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Assunto : Projecto de conclusões do Conselho sobre a utilização de um instrumento 

normalizado, multidimensional e semi-estruturado de recolha de dados e 
informações sobre os processos de radicalização na UE

1. Na sequência da ressurgência de actividades terroristas em todo o mundo nos últimos anos, a 

União Europeia desenvolveu, em 2005, uma estratégia global de contra-terrorismo em que a 

prevenção constituía uma das quatro vertentes do seu compromisso estratégico. O objectivo 

desta vertente é evitar que as pessoas se transformem em terroristas, combatendo os factores e 

as causas profundas que podem conduzir à radicalização e ao recrutamento tanto na Europa 

como noutras regiões.

Em 2005, a União Europeia acordou numa Estratégia e num Plano de Acção global de

Combate à Radicalização e ao Recrutamento como complemento à estratégia global atrás 

referida de contra-terrorismo, que levou os Estados-Membros a apresentarem várias 

iniciativas.
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No Plano de Implementação do Plano de Acção da UE revisto no domínio do Combate à 

Radicalização e ao Recrutamento para o Terrorismo (doc. 9915/09 ADD 1 JAI 298 

ENFOPOL 131 COTER 48 RESTREINT UE), recomenda-se que os Estados-Membros 

tomem medidas para partilhar informações sobre a radicalização e instaurar mecanismos de 

análise e avaliação sistemática da dimensão da radicalização com base numa abordagem 

pluridisciplinar (ver nomeadamente os pontos 20, 22, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52).

2. Com isto em mente, é agora proposto um mecanismo básico de recolha de dados e 

informações sobre os processos de radicalização violenta (RV) que pode ser particularmente 

útil na fase de recolha de informação. Trata-se de um instrumento altamente flexível e 

facilmente adaptável ao fenómeno em análise.

O facto de peritos dos Estados-Membros e das instituições europeias utilizarem um 

instrumento comum, semi-estruturado, pode facilitar e promover a mesma abordagem aos 

processos de RV, resultando numa melhor troca de informações sobre eles. O instrumento 

proposto deve ser encarado como o primeiro passo. Uma vez que é meramente operacional, 

quaisquer alterações e ajustamentos cabem aos utilizadores à medida que procurem optimizar 

os resultados.

3. O Grupo do Terrorismo debateu nas suas reuniões de 27-28 de Janeiro e 17 de Março de 2010 

a proposta da Presidência para um projecto de conclusões do Conselho sobre a utilização de 

um instrumento normalizado, multidimensional e semi-estruturado de recolha de dados e 

informações sobre os processos de radicalização na UE, tal como consta dos docs 5692/10 

ENFOPOL 24 e 5692/1/10 REV 1 ENFOPOL 24, bem como a proposta de um instrumento de 

compilação de dados e informações sobre processos de radicalização violenta descrito no 

doc. 5692/10 ADD 1 ENFOPOL 24 e doc. 5692/1/10 REV 1 ENFOPOL 24 ADD 1 REV 1.



8570/10 IPS/eg 3
DG H 3A PT

4. Com base na discussão do Grupo, a Presidência propôs um texto revisto para o projecto de 

conclusões do Conselho e para o instrumento de compilação de dados, tal como consta dos 

docs 7984/10 ENFOPOL 78 + COR 1 e ADD 1. O CATS de 12-13 de Abril de 2010 deu o 

seu acordo aos documentos revistos.

5. Convida-se o COREPER a confirmar o acordo sobre o texto do projecto de conclusões do 

Conselho e do instrumento de compilação de dados, tal como constam do anexo e da adenda, 

e a submetê-los à apreciação do Conselho.
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ANEXO

PROJECTO DE CONCLUSÕES DO CONSELHO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE UM 

INSTRUMENTO NORMALIZADO, MULTIDIMENSIONAL E SEMI-ESTRUTURADO 

DE RECOLHA DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS DE 

RADICALIZAÇÃO NA UE

O CONSELHO,

TENDO PRESENTE

- que uma das quatro vertentes do compromisso estratégico da estratégia global de contra-

-terrorismo da UE adoptada em 2005 é a prevenção, evitando que as pessoas se voltem para o 

terrorismo através do combate aos factores e às causas profundas que podem conduzir à 

radicalização e ao recrutamento, tanto na Europa como a nível mundial;

- que, como elemento-chave da concretização desse objectivo, a União Europeia acordou em 

2005 numa Estratégia e num Plano de Acção global de Combate à Radicalização e ao 

Recrutamento e, em 2009, num Plano de Acção da UE revisto no domínio do Combate à 

Radicalização e ao Recrutamento para o Terrorismo1, que recomendam o seguinte:

· Os Estados-Membros devem avaliar regularmente a dimensão da radicalização e do 

recrutamento com base numa abordagem pluridisciplinar e partilhar os resultados com 

os restantes Estados-Membros. Devem instaurar mecanismos para analisar 

sistematicamente os principais factores dos processos de radicalização. Devem 

acompanhar e partilhar informações sobre os processos de radicalização associados 

também a outras regiões do mundo em que possa ocorrer a radicalização. Devem 

identificar e analisar sistematicamente os vários ambientes em que possa ocorrer a 

radicalização e o recrutamento.

