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CONFERÊNCIA FINAL DO
YEIP: APRESENTAÇÕES E
DOCUMENTOS ONLINE
A 29 de janeiro de 2020, a conferência YEIP reuniu todos os nossos
parceiros, incluindo as autoridades públicas que participaram no
projeto YEIP, além de jovens, tomadores de decisão e académicos
de toda a Europa. Através de palestras e workshops, debatemos soluções, identificamos as melhores práticas e criamos o espaço necessário para discussão e para oportunidades de networking. Esta
conferência concentrou-se nos jovens, com o objetivo de eliminar
barreiras à formulação de políticas nacionais e Europeias através
da apresentação de soluções baseadas em evidências, dando uma
oportunidade a vozes que raramente são ouvidas para liderarem o
debate de temas que realmente lhes interessam A conferência foi
também a oportunidade de lançar o mais recente e-book que apresenta os resultados e as evidências do projeto YEIP , incluindo as opiniões de mais de 3.000 jovens e profissionais sobre a questão da radicalização violenta dos jovens e o que funciona para a formulação
de políticas e para a melhoria das práticas.
Nesta página, poderá encontrar o e-books mais recentes, as apresentações, os webinars, fotografias, etc.
https://yeip.org/yeip-final-conference-london-2020/

YEIP was developed in response to the Call for
proposals EACEA No 34/2015 Key Action 3: Support
for policy reform - Initiatives for policy innovation
– [European policy experimentations in the fields
of Education, Training and Youth led by high-level
public authorities]. The project is co-funded under
Erasmus+ Grant Agreement N° 2016-2927 /9.

NOVAS DIREÇÕES NA PREVENÇÃO DA
RADICALIZAÇÃO VIOLENTA DE JOVENS
RESULTADOS RESUMIDOS E COMPARATIVOS DO PROJETO
THE YOUTH EMPOWERMENT AND INNOVATION

As novas evidências sobre o tema da radicalização violenta de jovens mostram que existe uma ligação
entre a discriminação e os fatores subjacentes que incentivam e dissuadem ideologias extremas. Embora
existam diferenças nas formas que o fenómeno assume nos diferentes países do projeto e em toda a Europa, há um fio comum que caracteriza os caminhos para a radicalização violenta.

A RADICALIZAÇÃO VIOLENTA DE
JOVENS NO REINO UNIDO
A PERSPECTIVA DAS ESCOLAS BRITÂNICAS

No Reino Unido, o projeto YEIP foi implementado em quatro ambientes: escolas, prisões, universidades e
online. O Instituto internacional IARS conduziu o projeto nas escolas, e os parceiros, Khulisa e Buckinghamshire New University, implementaram o projeto YEIP em prisões e nas universidades, respetivamente. Este
relatório resume as principais conclusões dos três pacotes de trabalho nos ambientes selecionados e fornece recomendações aos níveis nacional e europeu. O primeiro desses pacotes de trabalho (WP1), consistiu na revisão da literatura sobre o estado da arte existente para lidar com a radicalização violenta de jovens no Reino Unido e o uso de abordagens positivas, como o modelo de boas vidas (Good Lives Model) e
justiça restaurativa. Entre as principais conclusões, uma definição mais clara de radicalização é necessária,
e as práticas atuais deveriam de ser revistas, com recurso a dados primários resultantes de investigação
conduzida pelos próprios jovens. O WP2 baseou-se nestas conclusões para desenvolver novas ferramentas de prevenção que poderiam ser usadas em escolas, universidades e prisões. Isso foi feito através da
realização de trabalho de campo nos três ambientes. Um ponto central nesta fase foi o recurso a trabalho
de investigação conduzido por equipas de jovens investigadores. Este WP2 tinha dois objetivos. Em primeiro lugar, testar a hipótese subjacente à medida política do YEIP através de investigação qualitativa e
quantitativa. Em segundo lugar, desenvolver as ferramentas que implementarão a medida política do YEIP
(ou seja, o modelo/intervenção e o kit de ferramentas YEIP PREVENT). Algumas das principais conclusões
incluíram que os jovens tinham opiniões muito diferentes sobre suas próprias circunstâncias e perspetivas.
No entanto, todos concordaram que educação, realocação ou maior controle sobre o futuro eram algumas
das principais soluções para os seus problemas.

