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“Projeto YEIP: questionários online”
A fase dos questionários online é o primeiro passo da última fase do projeto YEIP, dividindo-se em
dois questionários, a análise das suas conclusões e a síntese destas últimas através de uma
abordagem comparativa. O objetivo dos dois questionários é o de neutralizar as deficiências
encontradas nas metodologias de investigação qualitativa anteriormente realizadas, através de
uma metodologia quantitativa. Isto é conseguido respondendo a novos objetivos secundários que
ampliam o âmbito da pesquisa anterior. Os dados recolhidos com ambos os questionários serão
analisados através de uma análise estatística univariada dos dados sociodemográficos, incluindo
género, idade, localização, origens, entre outros; e estatísticas descritivas e quantitativas,
incluindo tabelas de frequência. Mais do que apenas investigar, o principal objetivo metodológico
é triangular os dados emergentes, abri-lo em toda a Europa e usar outras línguas e países.
O primeiro questionário é dirigido aos profissionais. Eles são adultos que trabalham nas escolas,
nas prisões, nas universidades e em centros de investigação, que trabalham diretamente com os
jovens para prevenir ou lidar com a questão de radicalização. O questionário é composto por seis
sub-questões de pesquisa, cujo objetivo é investigar o estado da arte das práticas utilizadas para
lidar com a radicalização dos jovens. Além disso, essas sub-questões tentam investigar a perceção
e o nível de confiança que os profissionais têm sobre os jovens. Além disso, o conhecimento dos
profissionais sobre os princípios da justiça restaurativa, modelo boas vidas e psicologia positiva é
também analisado, bem como até que ponto estes métodos são atraentes para os jovens quanto o
tema da radicalização está em jogo. Finalmente, foi importante incluir a análise das relações
profissionais entre os profissionais e os jovens.
O segundo questionário é direcionado a jovens entre 15 e 29 anos de idade. Eles não precisam de
ter sido vítimas da radicalização. É apenas necessário que eles pertençam a ambientes como
escola, universidade (nomeadamente estudantes), centros de investigação (ou seja, jovem
professor, assistente investigação), e prisões (jovens infratores). O questionário tem também seis
sub-questões de investigação, e algumas delas diferem do questionário anterior para

profissionais. De facto, a perceção dos jovens sobre a questão da radicalização, os seus
conhecimentos sobre e aceitação da justiça restaurativa, modelo de boas vidas e da psicologia
positiva; e as relações entre profissionais e jovens são analisados. Diferentemente do outro
questionário para profissionais, foi relevante perceber as atitudes e papeis dos jovens face à
radicalização. Isto é conseguido analisando-se o papel dos jovens na criação de contra narrativas
e as suas atitudes em relação a episódios de radicalização, ou seja, se eles se comportariam
proactivamente e com resultados positivos. Finalmente, o papel da Internet é também analisado.

Sobre o projeto YEIP
O Projeto YEIP, com a duração de 3 anos e cofinanciado pelo programa Erasmus+, visa conceber
um quadro positivo de políticas de prevenção, liderado por jovens para enfrentar a marginalização
e radicalização violenta entre os jovens na Europa. O projeto começou em março de 2017.
Liderados
por
jovens
e
coordenados
pelo
Dr.
Theo
Gavrielides
(https://www.theogavrielides.com/) e Instituto Internacional IARS (https://www.iars.org.uk/),
O YEIP é implementado em parceria com 18 entidades de sete países da UE para construir e testar
modelos inovadores de intervenção política, os princípios da justiça restaurativa, da psicologia
positiva e do Modelo de Boas Vidas.
O YEIP é implementado através da construção e validação de ferramentas (Modelo de prevenção
YEIP/intervenções, kit de ferramentas, formação) em 4 ambientes (escolas, universidades, prisões
e online) nos países que compõe a parceria.
O YEIP lançará as bases para a mudança sistêmica no nível nacional mas também ao nível Europeu,
O objetivo final é que o projeto ajude a implementar o objetivo da Estratégia da UE para a
Juventude de prevenir os fatores que podem levar à exclusão social e à radicalização dos jovens.
O projeto também está de acordo com o Estratégia Antiterrorismo de 2005 (revista em 2008 e
2014).
O sucesso deste projeto liderado por jovens demonstrará aos cidadãos europeus a liderança e
determinação das instituições da CE em erradicar as razões que levam à marginalização dos jovens
e radicalização, firmando desta forma confiança e confiança.