  
1 doc. 9915/09 ADD 1 JAI 298 ENFOPOL 131 COTER 48 RESTREINT UE
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· Os Estados-Membos devem prestar especial atenção à admissão e residência de pessoas 

que facilitem os processos de radicalização e recrutamento. Devem partilhar as suas 

experiências sobre as actividades de chefes religiosos extremistas. As autoridades 

nacionais competentes dos Estados-Membros devem efectuar e promover a troca de 

informações sobre pessoas que possam estar envolvidas na radicalização. Devem 

procurar encontrar formas sistemáticas de intercâmbio de informações sobre pessoas ou 

grupos contra os quais actuem por incitação ao ódio ou ao terrorismo. Devem instaurar 

mecanismos de recolha e troca de informações sobre líderes radicais que promovam e 

incitem ao terrorismo e sobre os seus movimentos na União Europeia.

· Os Estados-Membros devem partilhar, através da Europol/Eurojust e do SitCen, 

conforme adequado, a análise de dados sobre ambientes conducentes à radicalização e 

às actividades de recrutamento e sobre casos recentes de pessoas condenados por actos 

de terrorismo. O objectivo é desenvolver análises estratégicas das razões que levam as 

pessoas a radicalizarem-se e a envolverem-se no terrorismo e das formas como o fazem, 

a fim de desenvolver políticas e estratégias sobre a maneira de combater estes 

fenómenos.

- que a principal responsabilidade do combate ao terrorismo cabe aos Estados-Membros, e que 

a União Europeia pode participar, nomeadamente através do reforço das capacidades 

nacionais.

RECONHECENDO o esforço desenvolvido pelos Estados-Membros e as instituições da União 

Europeia que coordenam e desenvolvem numerosas iniciativas que abrangem parte ou todos os 

objectivos do Plano de Acção global de Combate à Radicalização e ao Recrutamento;

CONSIDERANDO O SEGUINTE:

- os processos de radicalização são geralmente fenómenos muito específicos, complexos e 

multifacetados, e são por conseguinte muito difíceis de apreender;

- os processos de radicalização são fenómenos altamente dinâmicos, de tal modo que a relação 

entre os vários factores envolvidos e a evolução no tempo são cruciais;
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CONVIDA OS ESTADOS-MEMBROS A:

Fazerem o melhor uso do instrumento de recolha de dados previsto1, explorando as várias 
características que o tornam muito flexível e adaptável, tendo em mente que o instrumento 
apresenta um elevado valor acrescentado em várias áreas, incluindo:

· melhoramento da capacidade de integração e interpretação de dados e informações de forma a 
optimizar a análise por parte dos Estados-Membros, utilizando os aspectos multifacetados do 
instrumento de recolha de dados proposto;

· optimização do intercâmbio de informações entre os Estados-Membros;

· avaliação da dimensão, características e escala dos processos de radicalização;

· desenvolvimento do conhecimento deste fenómeno e de novas formas de identificar as 
pessoas envolvidas na sua promoção; esta característica confere ao instrumento o potencial 
para contribuir para a adaptação e a adopção das medidas adequadas, quer sejam concebidas 
para interromper os processos de radicalização em curso quer para chamar a atenção para 
eles;

CONVIDA A EUROPOL

No âmbito das suas competências:

- a aumentar as capacidades colectivas da União Europeia através da inclusão de novas 
informações sobre os processos de radicalização de indivíduos específicos, tornando assim 
possível produzir listas de pessoas envolvidas na radicalização/recrutamento ou na 
transmissão de mensagens de radicalização, e a tomar as medidas adequadas nos âmbito do 
actual quadro jurídico da Protecção de Dados Pessoais da Europol.

CONVIDA O SITCEN

No âmbito das suas competências:

- a utilizar o instrumento proposto ou uma versão mais específica do mesmo, a fim de analisar o 
fenómeno na União Europeia.

________________________

  
1 7984/10 ENFOPOL 78 + COR 1 + ADD 1


