
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arte: Jack Forbes 

CPJ Emergências 

Formulário de Avaliação de Risco 
 
Este formulário de avaliação de risco pode ser usado por qualquer jornalista, equipe de reportagem ou editor 
que esteja planejando uma cobertura. Alguns dos campos podem não ser necessariamente relevantes para 
uma pauta específica; o formulário destina-se a servir como orientação das melhores práticas ao realizar uma 
avaliação de risco. 
 
Antes de preencher qualquer formulário de avaliação de risco, todos os jornalistas, incluindo 
freelancers, devem conversar com editores, membros relevantes da equipe, ou mesmo familiares e 
amigos, que devem ter cópias do formulário preenchido. 
 
Ao preencher este formulário, é importante documentar com o máximo de detalhes possível os perigos aos 
quais um jornalista em particular ou equipe de reportagem podem estar expostos; avaliar como mitigar esses 
riscos; e incluir um plano de contingência. Para obter mais detalhes sobre questões que devem ser 
consideradas e informações que devem ser incluídas neste formulário, consulte a Nota de Segurança do CPJ 
sobre a Preparação Básica. 
 

INFORMAÇÃO BÁSICA 

Descrição da Cobertura   

Lugar(es)   

Cronograma do projeto 

Inclua informações sobre datas, 

alojamento(s) e transporte (por exemplo, 

números de voos ou trem) 

  

Membro(s) da equipe: Nome(s) completo(s) e 
número(s) de telefone para contato 

  

Detalhes de contato de emergência 
Inclua o nome completo, telefone do contato e o 
parentesco de um contato de emergência para 

cada membro da equipe 

  

SEGURANÇA FÍSICA 

Descreva abaixo os riscos previsíveis que podem afetar o projeto durante e após a 
transmissão ou publicação da notícia. Inclua como você atenuará os riscos. 

Para boas práticas, consulte o Kit de Segurança do CPJ. 

 

https://cpj.org/pt/2019/07/preparacao-basica-avaliacao-de-risco/
https://cpj.org/pt/2019/10/kit-de-seguranca-digital/


Você já considerou as possíveis 
ameaças relacionadas a conflitos e violência? 

Como planeja mitigar essas ameaças? 
 

Consulte a Nota de Segurança do CPJ sobre  Cobertura 
de Guerras para mais informações. 

  

Existe risco de ataques terroristas? Como 
você planeja amenizar esse risco? 

Consulte a Nota de Segurança do CPJ sobre cobertura 
de Atentados Terroristas para mais informações. 

  

Considerou as ameaças relacionadas a crime 
(incluindo a ameaça de sequestro)? Como planeja 

reduzir esse risco? 

  

Existem possíveis problemas 
associados a reportagens anteriores feitas por 

qualquer pessoa envolvida na 
cobertura que pode aumentar o risco  

àquela pessoa ou à equipe de reportagem? 
Como planeja diminuir essas ameaças? 

 

Você pesquisou o risco de doenças infecciosas 
e/ou outros problemas de saúde no local para o 

qual será designado? Que ação tomará para 
mitigar esses riscos? 

 

Existem riscos associados a possíveis protestos 
ou manifestações? Como você 

planeja reduzir esses riscos? 
Consulte a Nota de Segurança do CPJ sobre 

cobertura de Manifestação Públicas e Distúrbios 
Civis para mais informações. 

 

Verificou se existe necessidade de equipamento 
de proteção individual (EPI) durante a 

cobertura? Se houver necessidade, qual EPI 
pretende usar? Todos na equipe sabem como 

usar o EPI recomendado e estão treinados para 
fazê-lo? 

 

Existem riscos de intimidação verbal, física e/ou 
sexual? Como planeja reduzir esses riscos? 

 

Consulte a Nota de Segurança do CPJ sobre Mitigar 

Risco de Violência Sexual para mais informações. 

 

Existe risco de prisão ou detenção? Como planeja 
diminuir esse perigo? 

 

https://cpj.org/2019/10/physical-safety-war-reporting/
https://cpj.org/2019/10/physical-safety-war-reporting/
https://cpj.org/pt/2019/07/seguranca-fisica-ataques-terroristas/
https://cpj.org/pt/2019/07/seguranca-fisica-agitacao-civil/
https://cpj.org/pt/2019/07/seguranca-fisica-agitacao-civil/
https://cpj.org/2019/09/physical-safety-mitigating-sexual-violence/
https://cpj.org/2019/09/physical-safety-mitigating-sexual-violence/


Questões de transporte foram avaliadas? Descreva 
seu plano de contingência aqui. 

 

Existem perigos relacionados à 
corrupção? Como planeja mitigar esses riscos?  

Existem riscos em relação ao clima ou outros 
perigos ambientais? 

Como vai amenizar esses riscos? 
 

Consulte a Nota de Segurança do CPJ sobre 
Desastres Naturais e Condições Meteorológicas 

Extremas para mais informações. 

 

Outros jornalistas já encontraram problemas 
cobrindo esta matéria? Em caso afirmativo, 
identifique o(s) problema(s) e quais medidas 

você tomará para reduzir os riscos. 

