremismo violento é através da comunicação social e das comunicações. Existem 
muitos tipos diferentes de canais e ferramentas tecnológicas que podem ser utilizados para actividades baseadas na 
comunicação, cada um dos quais deve ser personalizado à dinâmica do EV local. Os objectivos destas actividades vão desde a 
amplificação das vozes dos líderes moderados, fornecendo mensagens alternativas às que sejam alvo dos recrutadores de OVEs, 
refutando directamente as narrativas de OVEs, e/ou conduzindo diálogos interculturais. Seguem-se exemplos de potenciais 
actividades baseadas em comunicações que podem ser aplicadas a P/CVE.

ÁREA DE 
ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO EXEMPLOS DE PROJECTOS

Amplificar Vozes 
Moderadas

Muitos programas de comunicação 
visam reforçar a resiliência entre as 
comunidades locais para resistir à 
influência extremista. Uma forma 
de o fazer é amplificar as vozes 
moderadas em áreas em risco de 
extremismo violento.

O projecto Somali Voices no Quénia, implementado pela Equal Access, 
centra-se nas populações somalis nos condados de Nairobi e Wajir 
e Garissa, no nordeste do Quénia. O projecto apoia as capacidades 
dos principais influenciadores locais, incluindo jovens, anciãos, líderes 
religiosos e mulheres líderes, para construir a resistência da comunidade 
a mensagens extremistas violentas e conceber campanhas inovadoras de 
mensagens e mobilização da comunidade.

Outros exemplos:

• Voices for Peace in West Africa 

Narrativas 
Alternativas

Ao contrário de contrariar directamente 
as mensagens extremistas violentas, as 
narrativas alternativas apresentam uma 
alternativa construtiva à radicalização 
do conteúdo. Muitas ferramentas de 
comunicação podem ser utilizadas 
para divulgar narrativas alternativas, 
e é muitas vezes mais eficaz utilizar 
uma combinação de ferramentas (por 
exemplo, TV, rádio, Facebook, SMS), 
incluindo as ferramentas utilizadas 
pelas OVEs, para atingir os públicos 
pretendidos.

Salam Shabab é um reality show premiado de construção da paz 
para jovens no Iraque. Com base num currículo educacional, a série 
televisiva reuniu a juventude iraquiana para competir em quatro desafios 
(curta-metragem, desporto, mental, teatro). A equipa vencedora 
representou jovens de diferentes partes do país, encorajando-os a 
trabalhar em conjunto para vencerem. Ao fazê-lo, eles modelaram estes 
comportamentos para uma audiência televisiva jovem. A série transmitida 
em múltiplos canais de televisão no Iraque de 2009-2013, envolveu jovens 
de todo o Médio Oriente nos meios de comunicação social e construiu 
eficazmente a resistência entre os jovens para enfrentarem o conflito e o 
extremismo violento.

Outros exemplos:

• Ourmindanow Alternative Messaging Hub in the Philippines 

• White Dove in Northern Nigeria and Lake Chad Basin 

• Hirka Nabadda in Somalia 

• One Village, A Thousand Voices in Afghanistan 

Combate às 
Narrativas 
Extremistas 
Violentas

O “combate” às mensagens de EV 
pode ser encarado como um termo 
muito genérico para qualquer tipo 
de iniciativa de comunicação que 
combata conteúdo extremista, incluindo 
mensagens alternativas. Contudo, 
a contra mensagem refere-se mais 
frequentemente à resposta directa e 
à recusa de narrativas existentes que 
promovem a radicalização.

O projecto BRAVE no Quénia mobiliza líderes religiosos e outros membros 
da comunidade para desenvolver um quadro contra narrativo para 
combater mensagens extremistas violentas. Trabalhando com líderes 
islâmicos, cristãos e inter-religiosos, o projecto proporcionou formação 
e conjuntos de ferramentas a grupos religiosos sobre como combater a 
radicalização das narrativas em linha, referindo interpretações moderadas 
das escrituras.

Outros exemplos: 

• #NotAnotherBrother in Syria 

• Burka Avenger in Pakistan 

• Iman movie trailer in Sudan

Comunicação 
para a Mudança 
Social e de 
Comportamento
(CMSC)

A CMSC é o uso estratégico de 
abordagens de comunicação para 
promover mudanças no conhecimento, 
atitudes, normas, crenças e 
comportamentos. Isto pode ser aplicado 
a muitas áreas temáticas, incluindo 
saúde pública, educação e de P/CVE. 

Em Marrocos, Association Chifae aprendeu que educar, informar e 
sensibilizar os pais e os envolvidos na educação social não era suficiente 
para mobilizar as comunidades e os jovens na luta contra o EV. A Chifae 
formou trabalhadores sociais e educacionais em técnicas de comunicação 
social e depois implementou uma campanha de sensibilização sobre 
extremismo violento entre as populações de Beni Makkada.

