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Ficha de Análise 1 de Divisores e Conectores da RAPID

Este exercício de Avaliação de Divisores e Conectores da RAPID é muito útil para realizar com um grupo diversificado. A segunda 
ficha de trabalho pode ser utilizada para responder às perguntas abaixo.

ETAPA 1: CHUVA DE IDEIAS
Produza uma Lista de Divisores e Conectores Utilizando a Ficha de Análise de Divisores e Conectores.  
As perguntas abaixo podem servir de guia para a realização de uma avaliação inicial no seu contexto.

• Quais são os factores de divisão nesta situação? 
(Que factores estão a trabalhar contra a paz ou a favor 
do≈conflito?)

• Como se dividem estas pessoas?

• Porque é que são importantes?

• Que factores, questões, ou elementos estão a causar 
conflitos e a dividir as pessoas? E como?

• Quais são as actuais ameaças à paz e à estabilidade?

• Quais são os factores mais perigosos nesta situação? 
(Quão perigoso é este divisor?)

• O que pode causar tensão nesta situação?

• Quem exerce liderança contra a paz/para o conflito 
e como?

• Quais são os indivíduos ou grupos na situação que estão 
em posição de influenciar, intensamente, o conflito de 
forma negativa?

• Será que existem divisores associados a papéis de género 
ou grupos organizados de homens, mulheres ou jovens? 
Será que alguns grupos estão a sofrer mais do que outros 
na situação - e quais são os efeitos disso sobre os divisores?

• Quais são os factores de conexão nesta situação? 
(Quais são as forças actuais na situação que podem ser 
alavancadas para promover o movimento em direcção 
à paz?)

• Como é que estas ligam as pessoas?

• Porque é que são importantes?

• O que é que une as pessoas nesta situação/além das linhas 
de conflito? (Quão forte é este conector?)

• Quais são os actuais suportes à paz e estabilidade?

• Onde é que as pessoas se encontram? O que é que as 
pessoas fazem em conjunto?

• Como é que as pessoas cooperam?

• Que indivíduos ou grupos na situação estão em posição de 
influenciar, intensamente, o conflito de forma positiva?

• Será que este conector tem potencial?

• Será que há conectores associados a papéis de género ou 
grupos organizados de homens, mulheres ou jovens? Será 
que alguns grupos estão a sofrer mais do que outros na 
situação - e quais são os efeitos disto sobre os conectores?

ETAPA 2: DISCUTIR
Esta é uma etapa importante para validar os seus Divisores e Conectores antes de priorzaros que pretende focar 
no seu projecto.

Será que estes são os divisores correctos?

• ●Como é que os identificamos como divisores?

• ●São estes factores existentes?

• ●Como saberíamos se estes alterassem? (indicadores)

Será que estes são os conectores correctos?

• ●Como é que os identificamos como conectores?

• ●São estes factores existentes?

• ●Como saberíamos se estes alterassem? (indicadores)

ETAPA 3: PRIORIZAR
Não há critérios gerais para priorizar. Em vez disso, fá-lo pelo que as partes interessadas acreditam ser verdade 
no terreno e na sua perspectiva (ou seja, de acordo com os seus próprios critérios). Por outras palavras, o que é 
que mais impede relações positivas e confiança, a partir da sua perspectiva?

• ●Que divisores são os mais importantes ou perigosos? • ●Quais são os conectores mais importantes, mais fortes ou 
com melhor potencial?
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Ficha de Trabalho 2 b: Ficha de Trabalho 2 - Análise de Divisores e Conectores

Este quadro acompanha a primeira ficha de trabalho e pode ser utilizado para responder às perguntas acima.


