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Como lidar com os riscos associados à reivindicação do Direito a Dizer NÃO

FICHA INFORMATIVA 6 

Quando as comunidades exercem o seu Direito a 
Dizer NÃO à expropriação de recursos naturais pelas 
empresas mineiras e outras empresas extractivas, 
existe sempre uma ameaça de violência por parte 
de militares, polícia ou segurança da empresa. Os 
membros da comunidade que ousam exercer o 
seu poder de dizer NÃO podem ser ameaçados, 
espancados, presos, torturados ou assassinados. Para 
forçá-los a abandonarem as suas lutas, dizem-lhes 
frequentemente que as suas famílias e entes queridos 
serão prejudicados.

Acontecem regularmente assassinatos de activistas 
que dizem NÃO à exploração de recursos. Em 2020, 
a Global Witness registou o assassinato de 227 
activistas em todo o mundo, o maior número registado 
pelo segundo ano consecutivo. É muito provável 
que este número esteja muito abaixo do número 
real de pessoas mortas. Quase um terço desses 
assassinatos esteve “ligado à exploração de recursos 
- exploração madeireira, mineração, agronegócios em 
grande escala, barragens hidro-eléctricas e outras 
infraestructuras”.1

1  https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/

Os riscos não são uma ameaça apenas para os  
activistas e líderes comunitários. Nas comunidades 
afectadas por actividades extractivas, as pessoas 
comuns são, muitas vezes, vítimas do clima 
generalizado de violência e de medo promovidos pela 
segurança privada destas corporações, pela polícia 
e pelos militares. As mulheres das comunidades são 
violadas, incluindo violações em grupo, e, são vítimas 
de assédio  sexual pela polícia, por militares e por 
seguranças privados, enquanto prosseguem as suas 
actividades diárias tais como buscar água e lenha, e 
cultivar ou vender mercadorias. Os mineiros artesanais 
- homens e mulheres - cujos direitos de extracção lhes 
foram retirados, enfrentam a violência sempre que se 
aventuram a explorar a mina.

No entanto, mesmo em face a estes riscos, as 
mulheres e as suas comunidades continuam a 
levantar-se e a dizer NÃO. Esta é a única forma que 
as comunidades têm de garantir a sua sobrevivência, 
preservar os seus meios de subsistência, o seu 
modo de vida, as suas casas, as suas terras, o seu 
património cultural e os seus locais sagrados e 
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É importante notar que os riscos que as mulheres enfrentam podem 
ser diferentes daqueles enfrentados pelos homens. Os líderes de lutas 
comunitárias também podem enfrentar riscos diferentes daqueles 
enfrentados pelos membros comuns da comunidade.

túmulos. As comunidades oferecem resistência para defender o direito 
da natureza existir e das gerações futuras sobreviverem e desfrutarem a 
vida. Ver a ficha informativa 1: O que é o Direito a Dizer NÃO?

É importante que as comunidades, e especialmente as mulheres, 
estejam cientes dos riscos que podem enfrentar ao continuar a lutar 
pelo Direito a Dizer NÃO. Use a ferramenta abaixo para planear e gerir 

riscos, criando formas estabelecidas de garantia da segurança. 

Identifique e classifique os riscos

O primeiro passo é identificar onde os activistas correm mais riscos:

PESSOAS
Já recebeu ameaças de que você, as suas irmãs 
ou a sua família sofrerão danos? Pode incluir 

ameaças verbais pessoalmente, via telefone, e-mail, 

mensagem de texto ou ouvidas por terceiros

Há alguma pessoa em particular que lhe causou 
mal ou que você tem medo que lhe faça mal? Por 

exemplo, pessoas que não gostam do seu trabalho, 

têm ciúmes dele, que muitas vezes lhe causam 

problemas. Pense em indivíduos ou grupos como a 

milícia ou a polícia.

LUGARES
Existem locais para onde que você vá ou se 
desloque que a faz sentir menos segura? Por 

exemplo, a caminho de casa, caminhando para o 

mercado ou em reuniões em cafés.

Por que se sente menos segura? Por exemplo, você 

está sozinha; existem postos de controle militares; 

a zona não é bem iluminada; há muitas ou poucas 

pessoas por perto.

TEMPOS/EVENTOS
Existe alguma horas do dia/ano ou algum evento 
em que se sinta menos segura? Por exemplo, à 

noite, no dia das eleições, nas comemorações do Ano 

Novo ou no lançamento de uma nova campanha.

INFORMAÇÕES
Que informações você possui ou tem sob a sua 
guarda que lhe fazem temer que sejam usadas 
para prejudicá-la caso outra pessoa tenha acesso 
às mesmas? Por exemplo, documentos pessoais, 

vídeos, contactos telefónicos, documentos de 

pesquisa ou conversas que sejam ouvidas. 

O que acha que poderiam fazer com essas 
informações?
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“As comunidades oferecem resistência para 

defender o direito da natureza existir e das 

gerações futuras sobreviverem 

e desfrutarem a vida. ”  

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO BAIXO
(Por exemplo, 

ferimentos leves ou sem 

ferimentos, pequena 

interrupção temporária 

das actividades)

SIGNIFICATIVO  
(Por exemplo, lesões sem risco 

de vida, interrupção de médio 

prazo ou impacto temporário 

sério nas actividades)

SEVERO  

(Por exemplo, perda 

de vida ou lesões 

permanentes graves; 

grave interrupção das 

actividades)

PROVÁVEL   

Muitos ou vários registos 

directos ou incidentes 

anteriores

Médio Elevado Elevado

POSSÍVEL
Um ou dois incidentes directos 

ou vários incidentes indirectos

Baixo Médio Elevado

IMPROVÁVEL 
Nenhum incidente ou poucos 

registos indirectos

Baixo Baixo Médio

Classificar o risco é parte importante do processo de 
distinção entre os riscos que estão presentes e os 
riscos que se temem. Ambos são válidos e devem ser 
endereçados, mas é bom entender a diferença, para 
que as mulheres e os líderes comunitários possam 

identificar e avaliar os riscos reais que enfrentam.  