Outros exemplos:

• The Team (Kenya, Tanzania, Indonesia)

https://www.equalaccess.org/our-work/projects/somali-voices/
https://www.usaid.gov/west-africa-regional/fact-sheets/voices-for-peace
https://www.peacetechlab.org/salam-shabab-empowers
https://www.equalaccess.org/our-work/projects/alternative-messaging-hub-in-mindanao-philippines/
https://www.equalaccess.org/our-work/projects/cve-alternative-messaging-hub/
https://www.peacetechlab.org/hirka-nabadda
https://www.equalaccess.org/stories/a-radio-drama-inspires-conversation-about-the-dowry-system-in-afghanistan/
http://cscrcenter.org/building-resilience-against-violent-extremism-brave/
https://notanotherbrother.wordpress.com
http://burkaavenger.com
https://www.youtube.com/watch?v=bdw7bGvzq4Q
https://www.facebook.com/Asso.Chifae/
https://www.sfcg.org/common-ground-productions/


ÁREA DE 
ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO EXEMPLOS DE PROJECTOS

Diálogos 
Interculturais

Facilitar o diálogo intercultural é uma 
forma eficaz de construir tolerância e 
confiança entre grupos, o que reforça 
a coesão social e a resiliência da 
comunidade ao EV. Os diálogos podem 
também servir como um lugar em 
que estes grupos podem identificar 
áreas de cooperação no seio das suas 
comunidades. Estes tipos de diálogos 
são particularmente importantes nas 
comunidades em que as divisões entre 
grupos são exploradas por grupos 
extremistas violentos.

Através do Peace through Development Project, a Association pour 
la Dialogue entre les Jeunes des Diverses Religions (ADJR) no Chade 
conduziu diálogos inter-religiosos para reunir diversos jovens. Os 
participantes aprenderam ferramentas práticas para ajudar a facilitar os 
diálogos inter-religiosos nas suas comunidades. No final de cada diálogo, 
a ADJR deslocou-se às regiões para partilhar as lições aprendidas com 
a comunidade em geral.  Os participantes de cada região também 
desenvolveram planos para disseminar mensagens alternativas nas suas 
respectivas comunidades, incluindo através de programas de rádio, 
debates nas escolas, e teatro. Por exemplo, os jovens participantes 
visitaram várias escolas para discutir tolerância, coexistência pacífica, e 
violência nas escolas com os estudantes. 

Outros exemplos:

• Yemen Peacebuilding Project

Recursos adicionais sobre a comunicação social e comunicações para a P/CVE: 

 z The Counter Narratives Library (Hedayah Center) 
 z The Counter-Narrative Handbook (Institute for Strategic Dialogue)

Educação
Em Dezembro de 2015, o Secretário-Geral da ONU divulgou o Plano de Acção para Prevenir o Extremismo Violento, que apelava 
a uma abordagem abrangente para atacar  as condições subjacentes que levam os indivíduos ao extremismo violento. No plano, 
a ONU colocou uma forte ênfase na educação, uma vez que a educação pode ser utilizada de muitas formas para combater a 
radicalização. Seguem-se  alguns exemplos:
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Pensamento 
Crítico e 
Desenvolvimento 
de Habilidades

A falta de pensamento crítico e de 
competências relevantes pode tornar 
a juventude vulnerável à radicalização. 
Programas centrados no reforço da 
resistência à radicalização através da 
educação que fomentam o pensamento 
crítico e outras aptidões podem ajudar a 
prevenir esta vulnerabilidade.

Com cerca de metade da população do Mali com menos de 18 anos 
e mais de 15% de desemprego juvenil, os jovens malianos têm poucas 
oportunidades de trabalho significativo. Níveis elevados de analfabetismo 
juvenil e desemprego levam à migração e ao desinteresse geral. A EDC 
ajudou a juventude rural no Mali a desenvolver as suas competências 
através do PAJE-Nièta (Projet d’Appui aux Jeunes Entrepreneurs), ou do 
projecto Mali Out-of-School Youth. A EDC trabalhou com os jovens das 
zonas rurais para os ajudar a tornarem-se mais instruídos, mais produtivos 
economicamente, e mais empenhados civicamente.

Pedagogia da Paz Para além da incorporação de 
conteúdos de P/CVE nos currículos 
nacionais de educação, programas 
centrados na educação para a paz 
podem também ajudar a combater 
a radicalização. Em comunidades 
onde existe um conflito violento, a 
educação para a paz pode abrandar as 
tensões. Os programas de educação 
para a paz centram-se tipicamente 
em competências práticas de vida, 
tais como negociação, resolução 
de problemas, e escuta activa 
para que os participantes possam 
depois aplicar lições às suas vidas 
quotidianas, incluindo o confronto com 
o extremismo violento.