OLHANDO PARA A QUESTÃO DO PONTO DE VISTA DAS ESCOLAS DO
REINO UNIDO O WP3

procurou testar o kit de ferramentas desenvolvido durante o trabalho de campo promovendo ações de capacitação de profissionais que trabalham em escolas. As principais conclusões da formação, determinam

que os profissionais se sentem mais seguros quanto aos conhecimentos sobre radicalização e prevenção
da radicalização violenta de jovens, bem como no trabalho com jovens que podem estar em risco de radicalização. Entre as principais conclusões, destacou-se o aumento da capacidade e confiança dos profissionais quanto ao conhecimento e capacidade de trabalhar com jovens marginalizados. Da mesma forma, o
grupo alvo de jovens considerava ser significativamente mais resiliente em comparação com seus pares.
Um aspeto importante foi um foco inovador na investigação participativa liderada por jovens. Isso foi feito
de várias maneiras. No WP1, um focus group liderado por jovens ocorreu no Reino Unido, facilitado por
jovens profissionais formados e coordenados pelo IARS. No WP2, a investigação primária foi realizada nas
escolas por equipas de jovens investigadores recrutados e formados pelo IARS. Finalmente, os WP1 a 3 e
suas conclusões foram sujeitas a revisão pelo Conselho Consultivo da Juventude do IARS, composto por
jovens voluntários com idades entre 15 e 25 anos de diferentes origens, bem como pelo Conselho Consultivo da Mulher.

A PERSPECTIVA DAS
UNIVERSIDADES BRITÂNICAS

materiais de formação do YEIP, apresentaram um
resultado um pouco mais elevado nas pontuações
Em 2006, no Reino Unido, a introdução da Prevent de bem-estar em comparação com um grupo de
Agenda (Agenda de Prevenção) procurou impedir controle de estudantes que não interagiram com
a radicalização violenta, tomando medidas para a equipa que fez a formação. Embora os resultados
evitá-la desde o início. Em 2015, a Lei de Contrater- com os profissionais tenham sido encorajadores, o
rorismo e Segurança incluiu as Universidades sob resultado positivo do impacto sobre os alunos foi
a seção 26, e impôs um dever legal às universida- apenas marginal, indicando talvez a necessidade de
des de “ter em devida consideração a necessidade rever os módulos de formação para aumentar sua
de impedir que as pessoas fossem atraídas para o aplicabilidade prática.
terrorismo” (Lei de Contraterrorismo e Segurança,
2015). É neste contexto que era de vital importância A PERSPECTIVA DO SISTEMA
analisar estratégias alternativas no combate à radi- CRIMINAL BRITÂNICO
calização violenta. A Bucks New University atuou Após o sucesso de vários projetos ad hoc do Reino
como parceira no projeto YEIP, ajudando a projetar Unido que foram associados à adoção de prático Protocolo de investigação e fornecendo os WP 2 as restaurativas, psicologia positiva e modelo de
e 3. O WP 2 procurou testar a hipótese da medida Good Lives na reabilitação de criminosos, o Projepolítica da YEIP na Bucks New University através de to YEIP procurou estender o uso desses princípios
uma investigação qualitativa envolvendo um focus para projetar uma medida política para aumentar a
group e 6 entrevistas realizadas com estudantes inclusão dos jovens e minimizar o risco de radicauniversitários, para entender os seus pontos de vi- lização violenta. Khulisa foi a entidade selecionada
sta e as suas experiências em questões de radica- como um dos ambientes onde a Medida Política do
lização violenta, identidade e bem-estar. Os resul- YEIP seria testada. Analisando a implementação das
tados demonstraram uma diferença significativa conclusões da pesquisa YEIP no sistema de justiça
nas opiniões dos estudantes britânicos brancos e criminal inglês, este capítulo tem um foco específde outras origens étnicas ou imigrantes. O objetivo ico no terceiro WP do projeto, durante o qual 43
do focus group e das entrevistas era complemen- profissionais foram formados na metodologia YEIP.
tar os dados recolhidos noutras instituições-alvo no O impacto dessa formação foi analisado ao longo
Reino Unido e nos outros países participantes de- de 4 meses, utilizando estudos não observados
ste projeto. O WP 3 procurou formar os funcionários (avaliações que analisam o conhecimento e atituda universidade que lidam com jovens estudantes des dos profissionais em relação à radicalização e
universitários, a fim de os conscientizar para a Psi- envolvimento dos jovens) e ensaios observados
cologia Positiva e o Modelo Good Lives como estra- (avaliações que analisam o bem-estar dos presos
tégias alternativas para combater a radicalização que trabalham com profissionais formados na meviolenta. Os resultados indicaram que, de entre os todologia do YEIP). Os resultados e recomendações
funcionários formados, um número significativo da Medida Política da YEIP em instituições que ofenestava mais aberto ao uso da Psicologia Positiva dem jovens são apresentados neste capítulo resue do Modelo Good Lives como ferramentas para mido.
combater a radicalização violenta. Os alunos que
tiveram contato com a equipa formada usando os

