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Investigação, Juventude e Desporto – Institutul de stinte ale
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Projecto N° 582946-EPP-1-2016-2-UK-EPPKA3-PI-POLICY
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 políti as europeias nos campos
da Educação, Formação e Juventude dirigidas por autoridades públicas].
O projeto é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ - Acordo N° 20162927 /9.

INVESTIGADORES
Reino Unido: The IARS International Institute | Grécia:
Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou | Chipre: Centro
para a Promoção de Desenvolvimento e Investigação
na Educação | Itália: Anziani e non solo | Portugal:
INOVA+ | Suécia: Linne Universitetet | Roménia: Fundatia
Schottener Servicii Sociale.
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SOBRE O YEIP

RADICALIZAÇÃO
DOS JOVENS:
UMA NOVA FORMA DE
PENSAR
Atualmente existem muitos projetos que têm como objetivo
prevenir a radicalização de jovens. No seguimento de eventos
trágicos na Dinamarca, Paris, Bruxelas e Londres, e devido à
necessidade de destacar os jovens marginalizados em risco de
radicalização, a Comissão Europeia reconhece que novas abordagens inovadoras têm de ser apoiadas.
O Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) foi criado
como resposta a esta necessidade urgente de políticas mais
eficazes para a juventude que possam melhorar a inclusão social dos jovens e minimizar o risco de radicalização com maior
adesão por parte dos próprios jovens.
No YEIP acreditamos que as soluções concebidas pelos jovens
têm maior probabilidade de serem realistas e de terem sucesso.
Também acreditamos que não é através de castigos, controlo
e estigmatização que os jovens são “controláveis” em relação
ao risco. Acreditamos fortemente em abordagens positivas à
marginalização e exclusão, que consideramos serem as causas
principais para os jovens se tornarem radicalizados.

O YEIP é um projeto de 3 anos (iniciou em março de 2017) financiado pelo programa Erasmus+ que 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. Centrado
nos jovens e coordenado pelo Dr. Theo Gavrielides (Fundador e
Diretor do IARS International Institute), o YEIP é desenvolvido
em parceria com 20 parceiros de sete países da 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) nos 7 estados-membro
participantes da UE.
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).
O sucesso deste projeto irá apresentar aos cidadãos europeus
a liderança e determinação das instituições na UE em descobrir
as razões que levam os jovens à marginalização e radicalização,
consolidando desta forma a confiança.

POR QUE MOTIVO
É FINANCIADO
E APOIADO PELA UE?
A Estratégia para a Juventude da UE tem como objetivo reduzir
os fatores que conduzem os jovens a tornarem-se marginalizados e radicalizados. Além disso, o relatório da CE de 2014 sobre trabalhadores jovens solicita um esforço mais coordenado

no apoio a jovens com menos oportunidades ao explorar os
seus talentos e não ao marginalizá-los ainda mais. A UE tem
obrigação legal, moral e étnica de proteger os seus cidadãos
e salvaguardar o futuro dos seus jovens. Assim, disponibilizou
fundos através do programa Erasmus+ para iniciativas com o
objetivo de beneficiar os jovens e o YEIP é o primeiro projeto com enfoque nos jovens a ser financiado nesta Call que
é normalmente direcionada para programas conduzidos por
autoridades públicas.

ENVOLVA-SE NO
PROJETO:
PRECISAMOS DE SI
Contacte-nos:
Ajude-nos a construir a base de evidências do YEIP
Participe nas nossas conferências internacionais
(bolsas disponíveis)
Receba formação presencial (para profissionais
e jovens)
Receba as nossas newsletters, livros eletrónicos e
publicações (todos gratuitos).
Email: YEIP@iars.org.uk
Web: yeip.org | #YEIP_EU
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