Desde 2014, o USIP tem trabalhado em estreita colaboração com 
instituições no Afeganistão para promover a Peace Education. A USIP 
começou a trabalhar com universidades públicas e privadas e com o 
Ministério Afegão do Ensino Superior (MoHE) para desenvolver um currículo 
de estudos de paz e conflitos que possa ser ensinado por universidades 
de todo o país. Além disso, o USIP orientou estudantes e professores de 
universidades parceiras para a criação de clubes de paz que envolvessem 
os estudantes em questões e actividades que promovessem a unidade 
e relações pacíficas entre diferentes comunidades do campus. Em 2015, 
o USIP estabeleceu uma parceria com a Help the Afghan Children (HTAC), 
em estreita colaboração com o Ministério da Educação do Afeganistão, 
para desenvolver um currículo de educação para a paz para os graus 7–12. 
Desde então, o HTAC formou 1.800 professores de seis faculdades de 
formação de professores nas províncias de Parwan, Cabul e Nangarhar, 
para ensinar educação para a paz.

https://www.fhi360.org/projects/peace-through-development-pdev
https://www.sfcg.org/the-yemen-peacebuilding-project/
https://www.cn-library.com/login/
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2016/06/Counter-narrative-Handbook_1.pdf
https://www.edc.org/mali-out-school-youth-paje-nièta
https://www.usip.org/programs/peace-education-afghanistan
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Parcerias com 
Instituições 
de Educação 
Religiosa

Em muitas comunidades, a educação 
religiosa é uma componente central 
do currículo educacional. Em alguns 
casos, a instrução religiosa é a 
principal ou única fonte de educação. 
Nessas comunidades, a parceria com 
instituições educacionais baseadas 
na fé pode ser uma forma eficaz de 
combater a radicalização. Além disso, 
através destas parcerias, os programas 
podem contrariar os pressupostos 
comuns de que o extremismo violento 
é baseado na fé, ao mesmo tempo 
que promovem o argumento de que 
as instituições religiosas podem ser 
igualmente influentes na prevenção do 
extremismo.

A maioria dos jovens descontentes no Chade frequentam escolas do 
Alcorão em vez de escolas no sector da educação formal. Com o apoio 
da Embaixada dos EUA em N’Djamena, o Instituto Salam implementou 
o projecto Infusing Civic Values And Interactive Pedagogy In Chadian 
Quranic Schools, que se centrou no reforço de centros de vida comunitária 
e de resiliência. O projecto envolveu líderes de opinião locais tais como 
professores de escolas de Alcorão que têm maior influência sobre a 
juventude marginalizada das comunidades mais susceptíveis aos factores 
sociais, económicos, e políticos do extremismo violento. O Instituto Salam 
forneceu formação e assistência técnica de acompanhamento a mais 
de 200 professores do ensino básico e secundário do Alcorão em dez 
localidades.

Outros recursos e/ou programas sobre parcerias com instituições de 
educação religiosa:

• Promoting Peace Education in Islamiya Schools (International Alert)

• SCORE em Quénia

Recursos adicionais sobre Educação e P/CVE:

 z Emerging Practices in Design, Monitoring and Evaluation for Education for Peacebuilding Programs (Search for 
Common Ground)

 z National Capacity-Building Workshop on Preventing Violent Extremism Through Education in Uganda (Hedayah)
 z Youth Led Guide on Prevention of Violent Extremism Through Education (UNESCO)
 z Preventing Violent Extremism through Education: A Guide for Policy-Makers (UNESCO)
 z A Teacher’s Guide on the Prevention of Violent Extremism (UNESCO)
 z Preventing Violent Extremism: An Introduction to Education and Preventing Violent Extremism (Inter-agency Network for 
Education in Emergencies)

Envolver Influenciadores
Ao trabalhar para prevenir ou combater o extremismo violento, envolver indivíduos que têm influência pode ser uma abordagem 
eficaz. Os influenciadores podem ser membros da família, membros da comunidade, pares, ou mesmo indivíduos bem 
conhecidos. Os influenciadores podem muitas vezes ajudar a mudar as atitudes ou a tomada de decisões daqueles que 
consideram um caminho de extremismo violento. Há muitas formas de envolver os influenciadores. Encontram-se citados 
alguns exemplos:
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Envolver Membros 
de Família

Os membros da família são muitas 
vezes úteis quando se trata de 
extremismo violento. Tal envolvimento 
pode envolver educar os pais sobre as 
causas do extremismo violento entre os 
jovens e ensinar os pais a reconhecerem 
os sinais de radicalização e a forma 
de comunicar com os seus filhos. 
Outra opção é a criação de recursos 
comunitários para membros da família, 
tais como uma linha directa ou um 
grupo de apoio onde possam expressar 
as suas preocupações caso conheçam 
alguém que esteja a ficar radicalizado.

Women without Borders (WwB) introduziu a noção de Mothers Preventing 
Violent Extremism (MPVE) através da sua rede de projectos SAVE em 
2008. A WwB desenvolveu e concebeu as MotherSchools pioneiras: O 
modelo de Parenting for Peace. Esta abordagem de prevenção ascendente 
posiciona as mães preocupadas e afectadas como a primeira linha de 
defesa nas comunidades em risco. O currículo reforça a capacidade 
individual, capacidade e literacia emocional das mulheres, e aumenta a 
sua consciência das influências radicais. A WwB adaptou o programa e 
envolveu mais de duas mil mães em doze países da Europa Ocidental e 
Oriental; Ásia Central, do Sul e do Sudeste Asiático; Médio Oriente; e África 
Subsaariana. A 

MotherSchools também actualiza os serviços sociais existentes e a 
capacidade local, fornecendo aos intervenientes da sociedade civil em 
regiões de risco as estruturas, ferramentas e competências essenciais para 
combater as ideologias extremistas.