A RADICALIZAÇÃO VIOLENTA DE JOVENS
EM ITÁLIA
Este capítulo analisa os progressos e resultados da investigação italiana, ao longo dos três anos do projeto
YEIP. Além disso, o relatório apresenta as conclusões do WP3 do projeto, destinada a experimentar o kit de
ferramentas de prevenção do YEIP com profissionais que trabalham com jovens, em contextos universitários e escolares. Também refletimos sobre as conclusões do projeto com os decisores políticos italianos,
incluindo a autoridade pública parceira do YEIP. O YEIP visava mudar a abordagem de todas essas partes interessadas em relação aos jovens, influenciando suas estratégias de prevenção e práticas de radicalização
violenta. O objetivo deste capítulo pode ser resumido na disseminação de sugestões e recomendações
para os órgãos nacionais e da União Europeia para a prevenção da radicalização violenta da juventude, a
partir das lições aprendidas graças à investigação do YEIP liderada por jovens.

A RADICALIZAÇÃO VIOLENTA DE JOVENS
NA GRÉCIA
O objetivo deste capítulo é apresentar de forma sucinta e coerente a implementação do Projeto YEIP na
Grécia entre 2017 e 2019. O capítulo foca na análise da metodologia usada no âmbito dos três WPs do YEIP,
descrevendo também descreve os resultados da YEIP na Grécia, incluindo o efeito que o projeto teve nas
perceções e experiências dos participantes. Além disso, descreve a participação da Autoridade Pública
Grega parceira YEIP. Por fim, o capítulo oferece um conjunto de recomendações, tanto a nível nacional
quanto da União Europeia, sobre políticas que podem ser adotadas para enfrentar efetivamente o problema da radicalização violenta da juventude.

