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Exemplos de Riscos do Programa

• Risk Management for Preventing Violent Extremism (PVE) 
Programmes: Guidance Note for Practitioners

• Transforming Violent Extremism: A Peacebuilder’s Guide

• Improving the Impact of Preventing Violent Extremism 
Programming: A toolkit for design, monitoring and 
evaluation

• Operational Guidelines on the preparation and 
implementation of EU financed actions specific to 
countering terrorism and violent extremism in third countries

• Innovative Approaches to CVE Programming: Insights and 
Lessons from the USAID Office of Transition Initiatives 
Lebanon Community Resilience Initiative (2014-2017)

• Manual: 3 Steps for Working in Fragile and Conflict-Affected 
Situations (WFCs)

Este documento não pretende antecipar os riscos que 
serão aplicáveis ao seu projecto de P/CVE, nem prescrever 
os riscos que deverá planear no seu projecto. É uma lista 
ilustrativa dos riscos que outros projectos de P/CVE ou 
implementadores identificaram e algumas orientações para 
avaliar e abordar esses riscos. Esta lista não é exaustiva ou 
necessariamente relevante para o seu projecto. Considere-a 
como um recurso para ajudar a sua organização a começar 
a pensar sobre as categorias e tipos de riscos que podem 
ser relevantes para si.

Fontes: as informações incluídas neste documento baseiam-se na própria experiência da  
FHI 360 para além de vários recursos (descritos na secção Recursos), incluindo:

QUAL É O RISCO? QUESTÕES-CHAVE PARA AVALIAR E MITIGAR O RISCO

Trabalhar com doadores, particularmente governos ou 
organizações estrangeiras, pode afectar a forma como outros 
(o seu governo, comunidade local, ou outras organizações 
locais) olham para sí, ou as acções destes para consigo.  
Isto inclui:

• Riscos para a credibilidade e legitimidade: a sua 
organização poderia ser vista como tendenciosa ou 
como uma organização que esteja a promover os 
interesses estrangeiros. 

• Riscos para a segurança: a sua organização, ou o seu 
pessoal, pode sofrer um controlo acrescido e assédio por 
parte do governo, agências de segurança, grupos de EV, 
ou outros.

• Como os seus doadores são considerados pelas diferentes 
partes interessadas?

• Será que existem outros projectos que o seu doador 
esteja actualmente a implementar na sua comunidade/
país? Em caso afirmativo, como é que são considerados 
estes projectos?

• Como é que a aceitação de financiamento de certos 
doadores terá impacto nas suas relações com as diferentes 
partes interessadas? 

• Será que existem grupos específicos que hesitariam 
ou recusariam trabalhar consigo devido à fonte do 
financiamento? 

• Será que trabalhar com este doador irá afectar a sua 
capacidade de implementar algumas actividades de forma 
segura e eficaz?

• Como será que pode enquadrar e comunicar sobre a sua 
relação com este doador para mitigar estes riscos?

Quem o seu projecto inclui ou exclui poderia criar riscos e 
ter um impacto negativo no seu programa, os beneficiários/
parceiros que envolve, e o contexto mais geral. Estes riscos 
podem incluir:  

• Excluir ou marginalizar mais indivíduos, grupos ou áreas que 
não sejam selecionados

• Estigmatizar indivíduos, grupos, ou áreas que sejam 
seleccionados ou expô-los a riscos, incluindo a sua 
segurança. 

• Quem é que está incluído no seu projecto? Como é que a 
sua inclusão tem impacto no seu projecto, nas suas relações 
com outros indivíduos/grupos, e na dinâmica do poder na 
sua comunidade?

• Quem é que está excluído do seu projecto? Como é que a 
sua exclusão afecta o seu projecto, as suas relações com 
outros indivíduos/grupos, e a dinâmica do poder na sua 
comunidade?

• Como é que irá seleccionar quem irá participar no projecto 
como beneficiário ou parceiro? 



QUAL É O RISCO? QUESTÕES-CHAVE PARA AVALIAR E MITIGAR O RISCO

• Reforçar ou contribuir negativamente para a dinâmica 
de poder e padrões de marginalização existentes na 
comunidade  

DICA: para uma discussão mais detalhada sobre potenciais 
questões para incluir ou excluir os jovens, veja a secção Youth 
Involvement in Programming no Módulo Implementar [vincule a 
secção “Como deve desenvolver o seu plano para alcançar e 
seleccionar jovens?]

• Como é que iremos comunicar sobre o nosso processo de 
selecção e os seus resultados? 

• Será que a informação que recolhermos sobre os 
beneficiários e parceiros do projecto poderá colocá-los em 
risco? Como é que partilhamos e protegemos a informação 
que recolhemos sobre comunidades e indivíduos dentro das 
mesmas? Que informação estamos a partilhar com parceiros 
- tais como doadores ou agências governamentais – e será 
que existem riscos potenciais relacionados com a partilha 
desta informação? 