Outros exemplos:

• Families Against Terrorism and Extremism (global)

http://salaminstitute.org/infusing-civic-values-and-interactive-pedagogy-in-chadian-quranic-schools/
http://salaminstitute.org/infusing-civic-values-and-interactive-pedagogy-in-chadian-quranic-schools/
https://www.international-alert.org/projects/promoting-peace-education-islamiya-schools
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/SCORE_fact_sheet_2019.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Emerging_Practices_in_Design__Monitoring_and_Evaluation_for_Peacebuilding.pdf
https://www.hedayahcenter.org/Admin/Content/File-237201819631.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260547
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247764
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244676
https://inee.org/resources/inee-thematic-paper-preventing-violent-extremism
https://wwb.org
https://wwb.org/activities/?filter=category&value=Projects
https://www.quilliaminternational.com/divisions/quilliam-global/programmes/fate/
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Envolver Actores 
Religosos

Os indivíduos podem ser atraídos para 
movimentos extremistas violentos por 
uma infinidade de razões. Uma razão 
comum é a busca de pureza espiritual, 
disciplina ou o desejo de fazer parte 
de algo maior. Os líderes religiosos são 
tipicamente membros respeitados da 
comunidade e têm frequentemente 
um elevado nível de influência sobre 
os seus seguidores. Como resultado, 
os líderes religiosos são parceiros 
eficazes em iniciativas para prevenir ou 
transformar o extremismo violento.

O Sadaqa Project trabalhou com o Ministério dos Assuntos Islâmicos (MdAI) 
para promover a paz e a tolerância na Mauritânia, reforçando as principais 
capacidades necessárias para combater o extremismo violento. Esta 
actividade piloto associou-se à MdAI para desenvolver uma estratégia e 
abordagens de apoio às comunidades cujos jovens estejam em maior risco 
de recrutamento por OVE. O projecto forneceu ao MdAI competências para 
facilitar fóruns públicos, mediação de conflitos, envolvimento da juventude, 
identificação de factores de risco de extremismo violento, e comunicação 
social e meios de comunicação. O projecto apoiou então o MdAI na 
aplicação destas competências para combater o extremismo violento com 
diferentes partes interessadas. Como resultado, a MIA expandiu o seu 
alcance geográfico e melhorou a sua capacidade de trabalhar eficazmente 
com líderes religiosos e líderes comunitários locais para promover a paz e a 
tolerância.

Outros recursos e/ou programas sobre o envolvimento de actores 
religiosos:

• Engaging Religion and Religious Actors in Countering Violent Extremism 
(USIP)

• Interfaith Mediation Centre (Nigeria)

Gender-focused P/CVE Activities
Embora os projectos de P/CVE enfatizem frequentemente o papel dos homens, as mulheres também podem ser participantes 
activos no extremismo violento. Podem ser recrutadoras, simpatizantes e combatentes, mas também podem ser muito eficazes 
como promotoras da paz e líderes na prevenção de conflitos. As actividades de P/CVE devem diferenciar entre as necessidades 
e prioridades das mulheres e homens jovens para criar oportunidades que potenciem as suas forças e contribuições. Para 
refrear a atracção do extremismo violento entre as mulheres, são possíveis várias actividades específicas de género. Seguem-se 
alguns exemplos:
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Envolver Mulheres 
e Raparigas como 
Influenciadoras

As mulheres são intervenientes críticos 
nos esforços locais de P/CVE uma vez 
que são vozes conhecedoras e credíveis 
nas suas comunidades locais e nas suas 
próprias famílias. Por conseguinte, as 
mulheres estão frequentemente melhor 
posicionadas para identificar sinais de 
radicalização e desencorajar a VE nas 
suas famílias e comunidades. Podem 
também ser eficazes na sensibilização e 
capacitação de outras mulheres locais - 
servindo assim um efeito multiplicador 
de forças nas comunidades onde a 
radicalização e o recrutamento são 
susceptíveis de ocorrer.

O projecto Countering Extremism in Kawar Maila visa criar soluções locais 
inovadoras para combater o extremismo no nordeste da Nigéria, que tem 
sofrido com elevados níveis de recrutamento por parte de Boko Haram. 
O projecto trabalha para apoiar a liderança das mulheres na promoção 
dos direitos, paz e segurança humana e espera aumentar a liderança das 
mulheres, proporcionando uma plataforma de aprendizagem entre grupos 
locais da sociedade civil, ONGs e parceiros governamentais, bem como 
entre activistas de base na Nigéria e em países vizinhos.

Outros exemplos:

• Empowered Women, Peaceful Communities (UN Women)

• STRIVE (Royal United Services Institute)

Promover os 
Direitos Humanos 
e a Igualdade das 
Mulheres e das 
Raparigas

A promoção e protecção dos direitos 
humanos das mulheres e raparigas é 
uma parte integrante da prevenção do 
extremismo violento. Os abusos dos 
direitos humanos contra as mulheres 
e raparigas são frequentemente 
proeminentes em comunidades com 
elevados níveis de recrutamento por 
organizações extremistas violentas. 
Ao trabalhar para prevenir futuros 
abusos, as mulheres podem ser menos 
vulneráveis ao extremismo violento. 
Ao dar poder aos membros femininos 
de uma comunidade, aumenta a 
sua capacidade de levar a cabo 
actividades de P/CVE e de se tornarem 
influenciadores positivos nas suas 
comunidades.

