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Envolvimento de  jovens/grupos de jovens para  
analisar os pontos fortes e as vulnerabilidades

Esta ficha de trabalho oferece uma lista de diferentes perguntas que pode utilizar em grupos focais com jovens. Estas perguntas 
são estruturadas para envolver os jovens num diálogo sobre como se relacionam com as suas comunidades, desenterrar alguns 
dos potenciais factores de repulsão que podem estar a contribuir para a radicalização, bem como desenterrar oportunidades que 
existem para envolver significativamente os jovens na prevenção do VE.

PERGUNTAS DE ENVOLVIMENTO:   
Estas primeiras perguntas são quebra-gelos e 
ajudam a introduzir os participantes aos tópicos de 
discussão para se sentirem à vontade com  
o cenário

 � □Quantos de vós estão envolvidos em qualquer tipo de 
actividades comunitárias?

 � A que tipo de actividades se dedicam nas vossas 
comunidades? 

 � Quais são as razões que vos levam a participar ou a 
optar por não participar?

PERGUNTAS EXPLORATÓRIAS:   
Estas perguntas são para compreender as 
aspirações, motivações e desafios

 � Descreva um jovem de sucesso nesta comunidade e 
explique porque considera esta pessoa bem-sucedida?

 � Que tipo de oportunidades existem, mas são 
inacessíveis para si? Quais são as razões?

 � De que habilidades/conhecimentos necessitam os 
jovens para abordarem, da melhor forma, os seus 
próprios problemas, e os problemas comunitários? 
(Por exemplo, competências de comunicação, gestão 
de projectos, gestão de conflitos, gestão de recursos, 
resolução de problemas, mobilização comunitária, 
competências de advocacia, desenvolvimento de 
liderança juvenil)

 � Que tipo de necessidades pessoais são difíceis de 
serem satisfeitas na sua comunidade?

 � Quais são as escolhas negativas que conhece, que os 
jovens  podem enfrentar quando as suas opções são 
limitadas?

 � O que impele alguns jovens a escolherem participar em 
actividades perigosas?

 � O que é que pode ser feito pelas organizações locais e 
pelas partes interessadas de forma a ajudar os jovens a 
prosperar na sua comunidade?

 � Quais são as diferentes formas de os jovens poderem 
contribuir para o bem-estar desta comunidade?

 � Será que há mais alguma coisa que gostaria de partilhar 
sobre a situação dos jovens na sua comunidade?