• Se estabelecer parcerias ou envolver o governo e as suas 
agências, como é que o seu envolvimento poderá ter 
impacto no seu projecto, particularmente se alguns grupos 
vêem o desempenho ou a acção do governo como um 
problema? 

• Se não estabelecer parcerias ou não envolver o governo e as 
suas agências, será que isso poderá afectar o acesso ao seu 
projecto e aos seus resultados?

A concentração do seu projecto em P/CVE, particularmente se 
esta for uma nova área do programa para a sua organização, 
poderá apresentar alguns riscos, incluindo:

• Pode afectar a forma como é visto por outros actores da 
sua comunidade e a sua credibilidade na sua perspectiva. 
Por exemplo, se o trabalho em P/CVE for visto como uma 
iniciativa orientada contra um grupo específico, poderá ser 
visto como tendencioso contra esse grupo.

• Pode prejudicar ou afectar outro trabalho que a sua 
organização tem vindo a realizar. Por exemplo, embora o 
trabalho de construção da paz e de envolvimento dos jovens 
possa alimentar e informar o trabalho de P/CVE, poderá 
também haver algumas tensões quando se dá prioridade 
a uma área do programa sobre outra, ou se o seu trabalho 
de P/CVE fizer com que os actores hesitem em trabalhar 
consigo em outros tipos de programas.  

• Como poderia o trabalho em projectos P/CVE afectar 
as suas relações com diferentes actores e grupos na 
comunidade?

• Como poderiam os seus esforços de divulgação e 
envolvimento das partes interessadas ajudar a mitigar estes 
riscos?

• Será que, se decidisse se concentrar explicitamente na 
P/CVE, isso afectaria a capacidade de trabalho da sua 
organização e possivelmente a segurança das pessoas 
envolvidas no seu trabalho? Em caso afirmativo:

 Ì Será que é apropriado enquadrar o seu projecto de 
forma diferente? Se sim, como equilibrar isso com a 
necessidade de a sua organização ser transparente 
e credível?

• Será que o trabalho de P/CVE é uma prioridade na sua 
comunidade e para a sua organização? Se sim, como é que 
isso foi determinado?

• Será que o seu foco em P/CVE diminui, ou afecta, a 
sua capacidade de fazer outros tipos de programa? 
Em caso afirmativo:

 Ì Qual é o potencial impacto?

 Ì O que pode fazer para responder a esse impacto ou 
mitigá-lo?

 Ì Qual é o motivo para dar prioridade ao trabalho de  
P/CVE?

Os projectos P/CVE operam frequentemente em ambientes 
instáveis, ou frágeis, com ameaças de segurança 
particularmente elevadas, incluindo de grupos extremistas 
violentos, outros grupos violentos ou criminosos, ou 
possivelmente acções estatais. Estas ameaças poderiam 
impedir as organizações de aceder a certas áreas ou 
grupos, de implementar actividades no terreno, e poderiam 
afectar a segurança dos indivíduos envolvidos no projecto. 
Consequentemente, é essencial que a organização avalie 
continuamente os riscos de segurança e tome as medidas 
apropriadas para os mitigar e responder a eles. 

• Qual é a situação de segurança nas áreas em que o seu 
projecto se irá concentrar? 

• Os grupos violentos, incluindo os grupos extremistas 
violentos, será que estão presentes ou operam lá? 

• Será que o projecto poderá vir expor o pessoal, parceiros ou 
beneficiários a riscos de segurança acrescidos? 

• Que processos, medidas e recursos tem em vigor para 
proteger o pessoal, parceiros e beneficiários?
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No entanto, é igualmente importante que a organização 
compreenda, e mitigue, os riscos potenciais das suas próprias 
medidas de segurança e a forma como são percebidos por 
outros. Por exemplo, mudar a localização de um evento para 
fora de uma área insegura pode dificultar a participação das 
principais partes interessadas, ou solicitar a presença da polícia 
num evento para garantir a segurança pode aumentar o perfil 
desse evento e fazer com que a comunidade já não se sinta 
confortável em assistir ao mesmo. 

• Será que o seu pessoal dispõe dos conhecimentos, 
e formação necessários, para responder aos riscos de 
segurança, caso estes surjam?

• Como são ou serão as medidas de segurança que tem 
em vigor percebidas por outros no contexto? Quais são as 
consequências potenciais da adopção de determinadas 
medidas?

• Será que a construção de confiança, e relações com 
parceiros e partes interessadas locais, pode aumentar a 
segurança e a protecção?