Em 2016, a Search for Common Ground trabalhou com Rabita 
Mohammadia de Ulemas para implementar o projecto Women’s Caravan 
for Peace, que incluía diálogos liderados pela sociedade civil e membros 
de populações desfavorecidas no norte de Marrocos, incluindo as cidades 
de Nador, Al Hoceima, Tétouan, e Tânger. As actividades promoveram 
a tolerância, a liberdade de pensamento, a resolução não violenta de 
conflitos, e os direitos das mulheres. A iniciativa reconheceu que, para 
contrariar a natureza destrutiva das mensagens extremistas violentas, 
é necessário adoptar uma abordagem preventiva que vise as causas 
subjacentes da radicalização.

Outros exemplos:

• MotherSchools: Parenting for Peace (Women Without Borders)

https://www.chemonics.com/projects/addressing-drivers-violent-extremism/
https://www.usip.org/publications/2017/08/engaging-religion-and-religious-actors-countering-violent-extremism
https://www.peaceinsight.org/conflicts/nigeria/peacebuilding-organisations/interfaith-mediation-centre/
https://www.international-alert.org/projects/countering-extremism-kawar-maila
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/01/women-in-bangladesh-bolster-efforts-to-turn-the-tide-on-rising-extremism
https://rusi.org/projects/strive
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2018/07/WC4P-Evaluation_EN-FINAL.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2018/07/WC4P-Evaluation_EN-FINAL.pdf
https://wwb.org/activity/sisters-against-violent-extremism-mothers-for-change/
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Emancipação 
económica para 
mulheres e 
raparigas

Um dos vectores do extremismo 
violento é a pobreza. Algumas 
abordagens bem-sucedidas 
na construção da resiliência da 
comunidade ao extremismo violento, 
particularmente entre as mulheres, é 
através do empoderamento económico. 
Quando as mulheres podem aumentar 
a sua voz dentro da comunidade através 
de maiores oportunidades económicas 
(por exemplo, microempréstimos), 
podem empurrar para trás grupos que 
procuram radicalizar os seus membros 
da comunidade.

Em resposta aos ataques terroristas no Bangladesh em 2005, o governo 
não só actualizou a sua estratégia de CT/CVE para incluir uma resposta 
de segurança, mas também incluiu uma componente de empoderamento 
económico para as mulheres. Isto incluiu microempréstimos para mulheres, 
aumento da frequência escolar primária para raparigas e empregos 
de fábricas de vestuário para mulheres. Através da educação e de 
mais oportunidades económicas, as mulheres e raparigas têm opções 
alternativas ao apoio e participação em organizações extremistas violentas.

Outros exemplos:

• Sisters Without Borders (Women in International Security) 

• Let’s Live in Peace (Paiman Alumni Trust)

Recursos adicionais sobre o Empoderamento Feminino: 
 z A Gendered Approach to Countering Violent Extremism: Lessons Learned from Women In Peacebuilding And Conflict 
Prevention Applied Successfully In Bangladesh And Morocco (Brookings)

 z Gender and Contextual Perspective in Countering Violent Extremism (CVE): Examining Inclusion of Women and Contextual 
Factors in Online Approaches to CVE

 z Good Practices on Women and Countering Violent Extremism (GCTF)
 z Women and Extremism: The Association of Women and Girls with Jihadi Groups And Implications For Programming (DFID)
 z Women and Violent Radicalization in Jordan (UN WOMEN)
 z Understanding the Role of Gender in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to 
Terrorism (OSCE)

 z Enhancing Women’s Role in Preventing and Countering Violent Extremism (Women Without Borders)

Política e Investigação
Para além da realização de actividades presenciais de P/CVE nas comunidades locais, as organizações também podem fornecer 
investigação e orientação política P/CVE. Abaixo estão alguns exemplos de tais actividades.
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Estratégias de P/
CVE nacionais (e a 
nível subnacional 
estatal)

Nos últimos anos, muitos países têm 
trabalhado na concepção de estratégias 
nacionais P/CVE para ajudar a mitigar o 
extremismo violento. As estratégias são 
geralmente únicas para cada país, mas 
muitas abordam questões semelhantes 
que contribuem para e/ou ajudam a 
prevenir o extremismo violento.  Alguns 
países, tais como o Quénia, também 
desenvolveram estratégias de P/CVE a 
nível subnacional para dar um foco mais 
restrito às ameaças locais.

Vários países desenvolveram estratégias de P/CVE ou incorporaram uma 
estratégia no seu Plano de Acção Nacional. Para ligações a cada uma 
destas estratégias nacionais, faça referência ao Anexo 1, o documento: 
Guidelines and Good Practices: Developing National P/CVE Strategies and 
Action Plans. 