Desenvolva um plano de mitigação do 
risco
Este planeamento é feito pelo colectivo ameaçado. O 
planeamento de segurança e da protecção concentra-
se em pontos fortes, capacidades e tem base em 
práticas bem-sucedidas, estabelecidas para maximizar 
a segurança.  

Mantenha as medidas mitigação o mais simples 
possível. Se a lista for muito longa, pode ser pesada 
e, muitas vezes, há etapas simples que podem ser 
adoptados para mitigar muitos riscos de uma só vez. 
Alguns exemplos:

-  Discuta riscos ou problemas de segurança com irmãs 
de confiança regularmente para que aprendam umas 
com as outras.

- Evite andar sozinha à noite.
-  Esteja ciente de quem está ao seu redor e do que 

podem ouvi-la dizer.
- Tenha uma senha no seu telefone.
-  Apague ou destrua todas as informações 

confidenciais que não precisa manter.

Lembre-se de que as decisões de segurança são 
tomadas em conjunto, numa abordagem centrada no 
sobrevivente, que leve em consideração os diferentes 
medos e riscos de homens e mulheres, e líderes e 
membros da organização.

Após o planeamento colectivo, cada participante pode 
desenvolver o seu plano de segurança individual. O 
mesmo pode então, ser revisto em grupo, combinado 
com a discussão sobre quaisquer preocupações 
ou emoções que o processo tenha suscitado aos 
participantes.  

O segundo passo é classificar os riscos para que as pessoas possam identificar os principais riscos em que 

precisam de se concentrar quando planeiam a mitigação (esta é uma ferramenta que você pode usar):



Como lidar com os riscos associados à reivindicação do Direito a Dizer NÃO

Outras intervenções que podem ser 
feitas para gerir o risco e apoiar as 
mulheres e as suas comunidades
•  Conectar os membros da comunidade a 

organizações que possam, urgentemente, fornecer 
apoio jurídico, solidariedade e respostas de 
acção, caso sejam necessárias. Em alguns casos, 

os activistas comunitários e as suas famílias podem 

precisar ser retirados da sua comunidade ou país 

para garantir a sua segurança. Documentar e 

chamar a atenção do público para as violações de 

direitos pode minimizar o risco. Este trabalho deve 

ser conduzido pelos grupos comunitários, pois a 

publicidade às vezes cria mais riscos. Se as pessoas, 

especialmente as mulheres, são violadas ou agredidas 

fisicamente, as organizações podem ajudar com 

assistência médica e aconselhamento pós-traumático.

•  A formação em segurança digital pode ser 
importante quando ferramentas digitais como 
sites, Zoom, Skype ou plataformas das redes sociais 
(WhatsApp, Facebook e Twitter) são usadas na 
organização de trabalhos e campanhas. Embora 
a comunicação digital seja útil na organização do 
trabalho, essas ferramentas trazem ameaças para 
a segurança. A formação é importante para criar 
consciência sobre as ameaças e para desenvolver 
habilidades que garantam a segurança. 

•  A formação de mulheres e activistas em estratégias 
de auto-defesa, como o boxe, taekwondo, o karaté 
e o kickboxing, pode aumentar a sua confiança e 
oferecer importante protecção em caso de ameaça 
directa.

•  Os círculos de cura, especialmente nos casos em 
que as mulheres tenham sido sujeitas à violência 
sexualizada e a traumas contínuos, podem tornar-
se essenciais para a construção de estratégias 
colectivas de risco e segurança nas comunidades. 

•  A gestão do bem-estar e do stress, o auto-cuidado e 
o cuidado colectivo são fundamentais para o bem-
estar físico e psicológico. Também são essenciais 
para que os activistas lidem com o esgotamento 
e sustentem o seu activismo. O auto-cuidado é, 
especialmente, importante para as mulheres da 
comunidade que, geralmente, se concentram em 
cuidar dos outros, e passam pouco tempo cuidando 
de si mesmas. 
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Endereço físico :

Escritório 902, piso 9, Southpoint Corner,

87 De Korte Street, Joanesburgo, 2001

Telefone: +27 11 339 1024

Email: info@womin.org.za

Esta é uma das seis fichas informativas 
sobre o Direito a Dizer NÃO:   

Ficha informativa 1:  
O que é o Direito a Dizer NÃO?

Ficha informativa 2: 
O Sistema Económico Destrutivo ao Qual as 

Comunidades Dizem NÃO

Ficha informativa 3:  
Instrumentos de direitos humanos que as 

comunidades podem usar para apoiar o seu 

Direito a Dizer NÃO

Ficha informativa 4:  
Porque é que o Direito a Dizer NÃO é uma 

questão de direitos das mulheres?

Ficha informativa 5: 
As comunidades dizem SIM ao seu direito 

de tomada de decisões e ao direito a um 

desenvolvimento que apoie a vida

Ficha informativa 6: 
Como lidar com os riscos associados à 

reivindicação do Direito a Dizer NÃO