Existem riscos relacionados com a utilização de recursos 
durante a implementação do seu projecto, e estes são 
particularmente relevantes em ambientes em que existem 
conflitos ou grupos extremistas violentos. Sem controlos 
adequados, os fundos do seu projecto podem ser desviados 
para grupos ilegais, ou criminosos, ou podem reforçar a 
economia ilegal, ou relacionada com o conflito.

• Que medidas está a tomar para garantir que os fundos não 
venham a ser desviados ou utilizados para beneficiar grupos 
ilegais ou criminosos? 

• De onde é que vêm os recursos/materiais para o seu 
projecto e quem beneficia com a sua venda/aluguer?

Os membros da sua equipa também podem ser um factor de 
causa ou mitigação de riscos. 

• Quem faz parte da sua equipa é importante; por exemplo, 
se o seu projecto estiver numa comunidade com divisões 
étnicas ou religiosas, se a sua equipa, particularmente o 
pessoal sénior e os decisores sobre ela, forem de um destes 
grupos, o seu projecto pode ser visto como tendencioso. 
Além disso, se alguns dos membros da sua equipa 
estiverem afiliados a um determinado grupo político, existe 
um risco que pode alienar os membros que se opõem a 
esse grupo. 

• Se os membros da equipa não tiverem os conhecimentos 
e formação necessários para compreender e responder 
às dinâmicas de conflito ou para envolver indivíduos que 
apoiam o extremismo ou a violência, isso pode comprometer 
o impacto do seu projecto e, em algumas situações, a 
segurança do pessoal e dos participantes.

• Será que os vossos procedimentos de recrutamento e de RH 
incorporam diversidade, in-clusão e sensibilidade ao conflito, 
conforme o caso? 

• Como é que os antecedentes do pessoal e as suas posições 
sobre factores-chave relaciona-dos com conflitos e EV 
afectam o seu projecto?

• Será que o pessoal possui os conhecimentos e formação 
necessários para reconhecer, compreender e responder às 
dinâmicas de conflito e tensões sociais?

• Será que a composição e hierarquia da sua equipa tem 
em conta e respeita a diversidade (étnica, religiosa, social, 
política, etc.) no seu contexto?

• Será que a comunidade e/ou grupos específicos no seu seio 
vêem a sua equipa como neu-tra? 

• Será que os antecedentes, ou características dos membros 
da sua equipa (origem étni-ca/religiosa, filiação política, 
género, etc.), afectam o tipo de actividades em que 
poderiam estar envolvidos ou para onde podem ir na 
comunidade?

Embora isto seja verdade para qualquer projecto, a eliminação 
gradual e o término de projectos  de P/CVE em particular 
pode criar tensões, e riscos, se não for tratado com cuidado e 
de uma forma sensível ao conflito. Os projectos P/CVE operam 
frequentemente em comunidades que foram desfavorecidas 
ou marginalizadas e o corte de serviços ou apoio pode 
exacerbar problemas e frustrações, particularmente se a 
comunidade não espera que o projecto termine ou não 
compreende porque é que estes serviços e apoio estão a 
mudar ou a parar. Além disso, o financiamento de programas 
P/CVE pode não ser fiável e depende muitas vezes dos 
ciclos de financiamento e das prioridades dos doadores 
internacionais.

• Quais são os possíveis efeitos negativos para o término de 
serviços ou apoio iniciado no âmbito do projecto? 

• Será que a sua equipa tem um plano claro para a eliminação 
gradual e o término das suas actividades e projecto?

• Que elementos pode incluir na sua concepção de 
actividades para garantir que as actividades ou os seus 
resultados sejam sustentáveis após o término do projecto?

 Ì Será que pode estabelecer parcerias com actores locais 
e promover a sua apropriação de certas iniciativas para 
que possam continuar os seus esforços após o fim do 
projecto?
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Muitas vezes, embora o que é necessário para abordar os 
impulsionadores do VE seja o envolvimento a longo prazo, 
a sua organização só consegue encontrar financiamento 
para uma série de actividades de curto prazo que são 
por vezes difíceis de conceber, e implementar, como um 
programa coeso.  

• Que medidas podem ser tomadas para gerir as expectativas 
dos parceiros, dos beneficiários e da comunidade desde o 
início do projecto e até ao seu fim?

 Ì Como é que pode garantir que não suscita expectativas 
irrealistas e ao mesmo tempo envolve parceiros, 
beneficiários e a comunidade para ganhar a adesão e o 
apoio ao seu projecto?

• Será que os parceiros do projecto, os beneficiários e a 
comunidade em geral sabem que o projecto está a terminar 
e compreendem porquê está a terminar?

 Ì Que métodos (reuniões, consultas, material de 
comunicação, etc.) está a utilizar para preparar os seus 
parceiros, beneficiários e comunidade para o fecho  
do seu projecto ou o fim do seu apoio a actividades 
específicas? 


