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SOBRE O
PROJETO
O Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) é um projeto de
3 anos financiado pelo Programa Erasmus+ e tem como objetivo conceber
um enquadramento de políticas de prevenção com enfoque nos jovens para
combater e prevenir a marginalização e radicalização violenta entre os jovens
na Europa. O projeto começou em março de 2017.
Centrado nos jovens e coordenado pelo Dr. Theo Gavrielides (Fundador
e Diretor do IARS International Institute), o YEIP é desenvolvido em parceria
com 18 parceiros de sete países da União Europeia (UE) para construir e testar
modelos de políticas de intervenção inovadoras com base nos princípios da
justiça reparadora, psicologia positiva e no Good Lives Model.
O YEIP é implementado através da construção e validação, em campo, de ferramentas (modelo e intervenções preventivas do YEIP, toolkit, formação) em 4
ambientes (escolas, universidades, prisões, online).
O YEIP irá lançar as bases para a mudança sistemática aos níveis nacional e
europeu. O objetivo principal do projeto é apoiar a implementação do objetivo da Estratégia para a Juventude da UE para a prevenção dos fatores que
podem conduzir à exclusão social e radicalização dos jovens. O projeto está
também em linha com a Estratégia de Combate ao Terrorismo da UE de 2005
(revista em 2008 e 2014).

PARCEIROS
Reino Unido: The IARS International Institute
Grécia: Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou
Chipre: Centre for Advancement of Research and Development in Education
Itália: Anziani e non solo
Portugal: INOVA+
Suécia: Linne Universitetet
Roménia: Fundatia Schottener Servicii Sociale

WWW.YEIP.ORG

CONSÓRCIO
YEIP

O YEIP é liderado e coordenado pelo IARS
International Institute em parceria com 18
parceiros de sete países da UE.
A parceria inclui:

AUTORIDADES PÚBLICAS
Reino Unido: The Home Office | Greece:
Grécia: Ministério do Ambiente, Energia e
Alterações Climáticas Koinofelis Epicheirisi Ipiresion Neapolis Sykeon (Common
Benefit Enterprise for Services of Neapolis
Sykies) | Chipre: Município de Engomi,
| Itália: Região da Ligúria | Portugal:
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
| Suécia: Lansstyrelsen I Kalmar Ian |
Roménia: Conselho Nacional para o
Combate à Discriminação & Ministério da
Educação, Investigação, Juventude e Desporto - Institutul de stinte ale educatiei.

GRUPOS-ALVO
Reino Unido: Khulisa | Buckinghamshire
New University
O YEIP está a ser desenvolvido em resposta à Call for
proposals EACEA No 34/2015 Ação-Chave 3: Apoio às
Reformas Políticas – Iniciativas para inovação de políticas
– [Experiências de políticas europeias nos campos da
Educação, Formação e Juventude dirigidas por autoridades públicas]. O projeto é cofinanciado pelo Programa
Erasmus+ - Acordo N° 2016-2927 /9.

RADICALIZAÇÃO DOS
JOVENS

A CONFEREÊNCIA
INTERNACIONAL DO YEIP
ENSINA A PREVENIR, NÃO A
COMBATER
A Conferência Internacional do YEIP teve lugar a 22 de janeiro na Universidade de
Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), Itália, e juntou mais de 100 jovens, políticos,
decisores políticos e académicos para debater o tema da radicalização dos jovens.
O evento foi organizado pela cooperativa social Anziani e non solo, em colaboração
com a Região da Ligúria, o IARS – International Institute e o CRID – Centro Interdepartamental de Pesquisa sobre Discriminação e Vulnerabilidades.
Os resultados da primeira fase do projeto YEIP foram apresentados durante a Conferência, nomeadamente os resultados da pesquisa sobre o tema nos diferentes
países parceiros.
Comunicado de Imprensa: http://yeip.org/press-releases/

Vídeos, apresentações, documentos e downloads aqui:
http://yeip.org/events/international-conferences/