No Quénia, o programa NIWETU está fundamentado na Estratégia Nacional 
de Combate ao Extremismo Violento do Quénia e tem trabalhado ao nível 
do país para estabelecer planos de acção de P/CVE em condados  de risco 
como Kwale e Mombaça.

Um recurso chave sobre as estratégias nacionais de P/CVE:

• National CVE Strategies (Hedayah)

Avaliaçã de P/CVE Uma avaliação de EV é um método 
comum de investigação para a 
compreensão dos factores de 
condução do extremismo num 
contexto específico. A realização 
de uma avaliação inicial antes da 
implementação de actividades pode 
revelar importantes dinâmicas locais 
de EV. Esta informação pode então 
orientar directamente a concepção e 
implementação de outras actividades 
de P/CVE.

Em 2016, a Association Malienne Pour La Survie Au Sahel (AMSS) realizou 
um estudo de diagnóstico para identificar os factores de repulsão do 
extremismo violento (EV) no Mali. O estudo incluiu pequenos inquéritos, 
grupos focais e entrevistas a informantes-chave. O estudo ocorreu em 
cinco comunidades diferentes - Tombouctou, Goundam, Diré, Niafunké e 
Rharous - todas elas na região maior de Tombouctou. Após investigação 
em cada área, a AMSS facilitou um fórum com intervenientes locais para 
partilhar, divulgar, discutir e validar os resultados. Os participantes incluíam 
funcionários do governo local, líderes das OSC, e membros da comunidade.

Outros exemplos:

• Community Resilience to Violent Extremism in Kenya (USIP)

• Drivers of Radicalization and Violent Extremism in Kosovo (ICSVE)

• How Vulnerable is Jordan to Violent Extremism? (IRI)

http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/05/HDR_1408.pdf
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/05/HDR_1408.pdf
http://www.wiishoa.org/programs-2/
https://www.peaceinsight.org/conflicts/pakistan/peacebuilding-organisations/paiman-alumni-trust-paiman/
https://www.brookings.edu/research/a-gendered-approach-to-countering-violent-extremism-lessons-learned-from-women-in-peacebuilding-and-conflict-prevention-applied-successfully-in-bangladesh-and-morocco/
https://www.brookings.edu/research/a-gendered-approach-to-countering-violent-extremism-lessons-learned-from-women-in-peacebuilding-and-conflict-prevention-applied-successfully-in-bangladesh-and-morocco/
https://www.semanticscholar.org/paper/Gender-and-Contextual-Perspective-in-Countering-of-Theuri/0a05c23ec145adcf726dabd717005f270d1b32e6
https://www.semanticscholar.org/paper/Gender-and-Contextual-Perspective-in-Countering-of-Theuri/0a05c23ec145adcf726dabd717005f270d1b32e6
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/A/GCTF-Good-Practices-on-Women-and-CVE.pdf
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/women-and-extremism-the-association-of-women-and-girls-with-jihadi-groups-and-implications-for-programming
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/7/women-and-violent-radicalization-in-jordan
https://www.osce.org/secretariat/420563?download=true
https://www.osce.org/secretariat/420563?download=true
https://wwb.org/activity/mothers-preventing-violent-extremism/
https://fhi360web.sharepoint.com/sites/project/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ffhi360web%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fproject%2FPages%2FPageNotFoundError%2Easpx%3FrequestUrl%3Dhttps%3A%2F%2Ffhi360web%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fproject%2Fscsglobal%2Frl%2FResult%25201%2E1%2E1%2520%2D%2520Research%2520Agenda%2F05%2520%2D%2520CVE%2F02%2520%2D%2520FHI%2520360%2520%2D%2520CVE%2520Reference%2520Guide%2FModules%2F5%2ECross%2Dcutting%2FNational%2520CVE%2520Strategies&correlation=6877509f%2Db0ec%2Da000%2Dcb77%2D36693bcc4aec&Type=item&name=51434ed7%2Dd834%2D454f%2D8693%2De4e5ff8dfe8d&listItemId=1
https://www.ong-amss.org
https://www.usip.org/sites/default/files/PW122-Community-Resilience-to-Violent-Extremism-in-Kenya.pdf
https://www.icsve.org/drivers-of-radicalization-and-violent-extremism-in-kosovo-womens-roles-in-supporting-preventing-fighting-violent-extremism/
https://www.iri.org/resource/how-vulnerable-jordan-violent-extremism


Reabilitação e Reintegração
A reabilitação e reintegração (R&R) de indivíduos radicalizados na sociedade é uma alta prioridade para muitos governos em todo 
o mundo. A reabilitação e a reintegração são cada vez mais uma prioridade para as comunidades locais que foram afectadas 
pelo repatriamento dos combatentes do estrangeiro. Abaixo estão exemplos de actividades concebidas para a reabilitação e 
reintegração de indivíduos.

ÁREAS DE 
ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO EXEMPLOS DE PROJECTO

Aconselhamento, 
Cura de Trauma, e 
Apoio informado 
sobre o Trauma

Os combatentes  que regressam 
do estrangeiro, bem como os seus 
familiares, podem frequentemente 
sofrer traumas físicos e/ou 
emocionais. Nestes casos, serviços 
de aconselhamento geral, bem como 
apoio especializado em traumas 
podem ajudá-los a processar os 
acontecimentos do passado e a 
reintegrar-se positivamente na 
sociedade.