 

Revise seu perfil online. Ele pode colocá-lo em 
risco em função desta notícia? Detalhe como 
você diminuirá esse risco. 

 

SEGURANÇA DIGITAL 
Descreva abaixo os riscos previsíveis de segurança digital que podem afetar o projeto 
durante e após sua transmissão ou publicação. Inclua como você restringirá os riscos. 

Para consultar boas práticas, acesse o Kit de Segurança Digital do CPJ. 

Você pesquisou sobre autores de  
ameaças online ligados à notícia ou local? 

Como vai reduzir esse risco? 
 

Você já pensou em como 
se comunicar de forma segura com as fontes? 

Quais ferramentas usará e por quê? 
 

Você tem um plano para backup  
e transmissão de dados seguros? 

Forneça detalhes de como fará isso.  

Já pensou em como pesquisará online de forma 
segura? Que medidas tomará para amenizar o 

risco? 
 

Você sabe quais informações estão em seus 
dispositivos e como elas podem colocá-lo em 

perigo? 
 

Você conhece as melhores práticas para 
cruzar fronteiras com dispositivos?  Quais  

medidas tomará para amenizar o risco? 
 

Para mais informações, consulte as recomendações do 
CPJ para Jornalistas que cruzam a fronteira dos EUA 

 

https://cpj.org/pt/2019/07/seguranca-fisica-desastres-naturais-e-condicoes-me/
https://cpj.org/pt/2019/07/seguranca-fisica-desastres-naturais-e-condicoes-me/
https://cpj.org/pt/2019/10/kit-de-seguranca-digital/
https://cpj.org/pt/2019/07/nada-a-declarar-recomendacoes-do-cpj-para-jornalis/


 SAÚDE MENTAL 
Descreva abaixo os potenciais riscos psicológicos que podem afetar você ou os membros da 

equipe durante e após a transmissão ou publicação da matéria. 
Inclua como você atenuará os riscos. 

Para boas práticas, consulte a Nota de Segurança do CPJ sobre Saúde Mental. 

Você já considerou riscos psicossociais 
ligados à matéria, incluindo quaisquer 
riscos associados ao assédio online 

ou quaisquer outras ameaças digitais? 
Para mais informações consulte as Notas de 

Segurança do CPJ sobre Saúde Mental e Assédio 
Online e como proteger sua Saúde Mental 

 

 
Existe um plano em vigor para reunião de 

aprendizagem e melhorias com os membros da 
equipe de reportagem, incluindo freelancers, 
fotógrafos, e editores, depois da cobertura? 

 

Se necessário, existe um plano para ajudar a garantir 
apoio psicossocial ou de trauma para todos os 
membros da equipe de reportagem, incluindo 

freelancers, fotógrafos e editores? 

  

PROCEDIMENTOS DE CHEGADA E CONTATOS DE EMERGÊNCIA 

Preencha a seção a seguir com o máximo possível de detalhes 

 
Indique os seus horários de chegada e 

o ponto de contato previamente combinado. Você 
deve incluir os números de telefone para cada 

membro da equipe de reportagem, o ponto 
de contato, o(s) fuso(s) horário(s) onde você 

trabalhará, e o modo de comunicação combinado 
(Signal, WhatsApp, SMS). 

 

Inclua informações relevantes sobre seguro 
 

(indique o telefone de atendimento de emergência do 
serviço 24 horas da empresa, bem 

como o número da apólice e as datas de validade) 
 

Para mais informações sobre os tipos de seguro 
disponíveis para jornalistas freelances e 

mídia local, visite a página de seguros da Aliança 

ACOS. 

 

Indique outros contatos úteis em caso de 
emergência (incluir os números de telefone). 

 

Aqui, inclua os procedimentos detalhados 
médicos e de emergência.  

Se aplicável, registre aqui os 
contatos jurídicos de emergência. 

 

https://cpj.org/pt/2019/07/seguranca-psicologica/
https://cpj.org/pt/2019/07/seguranca-psicologica/
https://cpj.org/pt/2020/12/seguranca-psicologica-assedio-on-line-e-como-proteger-sua-saude-mental/
https://cpj.org/pt/2020/12/seguranca-psicologica-assedio-on-line-e-como-proteger-sua-saude-mental/
https://www.acosalliance.org/insurance
https://www.acosalliance.org/
https://www.acosalliance.org/


Forneça quaisquer outras 
informações relevantes 

 

 

 

O Kit de Segurança online do CPJ fornece aos jornalistas e redações as informações básicas de segurança 
sobre recursos e ferramentas indicados para a segurança física, digital e psicológica. Os jornalistas que 
precisarem de assistência devem entrar em contato com o CPJ por meio de emergencies@cpj.org. 

Se você deseja se inscrever para receber e-mails periódicos do CPJ sobre informações de segurança, 
inscreva-se aqui e selecione “CPJ Safety Advisories.” ["orientações de segurança do CPJ"]. Você também 
pode acompanhar #CPJEmergencies para obter informações atualizadas sobre segurança física, digital e 
psicológica. 

https://cpj.org/safety-kit/
mailto:emergencies@cpj.org
https://cpj.org/about/email-lists/