E-BOOKS
Durante o evento, Theo Gavrielides apresentou os volumes “Young, marginalised but not radicalised: A comparative study
of positive approaches to youth radicalisation” e “Youth Radicalisation, Restorative Justice and the Good Lives Model:
Comparative learnings from seven countries”.
Os volumes incluem as conclusões da fase de pesquisa nos sete países parceiros (Chipre, Grécia, Itália, Portugal, Reino
Unido, Roménia e Suécia), após analisarem o estado da arte em relação ao tema “radicalização”.
E-books disponíveis aqui: http://yeip.org/awareness-raising-material/yeip-ebooks/

RELATÓRIOS NACIONAIS
evolução da política preventiva no Reino Unido em relação
à radicalização aos níveis local e nacional com enfoque nos
jovens. O capítulo estabelece o contexto histórico e político
no qual foram realizadas intervenções para focar a radicalização dos jovens.
O modelo Good Lives Matter poderia, se implementado
com sucesso, permitir uma maior riqueza de oportunidades
para os jovens e, por sua vez, influenciá-los a evitar cair
na tentação à qual podem ter acesso online. É imperativo
que seja realizada uma pesquisa para determinar quais os
efeitos nos jovens radicalizados no Reino Unido.

RADICALIZAÇÃO DOS
JOVENS

NO REINO UNIDO

INão existe uma característica definida
nos jovens para que sejam suscetíveis a terem comportamentos que fomentem a radicalização. Na verdade,
mal existe uma definição para “radicalização” por si só. É então incrivelmente difícil ambicionar a existência
de uma narrativa contra a radicalização,
quanto mais reforçá-la positivamente. Independentemente do modelo de prevenção proposto, a definição
do seu alvo e enfoque deverá ser clara.
Na criação deste capítulo, o IARS pretendeu analisar o estado da arte em relação a como se lida com a radicalização
violenta no Reino Unido, e a utilização de abordagens positivas tais como o Good Lives Model (GLM) e a justiça reparadora nas práticas atuais. O capítulo também aborda a

Emily Lanham

Coordenadora do Projeto
IARS International Institute

Download dos relatórios nacionais
(Capítulo do Reino Unido na pág. 124)

RADICALIZAÇÃO E
EXTREMISMO VIOLENTO

eficaz e positivo e trajetórias com base no GLM para jovens
em risco de radicalização.

NA SUÉCIA
Podemos afirmar que na Suécia, os processos de radicalização e o desenvolvimento de trabalho preventivo contra o
extremismo violento encontram-se no
âmbito de algumas decisões políticas específicas que estruturaram as
políticas desenvolvidas. Os resultados
da pesquisa demonstram que o discurso
sobre segurança e trabalho preventivo são
muitas vezes misturados a nível político, o que tem repercussões na prevenção.
Um aspeto importante para desenvolver o trabalho realizado em relação à segurança e prevenção centra-se na
necessidade de um maior conhecimento em relação a tudo,
desde métodos e estudos de campo até práticas políticas.
Além de apresentar os desenvolvimentos na Suécia, existem também argumentos para uma atitude mais cética,
reflexiva e crítica em relação a todas as formas de categorização simplificada de
jovens, o que pode resultar na estigmatização
de indivíduos e grupos.
Ao iniciar com uma
perspetiva de educação
social crítica e reflexiva, tornar-se-á possíve
contribuir para a compreensão e análise dos
contextos sociais, riscos
e espirais negativas. A
ambição de tentar prever quais indivíduos irão
potencialmente cometer crimes de terror representa um beco sem
saída. Por outro lado,
existe a possibilidade de
identificar ambientes de
risco que cultivam opiniões extremas e depois
abordar estes grupos de
várias formas, de modo
a desenvolver um trabalho pedagógico social
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Departamento de Ciências E Desporto,
Universidade de Linnaeus

Thomas Johansson

Departamento de Educação e Comunicação,
Universidade de Gotemburgo

Lennart Magnusson

Centro Nacional de Competências,
Universidade de Linnaeus
Download dos relatórios nacionais
(Capítulo Sueco na pág 151)