O programa Kumekucha, implementada por Green String Network no 
Quénia, é um programa de coesão social liderado pela comunidade. 
Kumekucha é uma abordagem prática e activa  que introduz os conceitos-
chave do trauma, incluindo os efeitos do trauma, os mecanismos de 
sobrevivência, o perdão, a cura, a reconciliação, a resiliência, e o tratamento 
do passado. A organização incorpora histórias culturais e obras de arte 
de quenianos, o que proporciona um contexto muito realista para a 
compreensão do trauma e da cura.  

Outros recursos e/ou programas sobre aconselhamento e apoio ao trauma:

• How to Rehabilitate and Reintegration Violent Extremists: Addressing 
Trauma and Reducing Stigma (USIP) 

• Youth, Trauma and Radicalization (Futures without Violence) 

• Trauma as precursor to Violent Extremism (START)

Envolvimento e Capacitação dos Jovens
As actividades P/CVE orientadas para os jovens podem ter um aspecto muito diferente, dependendo do contexto. Uma vez que 
os grupos extremistas violentos tentam muitas vezes recrutar jovens desfavorecidos e incitá-los a cometer actos de violência, 
muitos programas de P/CVE dirigem-se a vectores relacionados com o distanciamento de jovens e a falta de pertença às suas 
comunidades. Contudo, as intervenções bem-sucedidas envolvem frequentemente os jovens directamente no programa de P/
CVE. Ao capacitar os jovens e torná-los agentes de mudança dentro das suas próprias comunidades, a sua vulnerabilidade ao 
extremismo pode diminuir. Abaixo estão alguns exemplos de actividades de P/CVE dirigidas pelos jovens.

ÁREAS DE 
ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO EXEMPLOS DE PROJECTO

Capacitação geral 
dos jovens

Em muitas comunidades, a questão 
da desadequação de competências 
é um problema crescente quando se 
trata de desemprego juvenil. Nesses 
casos, os jovens não possuem as 
competências práticas necessárias 
para obter um emprego significativo. 
Esta incapacidade de conseguir um 
emprego pode levar à privação de 
direitos na sociedade e pode tornar 
os jovens vulneráveis à radicalização. 
Ao proporcionar aos jovens 
competências práticas que os ajudam 
a obter emprego, a vulnerabilidade à 
radicalização pode ser diminuída.

O programa Prevention of Violent Extremism through Youth Empowerment 
in Jordan, Libya, Morocco and Tunisia implementado pela UNESCO 
adopta uma abordagem inclusiva e multi-sectorial. O objectivo é criar um 
ambiente onde mulheres e homens jovens sejam capacitados, ouvidos 
e empenhados como agentes de mudança nas suas comunidades para 
prevenir o extremismo violento: (1) equipar os jovens com valores, atitudes, 
conhecimentos e competências; (2) promover o intercâmbio, comunicação 
e cooperação para além das fronteiras sociais, culturais e linguísticas; 
(3) apoiar o envolvimento cívico dos jovens; (4) encorajar a participação na 
construção da paz; e (5) promover os direitos humanos e a compreensão 
intercultural.

Outros projectos sobre capacitação dos jovens:

• Yes Youth Can (Mercy Corps-Kenya)

• Engaging Youth to Counter Violent Extremism in Nigeria (IREX)

https://www.green-string.org/kumekucha-its-a-new-dawn/
https://www.green-string.org/kumekucha-its-a-new-dawn/
https://www.usip.org/events/how-rehabilitate-and-reintegrate-violent-extremists
https://www.usip.org/events/how-rehabilitate-and-reintegrate-violent-extremists
https://www.futureswithoutviolence.org/wp-content/uploads/FWV_blueprint_7-Youth.pdf
https://www.start.umd.edu/publication/trauma-precursor-violent-extremism
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/youth/project/about
https://en.unesco.org/preventing-violent-extremism/youth/project/about
https://www.usaid.gov/documents/1860/yes-youth-can-central
https://www.irex.org/success-story/engaging-youth-counter-violent-extremism-nigeria


ÁREAS DE 
ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO EXEMPLOS DE PROJECTO

Envolver Jovens 
Desempregados 
ou Sub-
empregues

Os programas de mentoria ou de 
modelos exemplares positivos são 
formas eficazes de prevenir o EV. Ao 
criar uma rede de indivíduos que estão 
preparados para prevenir a radicalização 
dentro das suas comunidades, estes 
líderes são formados como modelos 
exemplares positivos para os jovens 
vulneráveis à radicalização. Os modelos 
exemplares positivos podem ser 
mentores tradicionais, mas também 
podem ser pares e companheiros 
jovens. Os modelos exemplares podem 
também incluir antigos extremistas 
que queiram envolver-se com aqueles 
vulneráveis à radicalização e partilhar as 
suas próprias experiências pessoais.

