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O CPA é uma abordagem orientada 
para ações, metodologia e conjunto 
de ferramentas implementadas                                                               
Em cenários de crises prolongadas e 
emergências complexas, para examinar áreas 
geográficas e setores com  maiores riscos de 
proteção.

O CPA fornece ferramentas operacionais 
para facilitar a coordenação, coerência, 
colaboração e complementaridade  
para diferentes atores em uma estrutura 
multissetorial

FUNDAMENTOS:
Os atores devem garantir 
um Tempo certo e ações 

certas para envolver 
os diferente grupos 

populacionais, fornecendo 
dados e ferramentas para 

projetar, implementar e 
monitorar projetos.

LOCALIZAÇÃO DA 
COMUNIDADE
A população afetada

deve estar no centro de
todas as intervenções. No
desenho das estratégias 

de respostas local, 
inclusão e participação 

pró-ativa de ONGs locais, 
CBOs e OSCs devem ser 

promovidos
Nos processos de 

tomada de decisão 
local, transformando 

comunidades de passivo
destinatários de ajuda 
para  atores chave nos 

processos de decisão local

ABORDAGEM DE 
MULTI  PARTES 
INTERESSADAS

 O CPA fornece 
ferramentas a todos os 
atores na mesma área 

para realizar atividades, 
enquanto fornece 

mecasimos para o uso 
de  vários fluxos de 

financiamento em uma 
abordagem programática 

conjunta que reduz
Riscos. O CPA  mostra o

valor agregado de 
trabalhar juntos, de forma 

multissetorial e reduzir
o risco de duplicação,

avaliação de ineficiências e 
fadiga.

RECOLHER 
EVIDÊNCIAS

As evidências devem 
combinar dados 
quantitativos e

qualitativos para projetar 
as ações de múltiplas 
partes interessadas

Para coletivamente reduzir 
os riscos  de proteção

 tanto como
resposta e tanto como 

defesa..

COMPLEXIDADE 
DA CAPTURA

Os Atores devem ser 
capazes de capturar a 

complexidade da crise com 
instrumentos e resultados 
Fundamentando dinâmicas 

subjacentes e assim, 
evitando mais

danos às comunidades.

OBJECTIVO 1:
Aumentar a capacidade das comunidades e indivíduos para a
 tomada de decisões informadas sobre a sua segurança,  
para que organizem seus recursos e esforços para reduzir 
a exposição a danos, e desenvolver estratégias locais que 
aumentem a proteção para uma  vida segura e digna.

OBJECTIVO 2:
Apoiar a mobilização coordenada de esforços 
multissetoriais e abrangentes, para prevenir e responder 
ao máximo de ameaças sérias de proteção e possibilitar 
oportunidades para garantir a segurança e dignidade das 
pessoas.
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EMPODERAMENTO
NO CENTRO:
Assegurando uma agência da
população mais forte , tornando 
seguro  a toma de decisões 
informadas, por meio de um 
processo de transição que reduz a 
dependência da ajuda. O CPA
capitaliza na medição do resultado 
das intervenções com foco em 
três pilares principais do processo 
de empoderamento: agência de 
exercícios, acessibilidade segura aos 
recursos e realizações.

ESTRUTURADO 
MAS MODULAR:
Garantindo a aplicabilidade em 
diferentes contextos baseados em
condições de acessibilidade para
comunidades, incluindo localização,
segurança, conflitos internos, 
limitação de tempo e composição  da 
população local, permite customizar 
abordagem de design.

CENTRALIDADE DE 
PROTEÇÃO
Ligando as necessidades e 
vulnerabilidades identificadas 
nas comunidades aos deveres e 
responsabilidades, permitindo
estratégias eficazes e duradouras 
para reduzir a dependência da 
ajuda, colocando a autossuficiência 
da população afetada no centro.

AUTO-CONFIANÇA 
E ABORDAGEM 
LOCALIZADA DO NEXO 
DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANITÁRIO:
Fornecendo resultados projetados 
para facilitar a inclusão das 
populações afetadas dentro da ajuda 
nacional e externa e estratégias de 
desenvolvimento, permitindo a
coordenação e complementaridade de
diferentes partes interessadas em uma 
programação multissetorial conjunta.
.

ABORDAGEM 
TERRITORIAL
Promovendo um método sistêmico 
que captura as causas  e apóia a
diversidade de capacidades 
de resposta e reduz os riscos, 
enfrentados pela população  afetada
dentro de um território.
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0 – PREPARAÇÃO:
Entender se o CPA é uma opção eficaz 
para implementar numa comunidade 
depende da compreensão do contexto, 
dos programas em vigor em curso, o nível 
de comunicação e o acesso a comunidade

1 – AVALIAÇÃO E PERFIL DE CONTEXTO :
Capturar a raiz dos riscos de proteção que as comunidades enfrentam,  por 
meio quantitativo (Questionário Multi-setorial, MQ) e qualitativo (Perspectiva 
comunitária narrada  NCP) coleta de dados. O contínuo o envolvimento 
da comunidade neste processo nos permite identificar continuamente 
necessidades específicas de indivíduos, famílias e empregados domésticos 

por meio de um sistema de gatilhos. O sistema de identificação auxilia na 
criação de vínculos formais entre as necessidades identificadas para 

as partes interessadas e serviços relevantes provedores que podem 
atender a essas necessidades.

2 – ANÁLISES DE RISCO DE PROTEÇÃO E 
PLANOS DE RESPOSTA DE PROTEÇÃO LOCAL 

(PRPS) :
Sistematização de dados e informações em forma de Perfis de Proteção 
da comunidade, incluindo a construção de uma resposta local planos 
seguindo o Modelo (Ovo) Proteçao de civis, classificando as atividades 
na construção responsiva, corretiva e ambiental, juntamente com a 
populações afetadas.

3 – MONITORAMENTO 
E ANÁLISE DO TEMPO:
Monitorar e capturar a mudança que 
as atividades implementadas e os fatores 
externos têm no ambiente de proteção 
das comunidades. O monitoramento 
contínuo apoia a formação  de atores locais 
em direção ao planejamento  de união e 
responsabilidade.

Cada fase deste ciclo é centralizada em:

PLATAFORMA CPA

Plataforma baseada na web que permite o gerenciamento e monitoramento 
de coleta e análise de dados, automatizando a análise mista de dados em 

aspectos quantitativos e qualitativos, reduzindo o tempo de tarefas específicas, 
aumentando o tempo dos trabalhadores da linha de frente para envolver a 

população e os atores no campo.

Sistema de Indicadores 
de Proteção Integrada

Relatórios de gatilho

Planes de Respuesta de 
Protección y Perfiles 
Comunitarios

Dignity and Safety 
Profiling

Member of ChildFund Alliance

O que é  
Abordagem de Proteção Comunitária (CPA) / parte 3

Entre em contato conosco através de cpainitiative.org e do e-mail cpa@gvc.weworld.it ou visite elearning.weworld.it