A RADICALIZAÇÃO VIOLENTA DE JOVENS
EM CHIPRE
Este capítulo descreve a pesquisa liderada por jovens realizada em Chipre, bem como nossas conclusões
ao longo do período de três anos do projeto. A metodologia mista adotada foi composta por investigação
quantitativa e qualitativa, conduzida por um total de 16 jovens investigadores. O relatório descreve as três
etapas implementadas em Chipre. A pesquisa em Chipre foi implementada em dois ambientes: uma escola secundária (11 a 15 anos) e um Centro para Jovens Migrantes (acomodando jovens migrantes não acompanhados), no qual participaram 103 jovens estudantes cipriotas e 38 jovens migrantes, respetivamente.
Como parte da Fase 1, os dados qualitativos mostraram que os jovens cipriotas discutiram o papel da
família, escola e sociedade, a necessidade de empoderamento pessoal e a importância do diálogo aberto.
Por outro lado, os jovens migrantes discutiram o papel da educação, a importância da religião e a necessidade de discussões abertas. Como parte da Fase 2, um total de 28 professores do ensino médio e 10 jovens
trabalhadores migrantes foram formados no Modelo de Intervenção da YEIP. Após um período de acompanhamento de quatro meses, os jovens estudantes cipriotas demonstraram um aumento no domínio
ambiental, crescimento pessoal, relações positivas e auto-adesão em relação ao grupo controle, o que
mostra que o bem-estar é um fator que pode ser aprimorado usando o modelo de intervenção YEIP. Além
disso, o Modelo de Intervenção da YEIP resultou num aumento de duas vezes no número de profissionais
concordando que faltam soluções lideradas por jovens nas políticas e práticas de radicalização violenta
dos jovens em Chipre. Antes do YEIP, não havia trabalhos de investigação realizadas sobre a radicalização
violenta da juventude em Chipre e, portanto, não havia relatórios estatísticos oficiais disponíveis. No entanto e de acordo com o Departamento de Estatística de Chipre (2015) houve um aumento no racismo, na

intolerância e no crime de ódio entre os jovens, tendências relacionadas à radicalização violenta. O último documento político do Youth for Exchange and
Understanding Cyprus (YEU, 2017) sobre solidariedade social constatou que Chipre tem os seguintes
problemas: informações insuficientes e múltiplas
fontes de informações errôneas que recriam preconceitos de longa data nos meios de comunicação; não
promoção de educação multicultural nas escolas;
falta de profissionais especializado que saibam lidar
com os direitos dos migrantes; falta de formação
para professores e pais; ausência de campanhas
multiculturais nas escolas que promovam a diversidade e a conscientização. Em relação às políticas
de educação intercultural, estas têm sido amplamente restringiu as ‘necessidades’ linguísticas dos
jovens migrantes. Nesse sentido, a diferença cultural é percebida não como uma condição social, mas
como uma condição de migrante que evita ações
para enfrentar o racismo estrutural e a desigualdade (Gregoriou, 2009). A Comissão Europeia contra o
Racismo e a Intolerância explica que Chipre ainda
não tomou medidas para integrar estrangeiros no
contexto comunitário (ECRI, 2016). Olhando para o
futuro, a Organização para a Juventude de Chipre
(2017) destacou que a Estratégia para a Juventude
2017-2022 se concentrará em oferecer oportunidades culturais e educacionais e capacitação aos jovens, para que possam alcançar o máximo de seu
potencial e desenvolver seus pontos fortes e fortes.
talentos. Portanto, é crucial que, no contexto de
Chipre, a investigaçao seja realizada em ambientes
que incluam jovens cipriotas e migrantes (ou seja,
escolas secundárias e centros de jovens migrantes),
a fim de considerar as perspetivas de ambos os grupos sobre fatores contribuintes relacionados à radicalização violenta da juventude. O YEIP visa adotar
uma abordagem multidisciplinar e apresenta uma
medida política baseada em evidências e liderada
por jovens. A investigação realizada em Chipre foi
implementada em alinhamento com o objetivo da
Estratégia da União Europeia para a Juventude, de
entender e prevenir os fatores que podem levar à
exclusão social e à radicalização dos jovens. Com o
apoio do Modelo Good Lives, os decisores políticos
e os profissionais devem enfatizar o bem-estar dos
jovens como parte de medidas direcionadas à prevenção da radicalização dos jovens. O Modelo de Intervenção da YEIP resultou num duplo aumento no
número de profissionais concordando que faltam
soluções lideradas por jovens nas políticas e práticas de radicalização de jovens em Chipre. As nossas
conclusões direcionam o foco para as campanhas

de conscientização de radicalização lideradas por
jovens e o estabelecimento do diálogo como forma
de aprimorar o pensamento crítico.