Nas Filipinas, o programa Mindanao Youth for Development (MYDev) da 
EDC oferece formação em habilidades vitais e desenvolvimento da força 
de trabalho a jovens em risco de serem recrutados por grupos violentos. O 
projecto demonstrou que ter competências de trabalho comercializáveis 
é muito importante para os jovens. Através do programa, os jovens são 
apresentados a uma rede de pares, formadores, e líderes comunitários 
que querem fazer uma diferença positiva. Eles aprendem o que podem 
razoavelmente esperar do governo e o que devem fazer por si próprios, 
o que os impede de se sentirem isolados e excluídos. Com base em 
relatórios militares locais, grupos extremistas pararam o recrutamento em 
algumas cidades onde o MYDev está a oferecer serviços.

Outros exemplos:

• DRC Integrated Youth Development Activity (EDC)

Mentoria ou 
Modelo Exemplar 
Positivo

Envolver os jovens em actividades 
desportivas e artísticas são exemplos 
comuns do programa de P/CVE. O 
desporto, as artes e outras actividades 
culturais podem desenvolver a 
confiança entre jovens vulneráveis e 
oferecer perspectivas práticas sobre 
questões sociais ou políticas através de 
diálogos relacionados. Estas actividades 
podem também ajudar a proporcionar 
aos jovens um maior sentido de 
propósito e uma ligação positiva à sua 
comunidade.

Strengthening Resilience against Violent Extremism in the Horn of 
Africa (STRIVE) está a contribuir para aumentar a paz, estabilidade e 
oportunidades económicas inclusivas para os jovens e áreas marginalizadas 
do Quénia, empreendendo investigação e actividades para reduzir 
a radicalização e o recrutamento. A orientação de jovens é uma das 
componentes chave do programa que oferece apoio entre pares a jovens 
em risco de recrutamento por parte da OVEs. O programa coopera com as 
comunidades locais na redução do extremismo violento, aumentando os 
seus conhecimentos sobre as várias razões por detrás do envolvimento em 
grupos violentos e/ou extremistas. Os grupos-alvo do programa são jovens 
de comunidades menos privilegiadas no Quénia que estão envolvidos 
como mentores e aprendizes, seguidos pelos intervenientes locais.

Um recurso chave sobre a Mentoria dos Jovens:

• Lessons Learned from P/CVE Youth Mentorship (RUSI)

Desporto e Arte Envolver os jovens através de sessões 
de narração de histórias pode criar 
espaços positivos e seguros para os 
jovens se expressarem, capacitar os 
mesmo em áreas de comunicação, e 
desenvolver laços sociais e empatia - 
todas competências transversais chave 
para a prevenção da violência. Através 
da narração de histórias, os jovens 
podem vocalizar os seus pensamentos 
e sentimentos sobre temas como a 
violência e o extremismo.

Em Janeiro de 2017, a Search for Common Ground lançou Strengthening 
Strengthening Youth Resilience and Engagement Through Comic Books, 
um projecto-piloto para reforçar a resiliência dos jovens tunisinos ao 
extremismo violento. O projecto centrou-se em equipar os jovens com as 
competências necessárias para criar banda desenhada como alternativas 
credíveis às mensagens que encorajam a violência. O projecto elevou 
as vozes dos jovens tunisinos que tinham poucas saídas para discutir 
questões sensíveis como a radicalização. Muitos sugeriram adaptar a banda 
desenhada a uma série curta e animada, ou digitalizar o seu conteúdo para 
os meios de comunicação social. O projecto produziu 4.500 exemplares 
de uma banda desenhada intitulada Youmiyyat Daly (The Days in the Life 
of Daly).

Outros Exemplos:

• Sports and Security (United Nations)

Narrações Envolver os jovens através de sessões 
de narração de histórias pode criar 
espaços positivos e seguros para os 
jovens se expressarem, capacitar os 
mesmo em áreas de comunicação, e 
desenvolver laços sociais e empatia - 
todas competências transversais chave 
para a prevenção da violência. Através 
da narração de histórias, os jovens 
podem vocalizar os seus pensamentos 
e sentimentos sobre temas como a 
violência e o extremismo.

Em países como a Jordânia e a Indonésia, a Search for Common 
Ground implementa programas onde os jovens estão equipados com 
competências para produzir curtas-metragens sobre as suas vidas, os 
seus conflitos, e as suas aspirações. Contando as suas histórias e utilizando 
os seus filmes em exibições públicas e facilitando discussões, os jovens 
podem sentir-se relevantes e poderosos nas suas comunidades. Através da 
narração de histórias, os jovens podem atravessar linhas divisórias, envolver 
as autoridades locais e facilitar o diálogo e a colaboração na resolução de 
problemas.

https://www.edc.org/mindanao-youth-development-mydev
https://www.edc.org/USAID-DRC-IYDA
https://rusi.org/projects/strive
https://rusi.org/projects/strive
https://rusi.org/publication/conference-reports/lessons-learned-pcve-youth-mentorship
https://www.sfcg.org/preventing-violent-extremism-comic-books/
https://www.un.org/counterterrorism/sports
https://www.sfcg.org/our-shared-heritage-in-jordan-storytelling-for-social-change/
https://www.sfcg.org/indonesias-creative-storytellers/