RELATÓRIO NACIONAL MODELO MULTIFATORIAL
SOBRE RADICALIZAÇÃO DA RADICALIZAÇÃO
DOS JOVENS
DOS JOVENS

NA GRÉCIA
Radicalização é o processo pelo qual
uma pessoa aceita a utilização da
força como meio para alcançar objetivos políticos, ideológicos ou religiosos.
O presente relatório foi desenvolvido no
contexto do 1º Work Package do Projeto
Europeu Youth Empowerment and Innovation
(YEIP), que tem como objetivo criar um enquadramento
para a prevenção da marginalização e radicalização dos
jovens na Europa.
O presente relatório apresenta a situação da marginalização e radicalização na Grécia, assim como as leis, políticas e práticas existentes através da análise da literatura
disponível e de dados recolhidos através de focus groups
com jovens, profissionais de saúde mental que trabalham
com jovens vulneráveis à radicalização, profissionais de um
centro de detenção juvenil e 3 jovens infratores. As conclusões indicaram um aumento da marginalização e radicalização violenta, maioritariamente política, como resultado
da crise económica e a mais recente crise de refugiados.
A legislação e políticas existente são limitadas assim como
os programas com base no GLM, psicologia positiva e justiça reparadora. Este relatório irá funcionar como o pilar
para o desenvolvimento da ferramenta inovadora do YEIP e
para a primeira fase dos ensaios de campo.

Christina Ioannou

PSICÓLOGA E INVESTIGADORA SÉNIOR
CENTRO PARA A FAMÍLIA E CRIANÇA
(KMOP)

Download dos relatórios nacionais
(Capítulo Grego na pág. 176)

NO CHIPRE

A radicalização de jovens tem aumentado
na Europa. No entanto, no Chipre, o envolvimento com movimentos extremistas violentos ainda não surgiu com a
mesma intensidade ou frequência que
noutros países na Europa. Todavia, as
tendências relacionadas com a radicalização como o racismo, intolerância e
crimes de ódio têm sido reportadas.
No caso do Chipre, foi adotada uma metodologia combinada, cujas conclusões conduziram à criação de um Modelo
Multifatorial para a Radicalização de Jovens. Foram recolhidos dados primários e secundários de departamentos
governamentais e também foi realizado um seminário nacional para jovens sobre radicalização, onde participaram
representantes de autoridades públicas, peritos de centros
de investigação, representantes da comunidade académica e jovens. As conclusões demonstram que o Chipre está
focado em: (1) Educação, (2) Prevenção, (3) Consciencialização e (4) Combate.
O Modelo Multifatorial da Radicalização de Jovens inclui,
entre outros fatores, não só a educação psicossocial de
jovens sobre multiculturalismo, respeito e direitos humanos, consciencialização a todos os níveis da sociedade e
alternativas para o desenvolvimento pessoal e social, como
também a criação de uma sociedade ativa que irá resistir
eficazmente a formas e expressões de radicalização. Utilizar este modelo para moldar e informar sobre as politicas
atuais e práticas relacionadas com a radicalização no Chipre é crucial para assegurar que os jovens estejam na linha
da frente no que diz respeito a ferramentas para ajudar a
prevenir a radicalização.

Eliza Patouris (PhD)

Gestora de Projetos do Centro para o
Avanço da Investigação e Educação em
Tecnologia-CARDET
Download dos relatórios nacionais
(Capítulo Cipriota na pág. 217)

A PREVENÇÃO DA
RADICALIZAÇÃO
DOS JOVENS

Società cooperativa sociale

NA ITÁLIA
O objetivo do capítulo italiano é analisar
o problema da radicalização violenta
na Itália, ao analisar a existência de
leis, políticas e práticas de prevenção
ligadas aos princípios da psicologia
positiva, o Good Lives Model e justiça
reparadora. Esta análise será útil para a
segunda fase do projeto que terá lugar em
dois ambientes - “Escola” e “Universidade”. O capítulo
analisa não só o contexto histórico e sociocultural italiano
em relação ao terrorismo, assim como a relação entre máfia e terrorismo e, especificamente, o extremismo jihadista
e o extremismo político nas suas manifestações contemporâneas.
O capítulo também analisa os sistemas legais Italiano, Europeu e Internacional em relação às leis existentes para a
prevenção da radicalização.
Por fim, são propostos alguns exemplos de boas práticas
para a prevenção da radicalização, incluindo experiências
no campo da prevenção de ações relacionadas com a máfia, considerados possíveis elementos de inspiração para a
criação das ferramentas do YEIP.