VIOLENT
YOUTH
RADICALISATION IN SWEDEN
This chapter is the final output of the YEIP in Sweden,
which consisted of a literature review of existing
state of art and youth-led fieldwork focusing on violent youth radicalisation in schools. The Swedish research team adopted a youth-led research methodology, as it empowered young people to become
researchers who then conducted semi-structured
interviews with their peers. The YEIP was completed in a school environment in Sweden, namely; in
secondary schools. The results indicated relatively
nuanced views of radicalisation and marginalisation processes and greater focus was placed on the
importance of dialogue and education. This report
summarises the key findings from the three-year
programme in the selected environment and provides recommendations on national and European
levels from the Swedish perspective.

A RADICALIZAÇÃO
VIOLENTA DE
JOVENS NA SUÉCIA
Este capítulo apresenta os resultados do projeto
YEIP na Suécia, que consistiu numa revisão da
literatura sobre o estado da arte existente e um trabalho de campo liderado por jovens, focado na radicalização violenta dos jovens nas escolas. A equipa de investigação sueca adotou uma metodologia
de investigação liderada por jovens, capacitando
os jovens a se tornarem investigadores, tendo estes
conduzido entrevistas semiestruturadas com os
seus pares. O YEIP foi concluído em um ambiente
escolar na Suécia, em escolas secundárias. Os resultados indicaram visões relativamente diferenciadas
dos processos de radicalização e marginalização
e um maior foco foi colocado na importância do
diálogo e da educação. Este relatório resume as
principais conclusões do programa de três anos no

ambiente selecionado e fornece recomendações nos níveis nacional e Europeu da perspetiva sueca.

A RADICALIZAÇÃO VIOLENTA DE JOVENS
EM PORTUGAL
Prevenir a radicalização violenta é um dos desafios relevantes que a Europa enfrenta atualmente. Embora
muito trabalho já esteja sendo feito, existem lacunas a serem preenchidas e a educação, as políticas de
formação e juventude têm um papel vital a desempenhar, promovendo a igualdade, a coesão social, fomentando o respeito mútuo e incorporando valores fundamentais na sociedade. O projeto YEIP responde
ao apelo à exploração de métodos e abordagens inovadores para evitar a radicalização violenta de jovens.
Com base numa abordagem liderada por jovens, o YEIP baseia-se no modelo Good Lives, na justiça restaurativa e na psicologia positiva. O YEIP está estruturado em blocos de construção, ou seja, grupos de
atividades implementadas por parceiros (organizações de investigação, municípios e ONGs), juntamente
com jovens, profissionais de quatro ambientes (escolas, universidades, instituições juvenis de reinserção e
online) e decisores políticos, em sete países. Este documento reflete as atividades realizadas em Portugal
e apresenta os resultados de i) o estado da arte e o mapeamento das partes interessadas, ii) a investigação
liderada por jovens que apoiou a construção das ferramentas para implementar a medida política da YEIP
(capacitação) e kits de ferramentas para profissionais e decisores políticos), e iii) o teste das medidas políticas, usando uma abordagem semi experimental com grupos experimentais e de controle e comparações
pré e pós. Os resultados tendem a corroborar a causalidade entre a intervenção do YEIP e as mudanças
ocorridas em grupos selecionados (professores, alunos e decisores políticos), fornecendo evidências que
apoiam o uso futuro da medida de política e das respetivas ferramentas, especialmente nos ambientes
escolares, abordadas pela implementação do YEIP. a nível nacional.
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pictures of the closing conference, London 2020

Professor Theo Gavrielides, YEIP Scientific Coordinator and The IARS International Institute
Founder & Strategic Leader. Whatch his interview on RT.com
Bucks lecturers contribute to ‘groundbreaking research’ on youth radicalisation across Europe
(bucks.ac.uk)
Priti Patel’s plan to tackle radicalised youth is so flawed it’s mad, says study
(The Guardian)
Patel’s plan for radical youth is madness, say psychologists
(The Observer)
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