Manuela Tagliani

Assistente de Projetos e Investigadora na
Anziani e non solo

Download dos relatórios nacionais
(Capítulo Italiano na pág. 249)

A PREVENÇÃO DA
RADICALIZAÇÃO
DOS JOVENS

EM PORTUGAL
O presente estudo, desenvolvido
no âmbito do projeto YEIP pretende apresentar uma visão geral sobre as políticas, programas
e stakeholders relacionados com
a prevenção da radicalização de
jovens em Portugal.
Uma reflexão sobre o conceito de radicalização e o seu significado a nível nacional introduz o estudo. Uma das suas
conclusões é que o pressuposto deste conceito na Europa
não é tão relevante no contexto atual português.

O mapeamento do enquadramento legal para prevenir a
radicalização dos jovens que inclui leis, decretos, resoluções
ministeriais, programas, iniciativas e projetos implementados a nível nacional, focados em ambientes de escola e
online, permitiu-nos refletir sobre o estado da arte em termos de prevenção da radicalização dos jovens e abertura
à implementação de abordagens inovadoras com base na
psicologia positiva.
A análise do panorama foi clara – em Portugal não existe
uma política nacional harmonizada para a prevenção da
radicalização dos jovens e inspirada em abordagens de psicologia positiva, nem em escolas, nem online.
O facto de o país não lidar diretamente com ameaças terroristas, assim como o facto de as escolas mais problemáticas
terem um elevado nível de autonomia ao estruturarem medidas de prevenção (e reação) para estes problemas, são
alguns dos fatores que podem explicar o cenário atual. No
entanto, embora não exista um plano nacional uniforme
com medidas preventivas, é bastante claro que existe um
elevado interesse e sensibilidade da comunidade educacional em relação à psicologia positiva. Alguns projetos em
escolas, ainda embrionários, já comprovaram a relevância
de desenvolver este tipo de iniciativas em Portugal.

Aurélie Delater

Gestora de Projetos, INOVA+

Pedro Costa

Consultor Sénior e Gestor de Projetos, INOVA+

Joana Santos

Tradutora, INOVA+
Download dos relatórios nacionais
(Capítulo português na pág. 288)

RADICALIZAÇÃO E
MARGINALIZAÇÃO
DE JOVENS

nos setores públicos e não-governamentais, assim como
um conjunto de medidas de apoio para grupos marginalizados e socialmente desfavorecidos.

NA ROMÉNIA
Esta pesquisa tem como objetivo analisar o estado da arte atual no que
diz respeito à marginalização dos
jovens na Roménia de modo a promover o desenvolvimento de ferramentas e medidas de prevenção personalizadas. Após uma concetualização
da radicalização e do GLM,
foi realizado um mapeamento dos atores-chave governamentais e não-governamentais a nível nacional. Os resultados da pesquisa foram validados através de um seminário
no qual participaram jovens e representantes de autoridades públicas relevantes. Os participantes enfatizaram a
necessidade de desenvolver ferramentas de prevenção com
base no GLM adaptadas ao perfil do país para profissionais

Andrei Barbu

Responsável de Comunicação e Assistente de
Projetos - Fundatia Schottener Servicii Sociale

IOANA BARBU

Gestora de Projetos
Fundatia Schottener Servicii Sociale
Download dos relatórios nacionais
(Capítulo Romeno na pág. 321)

ACESSO GRATUITO DOS E-BOOKS

Clique na capa pretendida acima para realizar o download dos E-BOOKS SOBRE RADICALIZAÇÃO DOS JOVENS, JUSTIÇA REPARADORA E GOOD LIVES MODEL E UM ESTUDO COMPARATIVO DE ABORDAGENS POSITIVAS À RADICALIZAÇÃO DE JOVENS (Sumários executivos, Conclusões comparativas e Relatórios nacionais).

SIGA-NOS
YEIPproject

YEIP project

WWW.YEIP.ORG

#YEIP_EU
O Projeto Youth Empowerment and Innovation, conduzido por jovens
irá construir e testar modelos inovadores de políticas de intervenção.
Junte-se à nossa rede! Registe-se e complete o formulário.

Email: YEIP@iars.org.uk

JOIN US!

Coordenador: The IARS International Institute
14 Dock Offices, Surrey Quays Road, Canada Water,
London SE16 2XU, UK
Telefone: +44 (0)20 7064 4380,
Telemóvel: +44 (0)7833 224442
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein

