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Introdução
A CONSTRUÇÃO DE
UMA COMUNIDADE
As organizações que criam valor social, seja implementando seja financiando iniciativas,
procuram maior capacidade de gerir os projetos e de demonstrar o seu impacto.
Impacto social é a mudança mensurável no bem-estar subjetivo duma população em
resultado direto de um projeto, programa ou política.

O Programa Impacto Social é, desde 2013, um ecossistema para a gestão do impacto,
destinado quer às organizações que implementam projetos, quer às que os financiam.

Objetivo estratégico (2015-2018)
- Ser o ecossistema de impacto social de referência em Portugal.

Objetivos operacionais (2016-2017)
REALIZAÇÕES

MUDANÇAS

IMPACTO

- Aprofundar a capacitação das organizações.
- Atrair novos protagonistas para o campo do impacto social.
- Disponibilizar instrumentos para medição de impacto.

Em 2016, seguindo recomendações das organizações participantes em 2015 e em linha
com os seus objetivos, o Programa adotou um novo figurino, baseado em duas etapaschave: após um período de seleção de 10 organizações, através de webinars (ISweb),
iniciaram-se análises-protótipo de projetos das 10 equipas/organizações melhor pontuadas
(ISprototipagem). Estas análises foram depois partilhadas num evento internacional, perante
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ABRIL - JUNHO

IS web
4 webinars
2 workshops

10 organizações selecionadas

SETEMBRO - NOVEMBRO

IS prototipagem
500h de mentoria

As 10 organizações melhor pontuadas durante os webinars transitam para três meses
de capacitação intensiva, a ISprototipagem, utilizando um projeto seu para prototipar
uma análise de impacto. É um processo eminentemente prático, acompanhado por
mentores e suportado por manuais, vídeos e workshops (mais detalhes na secção
seguinte, “Objetivo: Transformação”).
Após a apresentação das análises-protótipo na Conferência Internacional Impacto
Social, a capacitação destas e de outras organizações prossegue, através de
workshops mais especializados (IS+).

3 workshops
10 protótipos SROI
1 evento internacional

um painel de personalidades de referência.
Os webinars foram a principal inovação introduzida no IS2016, com um duplo objetivo:
capacitar mais organizações e fazer um processo de seleção mais exigente (uma
vez que só as organizações melhor pontuadas nos webinars são selecionadas para a
ISprototipagem).
O ISweb constitui um roteiro inicial para o impacto, ilustrando 4 momentos-chave
na construção de intervenções com impacto:
●

Perguntar: Diagnóstico Institucional (26 abril) - a importância de mapear as
capacidades da organização, antes de fazer qualquer intervenção.
●

Desenhar: Teoria & Contrafactual (10 maio) - que é impacto e porque importa. O
papel da avaliação: abordagens baseadas em teoria (teoria da mudança) ou em
contrafactual.

Da Capacitação à Comunidade
Mas se a capacitação das organizações e seus quadros é essencial para a inovação e a
melhoria contínua, há também que disponibilizar o tipo de dados críticos para qualquer
decisão de investimento e/ou de demonstração de desempenho: os instrumentos de
medição (indicadores e valorações)1.
Percorrido o ciclo de capacitação, aquelas organizações partilham com outras os
recursos criados, numa base de dados aberta: SAMIA.

O ISrating é o fio que une a Comunidade, na medida em que classifica as organizações
de acordo com a sua participação no ISweb, na ISprototipagem, no IS+ e na SAMIA
(bem como em outras iniciativas que as orientem para o impacto). As organizações que
mostram mais progresso são as melhor classificadas no ISrating.

Contar: Números & Experiências (31 maio) - como se contam histórias de
impacto. Quantitativo & Qualitativo - métodos, dados.
●

●

Arriscar: Retorno do Investimento (14 junho) - metodologias de avaliação
económica, value for money, análise SROI.

IS +

IS prototipagem

IS web

IS rating

COMUNIDADE
IMPACTO
SOCIAL

SAMIA

(1) Se no setor privado os indicadores de desempenho e os preços se encontram definidos e facilmente acessíveis,
na área social isso não sucede.
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OBJETIVO:
TRANSFORMAÇÃO
A aposta nas organizações da economia
social é decisiva, no momento em que
financiadores públicos e privados lhes
colocam exigências acrescidas: maior
capacidade de gerir os projetos e de
demonstrar o seu impacto. Ou seja,
capacidade de demonstrar o retorno do
investimento efetuado.
Por essa razão, na ISprototipagem utiliza-se,
como moldura metodológica de capacitação,
a análise custo-benefício SROI – Social
Return on Investment. É um processo de
compreender, medir e reportar o valor social
gerado pela intervenção de uma organização,
comparando o valor gerado pelas mudanças
(benefícios) com a despesa necessária
(investimento) para obtê-lo.

de aprendizagem - e que se refletem,
por exemplo, na limitação do número de
stakeholders e de mudanças analisados.
Todos os relatórios desta publicação seguem
a mesma estrutura, que iremos percorrer em
seguida para facilitar a sua leitura: 1. Âmbito
e Stakeholders; 2. Recursos e Atividades;
3. Teoria da Mudança; 4. Provas e Valor; 5.
Impacto e Retorno Social e 6. Conclusão e
Recomendações.

Das atividades às mudanças

Os dois primeiros capítulos dedicam-se,
essencialmente, a descrever o projeto em
análise, bem como a circunscrever o âmbito
da análise. Introduzem-se os stakeholders
ou partes interessadas: por norma os
O Programa Impacto Social está desenhado
beneficiários diretos das atividades, a
para que as organizações envolvidas
organização implementadora e seus parceiros
percorram um caminho de mudança e de
1
transformação. Essa meta é alcançada através e investidores . Portanto, aqui são também
contabilizados os recursos ou investimento
da sua capacitação, pelo que as 10 análises
necessários à execução das atividades.
SROI aqui apresentadas valem sobretudo
Incluem-se custos diretos e indiretos, assim
como demonstrações de aprendizagem.
como investimentos em dinheiro, tempo e
São protótipos que medem o impacto dos
géneros. Recorde-se que, tratando-se de uma
projetos analisados, na ótica do retorno
análise de impacto na ótica custo-benefício,
que podem oferecer ao investidor, mas
é tão importante captar a globalidade dos
dentro de restrições inerentes ao período
benefícios quanto a dos investimentos.

As atividades formam a base de qualquer
projeto. No entanto, podem causar uma
“miopia da implementação”: os resultados ou
realizações associados às atividades - p.ex. o
número de participantes numa atividade de
formação - barram, tratados por si só, a visão
das mudanças e impactos que as atividades
devem operar, a prazo, nos stakeholders, bem
como a diversidade destes (muitas vezes só
considerados se forem o alvo das atividades
ou o seu financiador).
Numa análise de impacto queremos ir além
das atividades e chegar às mudanças que os
stakeholders efetivamente necessitam nas
suas vidas.

Das mudanças ao impacto
Utiliza-se, para tal, a teoria da mudança (TM).
Trata-se de uma ferramenta de planeamento
e avaliação que explica os caminhos
das mudanças que, no decorrer de uma
intervenção, levam à concretização de um
propósito de médio-longo prazo. Revela
também como atividades, resultados e
mudanças se sucedem e relacionam ao longo
desse caminho.

(1)

No IS2016 optou-se por limitar a análise a três stakeholders e a um
número limitado de mudanças, por forma a focar o processo de capacitação.
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O desenho da TM é efetuado - tal como
outros passos da análise - de forma
participativa, envolvendo os stakeholders. É
a partir do olhar destes que se constroem as
cadeias de mudanças ou eventos intermédios
que concorrem para as mudanças relevantes
e significativas - as chamadas mudanças
materiais.
Estabelecer a materialidade, quer dos
stakeholders, quer das mudanças que
experienciam, é a etapa central da análise de
impacto. São esses stakeholders e mudanças
que passam à etapa seguinte, que nos dará o
valor dessas mudanças.
O valor de um bem é obtido pela
multiplicação da sua quantidade pelo preço
(V=QxP). No capítulo 4. “Provas e Valor”
identificam-se indicadores ou provas da
mudança. Com estas unidades de medida,
é possível auscultar os stakeholders para
perceber a quantidade de mudança que
sentem (a “distância percorrida” no caminho
das mudanças que trilham durante a
vigência do projeto). Após a quantificação
das mudanças - e porque nesta análise
se pretende comparar os benefícios ou

mudanças com os custos ou investimento
- há que encontrar o preço daquelas
mudanças. Tratando-se, na sua maioria,
de mudanças intangíveis e/ou sem preço
de mercado, recorre-se a aproximações
financeiras (perguntando aos stakeholders
que valor atribuiriam e pesquisando no
mercado por produtos ou serviços que
proporcionam essa mudança).
Está-se agora em condições de determinar, já
em unidades monetárias, o impacto efetivo da
intervenção em análise. Para tal, vai aplicarse um conjunto de descontos – atribuição,
deslocação e redução – ao valor total obtido
das mudanças, de modo a filtrar tudo o que
não é influência efetiva da intervenção.
Só então se procede à demonstração do
cálculo do retorno social, confrontando o
valor do investimento com o valor líquido
dos benefícios ou mudanças. Este cálculo é
vertido no rácio SROI – expressão de quantos
euros de benefícios sociais foram gerados por
cada euro investido na intervenção.

Os números são sujeitos a um último teste:
uma análise de sensibilidade para testar
a elasticidade e robustez do modelo. Esta
análise, tal como as anteriores operações
de descontos, são contributos críticos para
a credibilidade dos dados obtidos – e para
inspirar aprendizagens e recomendações
sobre a intervenção analisada.
Do impacto à transformação
É precisamente sobre recomendações e
aprendizagens que discorre o capítulo final,
“Conclusão e Recomendações”. É a partir
deste ponto que a organização mostra
capacidade para “ler” o projeto e percorrer um
caminho de melhoria, não só do projeto, mas
também dos procedimentos organizacionais
que o sustentam e ultrapassam.
Ao inspirar transformações na organização
promotora, a análise está a contribuir para
o objetivo último do Programa Impacto
Social. Acreditamos que organizações
orientadas para o impacto são as que
melhor conseguirão trilhar o caminho da
sustentabilidade.
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Sumário das análises

Stakeholder

Mudanças

SROI variabilidade

Pontuação IS2016

(min < base > máx)

(1 a 6)

50.310€

2<3>4

3

141.830€

770,933€

1<5>8

4

471,565,00€

1,112,675€

1<2>6

4

29.042€

152.372€

2 < 5 > 12

4

Investimento

Benefícios (VAL)

15.605€

Menor angústia relacionada com estado de saúde
Quiosque da Saúde

Utentes (Alcântara)

Prevenção (do agravamento) do estado de saúde
Menor isolamento

Voluntários ACA
Outras respostas de saúde

Maior eficácia profissional
Maior motivação para a atividade
Poupança de recursos
Aumento da segurança

IM2
Profissionais de IPI

Melhoria da qualidade de resposta às famílias/cuidadores
Maior Escuta Ativa
Melhoria das relações em trabalho de equipa

Grupo de Trabalho SNIPI

Comissão Científica

Melhoria das Relações de Parceria
Maior conhecimento das práticas de IPI no terreno
Aumento do sentimento de pertença
Enriquecimento pessoal
Desenvolve o sucesso escolar

CRI
Alunos

Maior envolvimento no brincar e atividades de lazer
Melhor qualidade nas relaçãoes interpessoais
Mais realização pessoal

Famílias

Agentes Educativos

Maior participação no processo educativo
Melhor relacionamento na família com o aluno
Melhor qualidade nas práticas educativas
Aumento da diversidade das atividades adaptadas aos alunos
Melhoria dos cuidados ao bebé

Ser + Família
Famílias

Aumento do vínculo seguro
Melhoria da gestão económica familiar
Aumento da rede de suporte

Voluntários

Entidades referênciadoras

Realização pessoal
Participação cívica
Redução Risco Social
Nº de institucionalizações
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Sumário das análises

Stakeholder

Mudanças

SROI variabilidade

Pontuação IS2016

(min < base > máx)

(1 a 6)

346.654€

1<3>5

3

45.029€

322.858€

3 < 7 > 13

4

28.659€

214.699€

6 < 7 > 12

3

Investimento

Benefícios (VAL)

109.256€

Aumento da Cidadania Ativa
Apps for Good

Aumento do aproveitamento escolar
Alunos

Aumento do bem estar
Aumento jovens a optar por areas de formação e educação das
STEM (Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática)

Professores

Escolas

Mais bem estar no desempenho da sua profissão
Adopção de métodos inovadores de ensino
Escola mais inovadora
Maior notoriedade e visibilidade na comunidade
Melhor saúde oral

Crianças (10-13 anos)
Ver + Longe

Melhor saúde em geral
Maior integração social
Maior bem-estar psicológico

Famílias

Maior sensibilização para a importância da prevenção
Maiores poupanças em tratamentos futuros
Diminuição de custos do PNPSO

Estado

Diminuição de custos com internamentos / tratamentos /
hospitalizações
Aumento do bem-estar físico

Somos por Si, Mais Perto de Si

Idosos integrados em Centros de

Aumento do sentimento de segurança

Dia

Aumento do nível de satisfação de vida
Aumento do bem-estar emocional

Equipa técnica dos Centros de Dia
Voluntários

Aumento de realização profissional
Melhoria da auto-estima
Aumento da tolerância
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Sumário das análises

Stakeholder

Mudanças

SROI variabilidade

Pontuação IS2016

(min < base > máx)

(1 a 6)

1,230.044€

3<3>5

5

113.089€

914.918€

5 < 8 > 11

4

100,560€

415,589€

2<4>9

5

Investimento

Benefícios (VAL)

395.246€

Maior dignidade e autoestima
GEPE

Gepeanos

Maior resiliência e sentimento de preparação para o futuro
Maior empregabilidade

Famílias

Melhoria das relações familiares
Sentimento de maior preparação para o futuro
Crescimento da responsabilidade cívica e social

Animadores

Melhor desempenho profissional
Enriquecimento pessoal
Maior coesão familiar

Projecto Família

Beneficiários (Famílias)

Redução de conflitos
Maior equilíbrio financeiro

Ministério do Trabalho
Solidariedade e Segurança Social
e Instituto da Segurança Social
Entidades Sinalizadoras

Gestão eficiente dos recursos económicos
Protecção e inclusão social das crianças, jovens e suas famílias
Maior eficácia nas medidas aplicadas
Melhoria das relações com os beneficiários
Melhoria do bem-estar físico

Jantares Comunitários

Aumento do desempenho cognitivo através do envolvimento
Convidados

em outras atividades
Aumento da autoestima
Melhoria do bem-estar social

Voluntários

Entidades Parceiras

Aumento da participação cívica
Desenvolvimento pessoal e interpessoal
Melhoria das respostas e da performance da organização
Aumento do bem-estar dos colaboradores
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QUIOSQUE DA SAÚDE
ACA - Associação Conversa Amiga

Protótipo SROI Avaliativo

10
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Sumário Executivo
O projeto “Quiosque da Saúde” é
desenvolvido pela Associação Conversa
Amiga (ACA), de modo a facilitar o acesso aos
cuidados de saúde primários contrariando o
isolamento, sofrimento e a inatividade.
Para além dos objetivos gerais relacionados
com a comunicação e monitorização
do impacto, houve também o interesse
em procurar respostas a perguntas mais
específicas:
• Como reduzir o investimento inicial e
manter sustentável o funcionamento?
• Os utentes prestam maior atenção
à sua saúde, fazendo prevenção regular
através de cuidados de saúde primários?
• Os utentes sentem-se mais
acompanhados e alerta para aplicar estilos
de vida mais saudáveis?

Através do envolvimento dos beneficiários,
encontraram-se linhas de mudança que
refletem as transformações esperadas com a
intervenção:
1 - Os utentes sentem menor angústia
relacionada com o estado de saúde;

- Os utentes reportaram ter melhorado os
seus hábitos de vida em média entre 21% e
25%.
- A integração de programas de voluntariado
tem um grande potencial de criação de valor
(área a desenvolver pelo projeto).

2 - Prevenção (do agravamento) do estado de
saúde dos utentes;
3 - Menor isolamento dos utentes;
4 - Maior eficácia profissional dos voluntários
5 - Poupança de recursos nas urgências do
Hospital e no Centro de Saúde
Com base em vários pressupostos explicados
ao longo da análise e após implementação
de análises de sensibilidade, conclui-se que,
por cada 1 unidade de recursos investidos, o
Quiosque da Saúde de Alcântara cria entre
2,32 e 3,91 unidades de valor social por ano.
A análise veio fornecer também dados
relevantes para responder às questões
inicialmente postas, nomeadamente:
- As atividades viradas para o controlo e
acompanhamento de doenças crónicas são
as mais efetivas em termos de criação de
valor para a comunidade.
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1
Âmbito e Stakeholders
1.1 Âmbito da análise
Tem ainda como um dos objetivos gerais:
articular com outras iniciativas da ACA e
O “Quiosque da Saúde”, parte da ideia “e se
Em Portugal há cerca de 1.233.236 pessoas
com parcerias locais (e.g. potenciar o acesso
sem médico de família (ACSS, 2015). Segundo a saúde fosse tão fácil como ir ao quiosque?”
ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) com
face ao problema identificado: falta de acesso protocolos de parceria e encaminhamento de
a Gulbenkian, o acesso aos cuidados de
facilitado aos cuidados de saúde primários
saúde é essencial e em Portugal novas
situações urgentes).
respostas são necessárias para que este seja que afeta principalmente as pessoas idosas,
resultando em isolamento, solidão, sofrimento Atualmente existem quiosques no meio
assegurado:
urbano (Lisboa) nas freguesias de: Alcântara
e inatividade.
“Fazer os utentes esperar para serem
(Fevereiro de 2016); S. Domingos de Benfica
Como um pequeno “consultório”, aberto
atendidos tem custos financeiros elevados
(Setembro 2016); Alvalade (Novembro 2016) e
várias vezes por semana, com profissionais de em meio rural: Pegões - Montijo (Novembro
e pode provocar maior sofrimento e exigir
cuidados de saúde adicionais (…)”. Indica ainda saúde (medicina, enfermagem e outros), este 2015).
que devem haver “novos modelos de serviços projeto pretende:
A presente análise focar-se-á na atividade
para cuidados integrados e centrados
a.
Estabelecer
acesso
facilitado
e
do Quiosque de Alcântara entre 1 de
nas pessoas: Serviços (...) de proximidade
próximo
à
saúde,
criando
um
ambiente
Fevereiro a 30 de Novembro de 2016. A
mais disponíveis, com a participação das
comunitário
através
do
atendimento
“na
amostra foi selecionada por cumprir os
instituições de solidariedade e voluntariado”
hora”;
seguintes critérios por nós estipulados:
(Crisp, et al., 2014).
(1) Abertura e funcionamento a decorrer
b. Prevenir o isolamento, exclusão e
Nas áreas de intervenção do projeto existem
num período superior a 6 meses; (2) Maior
discriminação social;
outras respostas de saúde, mas em moldes
representatividade da realidade comunitária
operacionais distintos. O Quiosque pretende
c. Valorizar, contribuir para o aumento da pela dimensão de afluência registada de
ser um espaço de acessibilidade à saúde e
sua autoestima e prevenção da saúde
atendimentos em turnos de funcionamento
conversa terapêutica quebrando o ciclo da
física e psicológica;
e (3) Recursos Humanos remunerado e
solidão e exclusão.
voluntariado;
d. Contribuir para o aumento das
O CONTEXTO

O PROJETO

Para a presente análise alocaram-se três
pessoas da equipa técnica da organização
durante 3 manhãs ou tardes por semana,
durante 3 meses.

competências dos profissionais de
saúde envolvidos.
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Tabela 1 - Envolvimento de Stakeholders

1.2 - Stakeholders
Stakeholder

Segmento

Envolvimento I

Envolvimento II

Envolvimento III

U

1.2.1. Envolvimento dos
Stakeholders
Todas as pessoas, organizações e/ou
entidades sujeitas a mudanças - positivas ou
negativas – advindas da nossa intervenção
ou que contribuem para a produção dessas
mudanças são:
Nota: Nos “outras respostas de saúde” os
procedimentos de encaminhamento, são:. Unidade
de Saúde Primária: Carta; Linha Saúde 24 ou
telefonema para unidade de saúde de referência;
Urgente a emergente: Linha Saúde 24 ou 112; e
Outros (a pessoa realiza medições regulares que
são registadas para mostrar ao médico de família/
especialidade).

Utentes do Quiosque de Alcântara
(principais beneficiários)

n

%

método

n

%

método

n

%

método

a. Com doença
crónica
diagnosticada

320

9

3%

Entrevistas
presenciais

13

4%

Inquéritos
presenciais

5

2%

Inquéritos
presenciais

b. Com doença
aguda

48

1

2%

Entrevistas
presenciais

4

8%

Inquéritos
presenciais

0

0%

Inquéritos
presenciais

c. Outros

88

1

1%

Entrevistas
presenciais

3

3%

Inquéritos
presenciais

5

6%

Inquéritos
presenciais

Colaboradores da ACA
(2 coordenadores + profissional de saúde)

3

Voluntários da ACA
(Equipa de saúde - turnos extra e diversidade
de competências)

4

3

75%

Entrevistas
Online

Fundação PT
(Parceira tecnológica)

1

1

100%

Inquéritos
online

0%

0%

Tecnifar
(Parceira em consumíveis)

1

1

100%

Inquéritos
online

0%

0%

Junta de Freguesia de Alcântara
(Parceira institucional,apoia em 40% o
funcionamento)

1

1

100%

Email

0%

0%

Outras respostas de saúde na comunidade
(Prestam cuidados de saúde primários na
freguesia/ para onde encaminhamos - Centro
de Saúde local, Farmácias e Urgência do
Hospital)

3

4

133%

Entrevistas
presenciais

0%

0%

Familiares do agregado familiar dos utentes
(Pode ser impactado pelas mudanças advindas
do Quiosque nos seus familiares)

10

0

0%

0%

0%

Outras pessoas da comunidade não utentes
(Sentem a relevância de um acesso facilitado à
saúde mesmo que não tenham frequentado o
Quiosque)

13,332

0

0%

0%

0%

Outros financiadores da ACA
(Associados da organização, prémios e/ou
donativos pontuais)

n/a

0

n/a

n/a

n/a

0%

0%

4

100%

0%
Inquéritos
online

2

50%

Inquéritos
online
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Observações:
1) O universo dos vários segmentos foi calculado com base em dados recolhidos durante
um mês através de relatórios de turno que foram ajustados para esse fim;
2) Os baixos números amostrais referentes aos Utentes prendem-se com o caráter volátil da
afluência ao Quiosque e pelo facto de este não estar aberto todos os dias;
3) Os voluntários mais recentes da ACA não responderam ao questionário, por ainda não
terem tido tempo de sentir o seu impacto;
4) Embora tenha havido uma tentativa de diálogo, não foi possível envolver da forma
desejada o Centro de Saúde de Alcântara, o Hospital S. Francisco Xavier e as farmácias
locais (pertencentes ao grupo “Outras respostas de saúde na Comunidade).

1.2.2. Stakeholders
incluídos/excluídos
Para efeitos deste piloto apenas foram
incluídos três grupos na análise de impacto.
A inclusão adveio da necessidade de maior
validação e informação sobre as mudanças e
impacto.

Tabela 2A - Stakeholders incluídos
Stakeholder

Segmento

Justificação
Porque incluímos?

Utentes do Quiosque de
Alcântara

a. Com doença crónica
diagnosticada

Beneficiam de um cuidado contínuo, personalizado, acessível pela facilidade de contato/
atendimento e que conjuga cuidados primários de saúde com conversa terapêutica como um
“medicamento”. São os beneficiários diretos.

b. Com doença aguda
c. Outros
Voluntários da ACA

Beneficiam, para além da regular prática de aptidões profissionais, de formação que possibilita
uma atualização de conhecimentos regular.

Outras respostas de saúde
na comunidade

Afluência aos seus serviços é diretamente impactadas pela atividade do Quiosque da Saúde
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Tabela 2B - Stakeholders excluidos
Stakeholder

Segmento

Justificação
Porque excluímos?

Colaboradores da ACA
Familiares do agregado
familiar dos utentes

Podem sobrevalorizar o valor de SROI, visto que são apoiantes
da causa e desse modo existe maior probabilidade de serem
tendenciosos na avaliação aquando os envolvimentos.
A dificuldade de acesso exige demasiados recursos (tempo,
recursos humanos, logística)

Observações:
- O Estado poderia ser identificado como um beneficiário. No entanto, na presente análise,
potenciaria a duplicação de valores, pois já se incluem o Centro de Saúde de Alcântara e
o Hospital São Francisco Xavier, que estão ligados ao Ministério da Saúde.
- Nem todos os stakeholders incluídos são alvo de teorias de mudança (i.e. Fundação PT
e Tecnifar), porque as mudanças para os parceiros são menos materiais do que as mudanças para os restantes incluídos.

Outras pessoas da
comunidade não utentes
Outros financiadores da
ACA

Podem sobrevalorizar o valor de SROI, visto que são apoiantes
da causa e desse modo existe maior probabilidade de serem
tendenciosos na avaliação aquando os envolvimentos.

2
Recursos e Atividades
2.1. Investimentos
À data da análise, apenas estão disponíveis
dados entre 1 de Fevereiro a 30 de Novembro
de 2016, foi feita uma extrapolação a um ano
(período da intervenção estudada).
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Tabela 3: Recursos
Recursos não monetários
Stakeholder

Recursos monetários

Segmento

TOTAL
Tempo

€

Género

€

Total

Diretos

€

Indiretos

€

Total

a. Com doença crónica diagnosticada

n/a

€0

n/a

€0,00

€0

Contribuições Simbólicas por Realizaçãow

€1 391,82

n/a

€0,00

€1 392

€1 392

b. Com doença aguda

n/a

n/a

c. Outros

n/a

n/a

a. Enfermagem

18

€124,38

n/a

€0,00

€124

n/a

€0,00

n/a

€0,00

€0

€124

b. Medicina

25,2

€212

n/a

€0,00

€212

n/a

€0,00

n/a

€0,00

€0

€212

n/a

€0

n/a

€0,00

€0

Equipamento informático (investimento)

€144,00

n/a

€0,00

€144

€144

n/a

€0

n/a

€0,00

€0

Comunicações

€193,00

Tecnologias e Comunicações da sede e coordenação geral

€57,68

€251

€251

n/a

€0

n/a

€0,00

€0

Equipamento de saúde (investimento)

€255,61

n/a

€0,00

€256

€256

Tecnifar

n/a

€0

Consumíveis (Colesterol Roche, Clicemia
Roche)

€288,00

€288

n/a

€0,00

n/a

€0,00

€0

€288

Outras respostas de saúde na
comunidade

n/a

€0

n/a

€0,00

€0

n/a

€0,00

n/a

€0,00

€0

€0

€0,00

Salário dos dois elementos
que fazem Coordenação
Parcial ao Quiosque (10
Meses)

€7 131,84

€7 132

€7 132

€135,49

€210

€210

Utentes do
Quiosque de
Alcântara

Voluntários da
ACA

Fundação PT

Outros financiadores da ACA

Junta de Freguesia de Alcântara

n/a

€0

n/a

€0,00

€0

n/a

€74,44

Imputação contabilística dos custos de sede
repartidos pelo número de
projetos

n/a

€0

n/a

€0,00

€0

Todos os gastos não cobertos pelas
contribuições nem pelas parcerias

n/a

€0

n/a

€0

€0

Contribuição para implementação
(custo inicial único)

€2 000

n/a

€0

€2 000

€2 000

n/a

€0

Licenciamento - isenção de taxa anual

€397,00

€397

n/a

€0,00

n/a

€0,00

€0

€397

n/a

€0

n/a

€0,00

€0

Contribuição para funcionamento/
anual

€3 200,00

n/a

€0,00

€3 200

€3 200
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Notas complementares:
1. Os utentes contribuem simbolicamente
por algumas consultas: média de 0,70€,
com serviços entre 0€ a 3,50€;
2. Os voluntários fazem turnos de 3h
e o seu tempo foi monetizado com
base nos salários base nacionais em
enfermagem (6,91€/h) e medicina geral
(8,42€/h);
3. A imputação dos custos indiretos ao
Projeto Quiosques da Saúde foi feita
através da divisão dos valores pelos
5 projetos ativos. Esta fatia, por sua
vez, foi dividida por 3 (número de
quiosques existentes, de forma a obterse o montante consumido apenas
pelo Quiosque de Alcântara. Este
método assume que todos os projetos
consomem os mesmos recursos. No
futuro este cálculo deverá ser feito de
forma ponderada, de forma a respeitar
diferenças entre centros de custos;
4. Tecnologias e comunicação incluem: o
serviço de internet, telefone da sede e o
valor da mensalidade do telemóvel do
Coordenador Geral;
5. A Tecnifar contribui com parte dos
consumíveis para os rastreios;
6. Aos “outros financiadores ACA” foram
imputados gastos não cobertos pelas
parcerias já mencionadas);
7. O investimento inicial (10,000€), aqui
amortizado a 5 anos (previsão mínima
de tempo de vida do Quiosque), faz
parte da contribuição dada por “outros
financiadores”;

8. A Junta de Freguesia dá anualmente
3840€ para funcionamento operacional
do Quiosque;
9. O salário dos coordenadores foi
imputado ao projeto em 50%.

2.2. Realizações
Tabela 4 - Realizações
Que atividades realizaram?

Nº de atividades

Nº de horas total

Tipo de atividade

Aconselhamento, Prevenção e Educação para a Saúde

28

4,2

Aconselhamento e Educação para a Saúde

Medição de Tensão Arterial

478

71,7

Oximetrias

1

0,01

Avaliação de Glicémia Capilar

194

29,1

Avaliação de Colesterol

239

35,85

Avaliação de Triglicéridos*

0

0

Eletrocardiogramas (ECG)

0

0

Teste Combur*

5

0,75

Teste Gravidez *

0

0

Tratamentos de Enfermagem

1

0,15

Gestão da Medicação

8

1,60

Encaminhamento SNS

152

15,2

Encaminhamento Linha Saúde 24

15

1,5

Chamada 112

2

1

Formação dos recursos humanos

4

88,0

Formação

Conversa terapêutica

309

46,35

Conversas terapêutica

Rastreios e Avaliações

Controlo e Acompanhamento

Encaminhamentos Externos
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As atividades agrupam-se em seis macro-atividades (“tipo de atividade”), em diante referidas
como realizações. Esta fase foi facilitada pela monitorização existente desde o início do
projeto com relatórios de turno- um formulário online com registo do nº de utentes pela
primeira vez, nº de serviços realizados por tipo, média de idades, etc.
As estimativas do nº de horas foram delineadas entre a profissional de saúde e a coordenação
do projeto.

Nota: O relatório de turno não permite detectar qual o número exacto de beneficiários, pois
uma mesma pessoa pode fazer várias atividades. Decidimos não estimar valores para não
comprometer o relatório. De futuro será aplicado um sistema que possibilite esta informação.

Tabela 5 - Resumo das Atividades
Tipo de atividade

Total Nº de atividades

Total Nº de horas total

Aconselhamento e Educação para
a Saúde

28

4,2

Rastreios e Avaliações

917

137,41

Controlo e Acompanhamento

9

1,75

Encaminhamentos Externos

169

17,7

Formação

4

88,0

Conversas terapêutica

309

46,35

TOTAL

1436

295,41
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3
Teoria da
mudança
3.1. Teoria da mudança à partida
Num primeiro exercício de reflexão interna,
chegou-se à seguinte “história das mudanças
criadas pelo Quiosque de Alcântara:
Ao sair de casa e conversar com as
enfermeiras do Quiosque, alguns dos utentes
experimentam uma quebra do isolamento em
que se encontram. Esta quebra, potenciada
pelo apoio emocional e psicológico
oferecido pela enfermeira, despoleta uma
maior “proactividade na vida” - possível pelo
empoderamento dado.
Por outro lado, ao fazerem rastreios e
avaliações, os utentes do Quiosque ficam a
conhecer o seu estado de saúde , o que os
capacita para a “antecipação de problemas
e, eventualmente, para prevenir a doença
ou o seu potencial desenvolvimento.
Analogamente, através do aconselhamento
e educação para a saúde os utentes
adquirem “conhecimento sobre o seu estado

e cuidados de saúde” . Este conhecimento
potencia uma mudança de status quo com
a alteração para um estilo de vida e hábitos
mais saudáveis, evitando piorar a situação de
saúde e, consequentemente, o sofrimento
acrescido associado à doença..

teórico-prático da realidade comunitária”
potenciando também um “desenvolvimento
de soft skills” e maior capacidade de
respostas nas atividades profissionais, o que
culminaria numa maior eficácia profissional.

Numa perspetiva institucional. o aumento do
o leque de respostas sociais à Comunidade
A facilidade de acesso a cuidados primários
possibilitado pelo Quiosque abre caminho
de saúde proporcionada pelo Quiosque
ao alívio da sobrecarga de utentes com
proporciona ainda aos seus utentes, para
além dos já referidos benefícios de prevenção eventuais ‘falsas urgências junto de outras
respostas de saúde locais, como o Centro
e acompanhamento, uma poupança de
de Saúde e o departamento de urgências
dinheiro e de tempo em deslocações, .
do Hospital S. Francisco Xavier. contribuindo
Por seu lado, os voluntários da ACA desfrutam assim para uma poupança em recursos
de uma prática extra em cuidados de saúde
humanos dos mesmos.
primários onde o contacto com a realidade
comunitária não hospitalar desencadeia
o desenvolvimento de soft skills (e.g.
atitudes, comunicação, autocontrolo).
Simultaneamente, ao receberem formação
adquirirem também um maior conhecimento

Para a Junta de Freguesia, além do já
referido maior bem-estar dos fregueses, o
Quiosque traz inovação social para freguesia,
contribuindo para a notoriedade da mesma.
Esta visibilidade contribui, eventualmente,
para melhores resultados eleitorais.
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3.2. Teoria da mudança à chegada
Após o envolvimento, através de entrevistas individuais, dos vários stakeholders da análise,
uma nova história de mudança, agora mais informada e alinhada com a perspetiva daqueles
que a vivem, se formou.
No caso dos Utentes, surgiram três mudanças finais: (1) “menor angústia”; (2) “prevenir
(agravamento de) estado de doença” e (3) “menor isolamento” foram confirmadas e a primeira
concluiu-se através dos envolvimentos. Este resultado não diverge da teoria da mudança de
Partida.
Quiosque da Saúde -Utentes

Controlo e
Acompanhamento

Rastreios e
Avaliações

Aconselhamento
e Educação para a Saúde

Realização de serviços
de cuidados de saúde
primários não
existentes nas farmácias

Utentes passam a ter um
conhecimento mais
informado sobre
o seu estado de saúde

Conhecimento sobre
cuidados de saúde

Diminuição das deslocações
desnecessárias ao
hospital/centro de saúde

Consciencialização
das suas necessidades

Maior possibilidade
de monitorização
do estado de saúde

Maior regularidade
na medição tensão
arterial, peso, etc

Menor angústia
relativamente ao
estado de saúde

Encaminhamentos

Conversa
Terapêutica

Identificação do estado
de urgência relativo
à sua condição de saúde

Sair de Casa /
Quebra do Isolamento

Deslocações identificadas
como necessárias ao
hospital/ centro de saúde

Apoio Emocional/
Psicológico

Motivação para maior
proactividade na vida

Alteração para um
estilo de vida e
hábitos mais saudáveis

Prevenir (agravamento de)
estado de doença

No entanto, um fator importante que surgiu
da consulta aos beneficiários foi uma
melhor compreensão do caminho que leva
a cada mudança final. O caminho advindo
do “controlo e acompanhamento” alterouse, passando a ter em conta a vantagem da
realização de cuidados de saúde primários
não existentes nas farmácias, o que
potencia uma diminuição das deslocações
desnecessárias a outras respostas de saúde
(caso das “falsas urgências”). Isto leva a que
os utentes passem a ter uma monitorização
mais regular do seu estado de saúde, o que
se traduz numa menor angústia relativamente
à mesma..
Tornou-se também mais clara a distinção
entre os três segmentos de utentes, ficando
claro que a mudança “menor angústia” é
mais relevante para aqueles que têm doença
crônica diagnosticada ou doença aguda.
Já a mudança “prevenir (agravamento de)
estado de saúde” foi principalmente referida
e enfatizada pelos utentes sem doença
diagnosticada.

Menor Isolamento

Figura 1 - Teoria da Mudança: Utentes
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No caso dos voluntários, as entrevistas verificaram a similaridade de caminhos
que se cruzavam até às mudanças finais. O previsto “contacto com realidade
comunitária (não hospitalar) confirmou desencadear no “desenvolvimento
de soft skills”, mas também se descobriu que esse contacto traz, nas
próprias palavras de um voluntário, “maior conhecimento prático do espectro
de problemas sociais e iniquidades” - o que revelou o caminho da “maior
consciência social” onde referiram que o “conhecimento prático sobre problemas
sociais e iniquidades, [são] uma constante lição de humildade”.

A prática (extra) em cuidados primários de saúde provou levar os voluntários
a uma já prevista maior capacidade de resposta nas actividades profissionais,
mas de forma mais directa do que previmos, confirmado pelo depoimento: “foi
também positivo ter (...) contato direto com os cuidados de saúde”; e “procurei
(...) co responsabilizar as pessoas pelo seu estado de saúde, na perspectiva da
capacitação e aumento de literacia”.
Por fim, a formação desvendou ser condutor direto de uma aquisição de
conhecimentos sobre atendimento ao público em contexto comunitário”
contribuindo para a “maior consciência social” e para a mudança final “maior
eficácia profissional”.

Figura 2 Teoria da Mudança: Voluntariado
Recursos Humanos - Voluntariado

Controlo e
Acompanhamento

Rastreios e
Avaliações

Conversa
Terapêutica

Aconselhamento e
Educação para a Saúde

Formação

As mudanças relativas às outras respostas de saúde ficaram também
mais claras, mesmo não tendo sido possível inquiri-las diretamente. na
comunidade, após as entrevistas com os utentes iniciaram em: (1) o “” e o (2)
“controlo e acompanhamento”. Para além da já identificada diminuição de
afluência de ‘falsas urgências’, verificou-se ainda que os utentes que passam
a fazer controlo e acompanhamento do seu estado de saúde no Quiosque”
vão a menos consultas de rotina”, contribuindo este fator para a poupança dos
stakeholders em questão.
Outras respostas de saúde na comunidade

Figura 3 - Teoria da Mudança:
Outras respostas de saúde
na comunidade

"Maior conhecimento
prático do espectro
de problemas sociais
e iniquidades"

Contacto com
realidade comunitária
(não hospitalar)

Maior consciência social

Desenvolvimento de
soft skils (competências
interrelacionais)

Maior capacidade de
resposta nas
actividades profissionais

Motivação para
a actividade

Maior eficácia
Profissional

Prática (extra) em
cuidados primários
de saúde

Aquisição de
conhecimentos
sobre atendimento
ao público em
contexto comunitário

Aconselhamento e
Educação para a Saúde

Controlo e
Acompanhamento

Utentes melhor informados
sobre o seu estado de saúde

Utentes passam a fazer
controlo e acompanhamento
do seu estado de
saúde no Quiosque

Doentes com
“falsas urgências”
deixam de se deslocar
às urgências

Menos afluência de pacientes
para consultas de rotina

Poupança de recursos nas
Urgências do Hospital e Centros de Saúde
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Por fim, todas as mudanças finais incluídas
por stakeholder - e por segmento, no caso
dos “utentes” -, podem ser congregadas na
seguinte forma:

Tabela 6 - Mudanças Incluídas
Stakeholder

Segmento

Mudança

Citações/Justificação

a. Com doença crónica diagnosticada

Menor angústia relacionada com estado de
saúde

“agora tenho mais conhecimento do estado da minha saúde, estou mais atenta”

Utentes do Quiosque de Alcântara
b. Com doença aguda
c. Outros
a. Com doença crónica diagnosticada

Prevenção (do agravamento) do estado de
saúde

b. Com doença aguda
c. Outros

a. Com doença crónica diagnosticada

Menor isolamento

“sinto que tenho mais gente para conversar, para desabafar (...) Conheci também
outras pessoas que vêm ao quiosque falar com a enfermeira” e “tenho tido mais
com quem conversar (...)”.

Maior eficácia profissional

“melhor conhecimento das atitudes e perspectivas das pessoas doentes, ou não,
fora do contexto hospitalar”

b. Com doença aguda
c. Outros
Voluntários ACA

Maior motivação para a atividade
Outras respostas de saúde na
comunidade

Poupança de recursos nas Urgências e do
Hospital e Centro de Saúde

“fui encaminhado ao hospital e fui medicado devidamente”
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4
Provas e Valor
4.1. Indicadores (quantidade)
Foi utilizado um indicador por cada mudança de modo a simplificar a recolha de informação
e facilitar a análise. Para a criação dos indicadores recorremos a fontes secundárias entre as
quais a plataforma online The SROI Network entres outras análises de projetos para obtermos
uma base de exemplo testada.
A quantidade de mudança, expressa percentualmente como distância percorrida (DP),
obteve-se através de uma escala de pontuação de 0 a 4 atribuída mediante o nível sentido
a priori ao projeto e atualmente. A diferença entre esses dois momentos possibilitou atingir a
distância percorrida absoluta.

A análise destes resultados sugere que os utentes com doenças crónicas sentem as
mudanças identificadas de uma forma mais material do que os outros dois segmentos.
Este fenómeno é expectável. No entanto, observa-se também que os doentes sem doença
diagnosticada sentem mudanças de forma mais acentuada do que os doentes com doença
aguda. Há que ter em conta que a amostra a partir da qual foram retirados estes dados não é
representativa, principalmente no que toca a este segmento.
No entanto, tais resultados deixam a pergunta no ar: será que o facto os utentes sem doença
diagnosticada, ao frequentarem o Quiosque, se tornam mais atentos ao seu estado de saúde
tem um maior efeito no seu bem-estar do que o esperado?. Tal rotina também os empodera
em termos de relações sociais, provavelmente através da “conversa terapêutica”. No caso
dos utentes outros, é perceptível pela situação potencialmente angustiante do seu estado de
saúde e como isso pode afetar psicologicamente, a sua participação no projeto permite um
apoio com regularidade.
Tabela 7 - Quantidade de mudança.

Stakeholder

Segmento

Mudança

Indicador

DP

Utentes do Quiosque
de Alcântara

a. Com doença crónica
diagnosticada

Menor angústia relacionada com estado de saúde

Nível de ansiedade em relação ao estado de saúde

23%

Prevenção (do agravamento) do estado de saúde

Nível de cuidados de prevenção de saúde;

21%

Menor isolamento

Nível de satisfação nas suas relações pessoais

16%

Menor angústia relacionada com estado de saúde

Nível de ansiedade em relação ao estado de saúde

8%

Prevenção (do agravamento) do estado de saúde

Nível de cuidados de prevenção de saúde;

25%

Menor isolamento

Nível de satisfação nas suas relações pessoais

0%

Menor angústia relacionada com estado de saúde

Nível de ansiedade em relação ao estado de saúde

31%

Prevenção (do agravamento) do estado de saúde

Nível de cuidados de prevenção de saúde;

25%

Menor isolamento

Nível de satisfação nas suas relações pessoais

13%

Maior eficácia profissional

Nível de competências profissionais

13%

Maior motivação para a atividade

Nível de motivação que sente relativamente à sua atividade profissional

0%

Poupança de recursos nas Urgências e do Hospital e Centros de Saúde

Número de horas efetuados em tratamentos que não são executados nas farmácias perto
da amostra

46,51h

b. Com doença aguda

c. Outros

Voluntários ACA

Outras respostas
de saúde na
comunidade1
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Outras conclusões a retirar são:
1. Os utentes com doença aguda ou sem doença diagnosticadas revelam uma maior
prevenção (do agravamento) do estado de saúde, sendo que foram eles que mais
melhoraram os cuidados de prevenção de saúde desde que começaram a frequentar o
Quiosque.
2. O “menor isolamento” não foi enunciada para a amostra “com doença aguda”, mostrando
que ao nível de satisfação nas suas relações pessoais, estas melhoraram para os outros
dois segmentos - o que demonstra que a ajuda dada no Quiosque é de outra natureza
para os utentes com doença aguda, não requerendo maior socialização pelo carácter
urgente da sua situação;
3. Nos voluntários ACA, surpreendentemente, não foi reportada uma mudança em termos
de motivação, mas apenas em “maior eficácia profissional” pelo acréscimo ao “nível
de competências profissionais” - o que se coaduna com a experiência extra ambiente
hospitalar que o Quiosque permite;
4. O valor de horas obtido pelos serviços prestados no Quiosque não existentes nas
farmácias . para os quais os utentes, na ausência do Quiosque, provavelmente teriam
que se deslocar ao Centro de Saúde ou ao Hospital mais próximo)demonstra ainda
não ter atingido grande significância, mas há que relembrar esta análise ser sobre uma
amostra reduzida em termos temporais.
As principais dificuldades foram:
- Quantificar diretamente com o Centro de Saúde e o Hospital, incluídos no grupo “outras
respostas de saúde”, a distância percorrida, pela ausência de resposta e exigência
que essa recolha representaria em curto espaço de tempo - superado através da
contabilidade de serviços e horas despendidas;
- Obter uma quantificação do peso de mudanças intangíveis, principalmente nos utentes,
em que tinham de conseguir dar um valor ao que sentem e relembrar como se sentiam
antes do projeto.
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4.2. Duração
Os números exibidos na seguinte tabela são os anos em que o efeito da mudança se estende
para além do período de intervenção estudado.
Embora se tenha incluído nos questionários a pergunta “Se o projeto acabasse hoje, quanto
tempo acha que duraria cada uma das mudanças?”, as durações estabelecidas para cada
mudança foram mais conservadoras do que as respostas obtidas dos beneficiários. Tal
decisão prende-se com o facto de os utentes inquiridos estarem a dar uma opinião sobre
o futuro do seu comportamento / bem-estar (que tende a ser optimista), e não de uma
experiência passada. Por esta razão, todas as durações foram reduzidas em 1 ano.

Tabela 8 - Duração das mudanças
Stakeholder

Utentes do Quiosque
de Alcântara

Segmento

Mudança

Duração

a. Com doença crónica diagnosticada

Menor angústia relacionada com estado de saúde

1 ano

Prevenir (agravamento de) estado de doença

1 ano

Menor isolamento

0 anos

Menor angústia relacionada com estado de saúde

1 ano

Prevenir (agravamento de) estado de doença

1 ano

Menor isolamento

0 anos

Menor angústia relacionada com estado de saúde

1 ano

Prevenir (agravamento de) estado de doença

1 ano

Menor isolamento

0 anos

Motivação para a atividade

1 ano

Maior eficácia Profissional

1 ano

Poupança de recursos nas Urgências e do Hospital
e Centro de Saúde

0 anos

b. Com doença aguda

c. Outros

Voluntários ACA

Outras respostas de
saúde da comunidade
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4.3. Aproximações financeiras
Tabela 9 - Valor

Estamos perante mudanças intangíveis,
principalmente nos utentes e voluntariado
ACA, ou seja não têm um preço de mercado
estipulado - mas isso não as isenta de
importância.
Através de entrevistas individuais, foi possível
obter uma base de comparação para o
valor que os beneficiários atribuem a cada
mudança produzida pelo projeto através de
bens substitutos. Utilizaram-se os valores
médios que cada indivíduo estaria disposto a
pagar por bens ou serviços que lhes dessem
um bem-estar equivalente ao proporcionado
pelas mudanças em estudo.
As principais razões para a escolha da
aproximação via bens substitutos foram:

Stakeholder

Segmento
a. Com doença
crónica diagnosticada

Escala de
Preferências

Aproximação financeira

Fonte

Valor (€)

2º

- Consulta(s) no Médico SNS;
- Consulta(s) no Médico Privado;
- Convívio Social(amigos, familiares, colegas de
trabalho).

Entrevistas

168,33 €

1º

- Consulta(s) no Centro de Saúde;
- Consulta(s) no Médico Privado;
- Ida(s) à Farmácia;
- Idas(s) ao Hospital.

113,33 €

Menor isolamento

2º

- Exercício Físico;
- Reuniões com amigos;
- Sessões de terapia.

300,00 €

Menor angústia relacionada com estado
de saúde

1º

- Consulta(s) no Médico Privado.

168,33 €

Prevenir (agravamento de) estado de
doença

2º

- Consulta(s) no Médico Privado.

113,33 €

Menor isolamento

3º

- Reuniões com amigos.

300,00 €

Menor angústia relacionada com estado
de saúde

2º

- Consulta(s) no Médico SNS;
- Consulta(s) no Médico Privado;
- Exercício Físico.

168,33 €

Prevenir (agravamento de) estado de
doença

1º

- Consulta(s) no Centro de Saúde;
- Consulta(s) no Médico Privado; - Exercício
Físico.

113,33 €

Menor isolamento

3º

- Exercício Físico;
- Reuniões com amigos.

300,00 €

Maior eficácia Profissional

2º

Cursos práticos e técnico científicos

Motivação para a atividade

2º

Outras atividades de voluntariado;
Estágios em centros de referência..

Poupança de recursos nas Urgências e
do Hospital e Centro de Saúde

n/a

-Valor do técnico de saúde necessário para tais
consultas.

Mudança

Menor angústia relacionada com estado
de saúde

Prevenir (agravamento de) estado de
doença

Utentes do
Quiosque de
Alcântara

a).Revelaram valores mais baixos,
conservadores e representativos por serem
mais atingíveis e

b. Com doença
aguda

c. Outros

b) Fácil obtenção num curto espaço de
tempo..
A tabela infra contém cada uma das
aproximações financeiras, num valor que
traduz uma alternativa para atingir a mesma
mudança sem a intervenção da ACA.
Voluntários
ACA

Outras respostas de saúde
da comunidade

Entrevistas

2 000,00
€
n/A

Entrevistas

10,86 €
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Observações:
●

Não existe escala de preferência das “outras respostas de saúde na comunidade”
porque recorreu-se a aproximações financeiras reveladas e não foi possível
envolvimento direto;
●

A escala de preferências nos utentes e voluntários surgem com a 2ª preferência
repetida, porque houve um empate de médias totais das preferências entre segmentos;
●

Embora os diferentes tipos de utentes tenham revelado preferências diferentes entre as
mudanças, não foi possível descobrir a diferença entre as valorizações que estes dão às
mudanças. Seria preciso mais tempo e um maior número de entrevistas para se chegar
a conclusões robustas.
●

A “motivação para a atividade” não foi aplicada com valor, pois não demonstrou
anteriormente distância percorrida, pelo que a ”maior eficácia profissional” no
voluntariado ACA é a que obtém maior valor;

No que se refere à análise dos dados obtidos, podemos destacar o seguinte:
A. Os utentes com doença crónica ou sem doença diagnosticada privilegiam a prevenção
do (agravamento de) estado de saúde, enquanto que os utentes com com doença
aguda destacam a menor angústia relacionada com estado de saúde;
B. As mudanças “menor angústia relacionada com estado de saúde” e “menor isolamento”
são valorizadas pelos stakeholders do que a prevenção do agravamento de estado de
saúde;
C. Na totalidade os utentes, com discrepâncias dentro de si, e o voluntariado ACA foram os
que enunciaram nas entrevistas valores mais altos na busca das mudanças.

28

5
Impacto e Retorno social
5.1 Atribuição I
Em questionários indagou-se a atribuição ao Quiosque para cada mudança face a outras
entidades que permitam resultado idêntico.
Só a “menor angústia” dos utentes “outros” e a “maior eficácia” no voluntariado registaram
25%. O que significa: teriam (em certa medida) melhorado por meios próprios na ausência do
projeto.
Para as restantes mudanças não consideram que sem quiosque estas existissem.
Tabela 10 - Atribuição
Stakeholder

Segmento

Mudança

Indicador

Atribuição
I

Utentes do Quiosque de Alcântara

a. Com doença crónica diagnosticada

Menor angústia relacionada com estado de saúde

Nível de ansiedade em relação ao estado de saúde

0,0%

Prevenir (agravamento de) estado de doença

Nível de cuidados de prevenção de saúde;

0,0%

Menor isolamento

Nível de satisfação nas suas relações pessoais

0,0%

Menor angústia relacionada com estado de saúde

Nível de ansiedade em relação ao estado de saúde

0,0%

Prevenir (agravamento de) estado de doença

Nível de cuidados de prevenção de saúde;

0,0%

Menor isolamento

Nível de satisfação nas suas relações pessoais

0,0%

Menor angústia relacionada com estado de saúde

Nível de ansiedade em relação ao estado de saúde

25,0%

Prevenir (agravamento de) estado de doença

Nível de cuidados de prevenção de saúde;

0,0%

Menor isolamento

Nível de satisfação nas suas relações pessoais

0,0%

Motivação para a atividade

Nível de motivação que sente relativamente à sua atividade
profissional

0,0%

Maior eficácia Profissional

Nível de competências profissionais

25,0%

Poupança de recursos nas Urgências e do Hospital e Centro de Saúde
Tabela 11 - Atribuição I

Número de horas efetuados em tratamentos que não são
executados nas farmácias perto da amostra

n/a

b. Com doença aguda

c. Outros

Voluntários ACA

Outras respostas de saúde
da comunidade
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5.2 Atribuição II
Os questionários possibilitaram calcular as atribuições II através da distribuição de pontuação
ao quiosque face à intervenção de terceiros. Este exercício revelou-se importante para
distribuirmos um peso de responsabilidade no papel de ator de mudanças tanto ao quiosque
como a outras entidades. Os valores demonstram que a maioria estatística é atribuída a este
projeto em detrimento de outros sujeitos.

Tabela 11 - Atribuição II
Stakeholder

Segmento

Mudança

Atribuição II

Utentes do Quiosque de
Alcântara

a. Com doença crónica
diagnosticada

Menor angústia relacionada com estado de
saúde

30%

Prevenir (agravamento de) estado de
doença

30%

Menor isolamento

40%

Menor angústia relacionada com estado de
saúde

30%

Prevenir (agravamento de) estado de
doença

30%

Menor isolamento

30%

Menor angústia relacionada com estado de
saúde

20%

Prevenir (agravamento de) estado de
doença

10%

Menor isolamento

40%

Motivação para a atividade

40%

b. Com doença aguda

c. Outros

Voluntários ACA

5.3 Taxa de redução
Foi aplicada a taxa standard (50%) de desgaste das várias mudanças
de um ano para o outro. Significa isto que se assume que, no caso das
mudanças que duram um ano para além do período de intervenção, o
seu valor é contabilizado apenas pela metade nesse ano “extra”.

5.4 Deslocação
Não foi aplicada a projeção para obter a deslocação por não se adequar
à natureza da análise deste projeto.

Maior eficácia Profissional
Outras respostas de
saúde da comunidade

Poupança de recursos nas Urgências do
Hospital e Centro de Saúde

n/a
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Mapa de Impacto
Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Realizações

Mudanças
Descrição

Quem afetamos/nos afeta?

Como vamos segmentar os
Stakeholders?

a. Com doença crónica diagnosticada

Utentes do Quiosque de Alcântara

b. Com doença aguda

c. Outros

Aproximação
Financeira (AF)

Valor

Os efeitos
começam no
início da
atividade (1)
ou no ano
seguinte
(2)?

Qual o racional da
aproximação
financeira?

Que preço que
atribuímos à
mudança?

1

Qual a
Distância
Percorrida
(DP)? (T1-T0)

320

Menor angústia
relacionada com estado
de saúde

Nível de ansiedade em
relação ao estado de
saúde

23%

1

320

Prevenção (do
agravamento) do estado
de saúde

Nível de cuidados de
prevenção de saúde;

21%

320

Menor isolamento

Nível de satisfação nas
suas relações pessoais

16%

0

48

Menor angústia
relacionada com estado
de saúde

Nível de ansiedade em
relação ao estado de
saúde

8%

1

Prevenção (do
agravamento) do estado
de saúde

Nível de cuidados de
prevenção de saúde;

25%

48

Menor isolamento

Nível de satisfação nas
suas relações pessoais

0% [1]

88

Menor angústia
relacionada com estado
de saúde

Nível de ansiedade em
relação ao estado de
saúde

31%

88

Prevenção (do
agravamento) do estado
de saúde

Nível de cuidados de
prevenção de saúde;

25%

Menor isolamento

Nível de satisfação nas
suas relações pessoais

13%

Nível de competências
profissionais

13%

48

contribuição
simbólica por
consulta

Quanto vão
investir (€)?

1 391,82 €

Atividades em
números

maior eficácia
profissional
tempo de
voluntariado

n/a

1

n/a

1

Bens Substitutos

168,33 €

Bens Substitutos

113,33 €

1

Bens Substitutos

300,00 €

1

Bens Substitutos

168,33 €

Bens Substitutos

113,33 €

Bens Substitutos

300,00 €

Bens Substitutos

168,33 €

Bens Substitutos

113,33 €

Bens Substitutos

300,00 €

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

Atribuição I

Deslocação

O nosso projeto
gera esta
Que parte desta
mudança à custa
mudança
de um impacto
aconteceria de
qualquer forma? negativo noutro
stakeholder?

Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
ano para o
outro?

30%

50%

8 672,36 €

8 672,36 €

4 336,18 €

0,00 €

50%

5 394,51 €

5 394,51 €

2 697,25 €

0,00 €

50%

9 216,00 €

9 216,00 €

9 216,00 €

0,00 €

50%

466,61 €

466,61 €

233,31 €

0,00 €

50%

951,97 €

951,97 €

475,99 €

0,00 €

50%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

50%

740,65 €

740,65 €

370,33 €

0,00 €

50%

2 243,93 €

2 243,93 €

1 121,97 €

0,00 €

50%

2 059,20 €

2 059,20 €

2 059,20 €

0,00 €

50%

600,00 €

600,00 €

300,00 €

0,00 €

50%

0

0,00 €

0,00 €

50%

505,00 €

252,50 €

0,00 €

30%
40%

0

0%

30%

0

0%

30%

0

0%

30%

0

25%

20%

0

0%

10%

0

40%

0%

1

1

Bens Substitutos

2 000,00 €

0

0,00 €

Nível de motivação que
sente relativamente à
sua atividade
profissional

0%

n/A

n/A

Poupança de recursos
nas Urgências do
Hospital e Centro de
Saúde

Número de horas
efetuados em
tratamentos que não
são executados nas
farmácias perto da
amostra

46,51

1

1

n/A

n/A

Valor do técnico de
saúde necessário
para tais consultas

QT x AF - DC
Ano 0

Ano 1

Ano 2

40%

0% [2]
maior motivação para a
atividade

5,50%

Que parte da
mudança se
deveu a outras
pessoas ou
instituições?

0

0%

Cálculo do Retorno Social
Taxa de Desconto

Redução

0

0%

Impacto

Atribuição II

0

0%

€336,56

4

n/a

Começo

Como medimos a
mudança?

O que vão eles
investir?

4

Outras respostas de saúde na comunidade

Duração

O que muda nas
suas vidas?

Qual o número total de
stakeholders/ segmento?

Descontos (DC)

Quantidade
(QT)

Se o projeto só
tivesse um ano,
durante quanto
tempo depois da
intervenção os
stakholders
sentiriam a
mudança?

88

Voluntários da ACA

Indicador

n/A

n/A

n/A

0

10,86 €

0%

0%

€650

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

288,00 €

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

recursos monetários

7 341,77 €

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

recursos monetários

5 597,00 €

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30 850,24 €

30 345,24 €

21 062,72 €

0,00 €

Valor presente de cada ano (após descontos)

30 345,24 €

19 964,66 €

Fundação PT

n/a

1

recursos monetários

Tecnifar

n/a

1

recursos não moetários

Outros financiadores da ACA

n/a

n/a

Junta de Freguesia de Alcântara

n/a

n/a

Total

15 605,44 €

Total

0,00 €

Valor atual líquido total (VAL)

50 309,90 €

VAL - Investimento

34 704,46 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento)

3,2239
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Importa destacar que:
Os valores para desvendar o peso de
cada mudança mediante stakeholder
encontraram-se através de uma
metodologia com base em envolvimentos
presenciais e online;
A mudança “maior motivação” nos
voluntários não foi valorado pela quantidade
nula de distância percorrida;
Foi reduzido o universo das “outras respostas
de saúde” para 1 para não multiplicar o valor
por 3 (original da dimensão da amostra), que
o sobrevalorizaria;
Para manter uma análise conservadora
reduzimos a duração das mudanças
superiores a 1 ano para essa base, porque
estas foram referidas pelos beneficiários, no
que considerámos ser, numa visão optimista;
O valor de SROI (3,22), apresentado em
intervalos com a respectiva taxa de
descontos por evolução de ano, demonstra
estar entre [2,32 - 3,91] baseado nos vários
pressupostos do presente relatório.

5.5 Análise de sensibilidade
Para elaborar a análise de sensibilidade selecionamos as principais fases de implementação relevantes neste processo para obter
alternativas de cenário na obtenção do SROI.
A seguinte tabela mostra os intervalos de SROI
obtidos com as mudanças dos vários pressupostos da análise, explicando o racional e a
justificação para tais considerações.
Tabela 12 Mapa dos factores Críticos

CENÁRIO

Fases de
Implementação

Racional

Justificação

SROI

Variação da
Base

A

Stakeholders

variação de +/- 20% na
estimativa do número de
utentes do Quiosque

as estimativas do número de utentes que frequentaram o Quiosque baseia-se
em dados de relatórios de turno que servem outro fim e que podem não revelar
o verdadeiro número

2,57 3,82

+/- 20%

B

Recursos

variação de +/- 20% na
estimativa dos custos
indiretos

a imputação dos custos de Sede da ACA por projeto não está presente na contabilidade corrente da organização, pelo que se teve que recorrer a estimativas
da mesma

2,98 3,50

+/-8%

C

Distância
Percorrida

variação de +/- 20% da
distância percorrida

considerou-se que a amostra abrangida pelos questionários foi demasiado reduzida para dela se retirarem estimativas com um alto intervalo de confiança

2,53 3,91

+/- 21%

embora seja concebível que a duração das mudanças possa ser menor do que a
reportada pelos stakeholders, não se considera realista o contrário

2,32

-28%

D

Duração

redução de um ano de
duração a todas as mudanças

E

Atribuição
I e II

variação de +/- 20% da
Atribuição I & II

considerou-se que a amostra abrangida pelos questionários foi demasiado reduzida para dela se retirarem estimativas com um alto intervalo de confiança

3,86 3,55

+/- 10%

F

Aproximações
FInanceiras

variação de +/- 20% das
Aproximações Financeiras

sendo uma questão subjetiva e portanto variável consoante as pessoas entrevistadas, considerou-se importante verificar quais os efeitos de tal variação

2,58 3,86

+/- 20%
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6
Conclusão e recomendações
O resultado do presente exercício vem corroborar a hipótese base desta análise - i.e. que o
Projeto Quiosques da Saúde acrescenta valor à sociedade através de uma utilização eficaz
dos recursos que emprega, dando um intervalo de retorno social entre os 2.3€ e os 3.9€ de
valor criado por cada 1€ investido.
Os dados obtidos através da aplicação da metodologia SROI permitiram-nos ainda começar a
responder, com maior consistência e provas, a questões basilares sobre o projeto:
1) Quais as atividades-chave com maior retorno social?
Através da soma das mudanças por segmento em cada stakeholder foi possível verificar quais
os grupos que mais sentem as mudanças, tendo esta análise permitido perceber quais as
atividades com maior impacto. A seguinte tabela mostra os valores obtidos.

Tabela 13- Impacto sentido por stakeholder
Stakeholders

Impacto sentido nas mudanças

Impacto médio sentido por
individuo

Utentes com doença crónica
diagnosticada

23 282,87 €

72,76 €

Utentes com doença aguda

1 418,58 €

29,55 €

Outros Utentes

5 043,79 €

57,32 €

Voluntários ACA

600,00 €

150,00 €

Outras respostas de saúde na
comunidade

505,00 €

252,50 €

Total

30 850,24 €

562,13 €

Os resultados apresentados permitem tirar duas conclusões relevantes:
i) Um utente com doença crónica sente, em média, uma maior mudança no seu bemestar do que um utente sem doença diagnosticada ou com doença aguda. O impacto mais
reduzido no último caso (doença aguda) pode ser explicado pelo facto de estes utentes se
dirigirem ao quiosque com um problema bastante definido e por isso receberem um apoio
mais assistencialista. Estes resultados sugerem que as atividades viradas para o controlo e
acompanhamento de doenças crónicas são as mais efetivas em termos de criação de valor
para a comunidade.
ii) Os voluntários, embora em pequeno número, reportam um impacto médio por indivíduo
bastante alto. Isto sugere que a integração de programas de voluntariado, embora ainda
pouco desenvolvida no Quiosque, tem um grande potencial de criação de valor.
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2) Os utentes sentem-se mais acompanhados e alerta para aplicar estilos de vida mais
saudáveis?
O estudo da distância percorrida pelos utentes aponta para uma resposta positiva a esta
questão. De facto, os utentes reportaram ter melhorado os seus hábitos de vida em média
entre 21% e 25%. Verificou-se que as pessoas, numa escala de 0 a 4 referente a nível de
“cuidados com a saúde”, se encontravam, em média, no nível 2 e passaram para o nível 3
depois de começarem a frequentar o quiosque.
Para além de informar uma reflexão mais profunda sobre o impacto do projeto, o exercício
que se materializa no presente relatório consistitu num teste à ACA, no que toca a
mecanismos de recolha de dados relevantes e às relações estabelecidas com stakeholderschave. Na seguinte tabela expomos as principais aprendizagens que daí resultaram.

Tabela 14 - Mapa de descobertas e recomendações para a melhoria do serviço
Fases de
Implementação

Conclusões/ Aprendizagens

O que seria interessante alterar no
projeto?

Como podemos implementar essa alteração?

Stakeholders

Pessoas/entidades não ligadas diretamente
ao projeto devem ser tidas em conta
e envolvidas por forma a se ter uma
governação mais integrada.
É oportuno agrupar os beneficiários por
segmentos conforme o tipo de doença,
pois a sua experiência no Quiosque é
substancialmente diferente.

Estabelecer um protocolo de sinergias
com as outras respostas de saúde na
comunidade.
Introduzir recolha de dados mais
detalhada sobre a evolução do estado
de saúde de utentes com diferentes
tipos de doença.

Elaborar uma carta de apresentação para ser
entregue às entidades que têm respostas de
saúde na comunidade onde se insere cada
Quiosque.
Desenvolvimento do relatório de turno.

Reflexão sobre taxa de imputação dos custos
transversais a cada projeto.
Reflexão sobre como amortizar os valores
investidos quando não se limitam a um ano
de projeto.

Imputação de custos indiretos de
forma mais fácil e sistemática a cada
Quiosque e/ou projeto.

Implementar um novo procedimento contabilístico
que permita do tracking de todos os gastos com
cada projeto.
Estabelecer amortizações standard na
contabilidade.

Realizações

É relevante, para efeitos de comunicação e
monitorização de impacto, agrupar as várias
actividades por âmbito;
É essencial designar número individual de
beneficiários por atividade sem repetições..

Implementação de fichas de utente.

Instalação de um software de gestão próprio.

Questionários AF

Os inquiridos têm normalmente dificuldades
nos jogos de valor, enviesando resultados
por não conseguirem ultrapassar as
restrições financeiras em que vivem.

Optar por questionários simples com
mais exemplos. Privilegiar questionários
presenciais.

Recursos

Em suma, apesar de a presente análise
ser um protótipo com as suas limitações, a
capacitação que esta permitiu através do
trabalho trimensal intensivo, provou que:
(1) a reflexão interna numa organização
sobre o impacto que gera face a todo o
investimento alocado a si, é um factor chave
para o sucesso;
(2) Manter um contacto de abertura com
receptividade para feedback aos beneficiários
é essencial para que se continue no sentido
da inovação;
(3) para se ser empreendedor social com
impacto tem que se manter sempre a tónica
nas pessoas.
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7
Anexos
Para maior detalhe no que concerne à análise dos envolvimentos congregamos nesta seção
as análises mais relevantes.
7.1 Análise Envolvimento 2
7.1.1 Utentes do Quiosque da Saúde de Alcântara
Número total da amostra (N=20) Utentes no envolvimento 2 dividida por segmento - tabela e
representação gráfica:

Tabela 17 - Amostra por segmento Envolvimento 2
Contagem de Estado de Saúde

Estado de Saúde

3

Com doença aguda

13

Com doença crónica diagnósticada

4

Outro

●

Gráfico 4 - Amostra repartida por segmento
de Utentes

Número total de idas desnecessárias
às urgências do hospital, farmácias
e centro de saúde repartidos por
segmentos dos “utentes” - tabela e
gráficos:
Tabela 18 - Idas desnecessárias a outras respostas de saúde
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Gráfico 5 - Idas desnecessárias a outras
respostas de saúde por segmento de
Utentes
●

Análise da distância percorrida
e atribuições I e II nas várias
mudanças por segmento, no total
nos“Utentes” e pelos vários grupos
de realizações:
➔	

Mudança a) Menor Angústia em
relação ao estado de Saúde

Tabela 19 - Distância percorrida na
mudança “menor angústia” por segmento
de Utentes
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Gráfico 6 - Média de atribuições a cada grupo de
realizações para a mudança “menor angústia”

Tabela 21 - Atribuições para a mudança “menor
angústia” ao projeto por segmento de Utentes

➔	

Mudança b) Prevenir agravamento de estado de doença/ risco de doença
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Tabela 22 - Distância percorrida por segmento
de Utentes para a mudança “maior prevenção”
➔	

Tabela 23 - Atribuições a cada grupo de realizações para a mudança “maior
prevenção”, por segmento de Utentes

Gráfico 7 - Média de atribuições a cada grupo de realizações para a mudança
“maior prevenção”
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Tabela 25 - Atribuições para a mudança “maior prevenção” ao Quiosque por
segmento de Utentes
Tabela 24 - Identificação de perigos para a saúde através do Quiosque por
segmento de Utentes
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Gráfico 8 - Média de atribuições a cada
grupo de realizações para a mudança
“menor isolamento”

7.1.2 Voluntários ACA
Tabela 28 - Caracterização da amostra Voluntários ACA

Tabela 27 - Atribuições a cada grupo de realizações para a mudança “menor isolamento”
por segmento de Utentes
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7.1.3 Durabilidade das mudanças
Tabela 31 - Duração das três mudanças nos Utentes

Tabela 29 - Distância percorrida para a mudança “maior eficácia” no voluntários
ACA

➔	

b) Motivação para a atividade

Tabela 30 - Distância percorrida para a mudança “maior motivação” no Voluntários
ACA
➔	

Gráfico 9 - Duração das três mudanças nos Utentes

Tabela 32 - Declarações
dos Utentes sobre
mudanças não previstas e
sugestões
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(Footnotes)
1 No caso de “outras respostas de saúde” o indicador é em horas pois trata-se do total
respectivo aos serviços no Quiosque (i.e Conversa Terapêutica, Oximetrias, Tratamentos de
enfermagem e Eletrocardiograma) que foram auscultados não se realizarem nas farmácias
locais. O total foi obtido com base na média de tempo que cada um deles depende ao
ser executado e através de dados secundários advindos de relatórios de turno desde o
início aplicados ao projeto e que quantificam o número de serviços feitos (ver Tabela das
Realizações).
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Im2 - Intervir mais,
Intervir Melhor
ANIP - Associação Nacional de Intervenção Precoce

Protótipo SROI Avaliativo
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Sumário Executivo
O projeto Im2, Intervir mais, Intervir melhor,
foi promovido pela ANIP, com o objetivo
de dotar os profissionais de Intervenção
Precoce na Infância (IPI) das 150 Equipas
Locais de Intervenção do SNIPI de práticas
recomendadas em IPI, de modo a promover
a capacitação e empowerment das famílias
de crianças mais vulneráveis e assim
contribuir para a sua qualidade de vida e
inclusão na sociedade. Para a concretização
deste objetivo foi publicado um Guia de
Práticas Recomendadas em IPI, o qual foi
disseminado através de 5 seminários e 16
ações de formação nas 5 regiões de Portugal
Continental.
A presente análise é avaliativa e pretende
determinar o valor social gerado pela
intervenção do Im2 em 2015 nos profissionais
de IPI, no Grupo de Trabalho SNIPI e na
Comissão Científica, através da metodologia
SROI, que permite comparar os benefícios
gerados por uma intervenção com a despesa
necessária para os obter.
Foram envolvidos na análise os stakeholders
supra-mencionados, segundo a sua
relevância para a análise, tendo sido

identificadas as seguintes linhas de
mudança que refletem os objetivos e
resultados esperados do projeto: Aumento
da Segurança; Melhoria da qualidade de
resposta às famílias/cuidadores; Maior Escuta
Ativa; Melhoria das relações em trabalho de
equipa (Profissionais de IPI); Melhoria das
Relações de Parceria; Maior conhecimento
das práticas de IPI no terreno (Grupo de
Trabalho SNIPI); Aumento do sentimento
de pertença e Enriquecimento pessoal
(Comissão Científica).

da Melhoria da qualidade de resposta às
famílias/cuidadores e Escuta Ativa, o que
significa que com certeza contribuímos para
a melhoria e eficácia da Intervenção Precoce
em Portugal.

O cálculo do Retorno Social do Investimento
(SROI) apresentou um resultado positivo de
5,40€ por cada euro investido. O valor obtido
é sólido, visto que para que o mesmo se
altere é necessário alterar diversas variáveis
na análise de sensibilidades, podendo o
mesmo num cenário pessimista ser de 0,60€
e num cenário otimista de 8.40€.
Esta análise permitiu perceber que,
efetivamente, o projeto Im2, contribuiu para
gerar mudanças positivas em todos os
stakeholders, destacando-se o stakeholder
Profissionais de IPI com o maior número de
benefícios recebidos, sobretudo ao nível
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1
Âmbito e Stakeholders
1.1 Âmbito da análise
A ANIP, desde 1998, implementa
ações de intervenção precoce (IP),
destinadas a crianças, dos 0 aos 6 anos
e suas famílias e agentes das respetivas
comunidades. Desenvolve a sua atividade
de âmbito nacional em 3 grandes áreas: na
implementação da IP a nível nacional, no
apoio a crianças, famílias e técnicos de IP, na
formação e investigação.
Os estudos mostram que as privações na
infância têm efeitos duradouros ao longo da
vida, como limitações no acesso ao emprego
ou à participação em ações cívicas, pelo que
quanto mais cedo se intervir, maiores são as
probabilidades de uma criança se tornar um
adulto mais funcional, participativo e incluído
na sociedade.
As boas práticas em IP apontam a
capacitação e o empowerment das famílias
como forma de potenciar o desenvolvimento
e a qualidade de vida dos seus filhos, na
defesa de uma inclusão plena.
A ANIP tem vindo a encetar esforços, em
parceria com o SNIPI(1) e com Universidades
Portuguesas (Aveiro, Porto, Évora, Minho,
FMH(2) e o ISPA(3)), para a inclusão de um

modelo conceptual de referência explícito
que funcione como orientador das práticas
das equipas locais de intervenção, pelo
que entre finais de 2014 e março de 2016,
desenvolveram de forma conjunta e com a (4)
(4)
PeR, o Projeto Im2,.
O Projeto Im2 , visa promover a qualidade
e eficácia dos serviços de IPI (Intervenção
Precoce na Infância) dirigidos a crianças e
suas famílias, dos 0 aos 6 anos, em risco
de exclusão por razões biológicas, sociais,
culturais ou ambientais, para garantir os
direitos e qualidade de vida das crianças
mais vulneráveis e o empowerment e a
capacitação das suas famílias, através da
publicação e divulgação de um Guia de
Práticas Recomendadas (GPR) em IPI e a
realização de 16 ações de formação nas
5 regiões de Portugal, destinadas aos
profissionais de IPI das 150 Equipas Locais de
Intervenção Precoce(5) (ELI) do SNIPI.
A análise SROI apresentada é avaliativa e tem
por objetivo perceber o impacto do Im2, nos
428 profissionais de IPI, que frequentaram
a formação, dar visibilidade aos resultados
e reforçar junto do SNIPI a sua importância,
como instrumento de complementaridade de
IPI. Pretende-se, igualmente, avaliar o custobenefício social da sua intervenção, de março

de 2015 até março de 2016, prevendo-se os
impactos de abril de 2016 a abril de 2017.
Os recursos humanos afetos à análise são:
Leonor Carvalho (directora de serviços),
Sandra Pessoa (responsável pela análise)
e Eugénia Ribeiro (Técnica de IPI Coordenadora da Estrutura IP Coimbra).

1)

SNIPI-Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, foi criado, ao abrigo do Decreto – Lei nº 281/2009,
publicado no Diário da República a 6 de Outubro. Tem por missão garantir a Intervenção Precoce na Infância (IPI),
entendendo-se como um conjunto de medidas de apoio integrado centrado na criança e na família, incluindo ações
de natureza preventiva e reabilitativa, no âmbito da educação, da saúde e da ação social, através da atuação
coordenada dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, da Educação e da Saúde.
Em termos de estruturas, o SNIPI está organizado e implementado a nível nacional, regional, distrital e concelhio, da
seguinte forma: 1 Comissão de Coordenação do SNIPI (Nível Nacional), 5 SubComissões de Coordenação Regional
(Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve), constituídas por 18 Núcleos de Supervisão e Apoio Técnico e 150 Equipas
Locais de Intervenção (ELI).
2)
Faculdade de Motricidade Humana - FMH
(3)
ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida
(4)
PeR - Associação Pais em Rede
(5)
Equipas Locais de Intervenção (ELI), são equipas pluridisciplinares com base em parcerias institucionais, que
envolvem diferentes profissionais de IPI dos 3 Ministérios e IPSS, ONG Locais, bem como autarquias, com formação de
base variada, sendo essencialmente constituídas por educadores e outros profissionais da área da Educação, médicos,
enfermeiros, psicólogos, terapeutas, assistentes sociais e outros relacionados.
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1.2 - Stakeholders
1.2.1. Envolvimento
dos stakeholders
O envolvimento dos stakeholders, ou seja,
as partes interessadas na intervenção,
são as peças fundamentais subjacentes à
construção de uma análise SROI. São essas
pessoas ou entidades que são afetadas
positivamente ou negativamente, directa ou
indirectamente, pelas nossas ações ,pelo que
deverão ser parte integrante da nossa análise,
consoante a sua relevância e envolvidos
posteriormente na seleção das mudanças
mais importantes.

Contudo os stakeholders não se esgotam nos
beneficiários diretos da intervenção, e para
além das partes interessadas na execução
e mediação do projeto e dos profissionais
de IPI, a criança, o familiar e/ou cuidador
que é apoiado pela IPI, as entidades com
respostas sociais da área da Infância, onde
as crianças apoiadas estão no seu dia-a-dia,
mais concretamente os seus educadores
e o Estado beneficiam indiretamente da
intervenção.

Para a concretização do projeto Im2, a
ANIP envolveu por um lado, três grupos
de stakeholders com influência direta na
intervenção, ou seja, as partes interessadas
na execução e mediação do projeto,
designadamente, uma Equipa Operacional,
uma Comissão Científica (constituída por
peritos na área da IPI da Universidade de
Aveiro, Évora, Porto, Minho, ISPA e FMH),
e uma equipa de trabalho constituída por
representantes do SNIPI (representantes dos
Ministérios da Saúde, Educação e Segurança
Social); e por outro um grupo de stakeholders
com influência e benefícios diretos da
intervenção, os profissionais de intervenção
precoce na infância (IPI) das ELI`s do SNIPI.

Por fim, mas sem qualquer lógica
hierárquica, importa referir que as partes
envolvidas na execução e no financiamento,
designadamente a ANIP e a Fundação
Calouste Gulbenkian são peças chave para
o desenvolvimento do projeto, podendo
igualmente ser alvo dos benefícios gerados
pelo mesmo.
Dada a identificação de todas as partes
interessadas, em reunião de equipa, efetuouse a seleção dos stakeholders a envolver
segundo a materialidade das mudanças, a
relevância e significância para análise, os
quais passamos a identificar no subcapítulo
seguinte.
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1.2.2. Stakeholders
incluídos/excluídos
Tabela 1 - Inclusão/exclusão de stakeholders
Stakeholder

Incluído?

Justificação
Porque incluímos e excluímos?

Profissionais de IPI

Sim

Beneficia diretamente da intervenção ao nível da aquisição de conhecimentos em práticas recomendadas em IPI

Grupo de trabalho
SNIPI (GT SNIPI)

Sim

Beneficia diretamente e indiretamente da intervenção do Projeto, por um lado pela a capacitação dos seus profissionais e pela possibilidade de inclusão de um referencial orientador de práticas recomendadas em IPI e por outro, beneficiam diretamente de conhecimentos.

Comissão Científica
(CC)

Sim

Influência diretamente na promoção de mudanças dos profissionais de IPI e consequentemente, de forma indirecta as famílias/cuidadores das Crianças.. Beneficiam
diretamente da participação no projeto e da reflexão e aprofundamento do conhecimento da IPI em Portugal ;

Equipa Operacional do
Projeto

Não

Influência na promoção de mudanças nos Prof. de IPI e no SNIPI, beneficia diretamente nos ajustamentos/melhoria da metodologia e do conjunto do projeto. No entanto, queremos manter a imparcialidade e por esse motivo não incluímos na análise.

Não

Beneficia indiretamente das mudanças provocadas pelo im2, ao nível do aumento dos seus conhecimentos sobre como potencializar o desenvolvimento dos seus filhos e consequentemente, aumentar a sua qualidade de vida e autonomia. Contudo e dado, os timings do Im2 não foi possível envolver este stakeholder de forma tão
participativa, quanto se previa, pelo que, o pretendemos envolver posteriormente, pois nesta fase seria difícil recolher dados suficientemente representativos.

Entidades com respostas na área da Infância

Não

As entidades com respostas na infância poderiam ser envolvidas, pelo fato da IPI ser realizada nos contextos naturais da criança e consequentemente, perceber quais
os ganhos que a entidade tem com o envolvimento e trabalho desenvolvido com a criança, educadora e profissional IPI.. No entanto, devido ao tempo necessário a
despender com a avaliação, optámos por não incluir nesta análise.

Estado

Não

Benefícios indirectos, com a intervenção da IPI. estes serviços poupam, recursos humanos, materiais e financeiros. Dada a dificuldade em contatar e verificar estes
dados, devido à ausência de estudos em Portugal sobre o retorno do Investimento em IPI, não incluímos na amostra.

Financiador (FCB)

Não

Financia diretamente as ações do projeto, mas não usufrui de benefícios diretos da intervenção. Considera-se apenas fInanciador.,

Não

Beneficiam direta e indiretamente dos resultados do projeto. No entanto, não pretendemos sobrevalorizar o papel da ANIP no Projeto, uma vez que todas as partes
contribuíram para o bom desenvolvimento do Projeto e sobretudo porque o sua missão e razão de existir, remete para os objetivos do projeto, zelar pela qualidade
e eficácia dos serviços prestados às crianças e famílias e pela garantia dos seus direitos. Não querendo igualmente, inadvertidamente influenciar a análise, não foi
incluída. Considera-se apenas financiador..

Famílias e ou outros
cuidadores de Crianças

Entidade promotora e
financiadora (ANIP)
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Após a sua identificação verificámos que
não seria possível incluir todas as partes
interessadas, independentemente da sua
materialidade, relevância e significância das
mudanças, não só devido a condicionantes
e limitações inerentes ao próprio programa
(impõe a inclusão de 3 stakeholders), tal
como o timing de execução do programa e
regras impostas para uma boa execução do
mesmo, mas também pela falta de tempo e
de recursos humanos da própria entidade, o
que é comum na maioria das entidades deste
sector.
Outros fatores que influenciaram a
nossa decisão de inclusão e exclusão de
stakeholders, remetem para a dificuldade de
inclusão e verificação de dados (por exemplo
no caso do Estado) e para o rigor da análise,
ao nível da sua imparcialidade. Por um lado,
pelo fato de não existirem dados, estudos
em Portugal sobre o retorno da IPI, bem
como a dificuldade de acesso aos valores
disponibilizados pelos diferentes ministérios
para a IPI e as poupanças do Estado a este
nível, o que poderia dificultar e enviesar o
desenvolvimento da análise; por outro lado,
a inclusão da equipa operacional e da ANIP
poderia igualmente, sem qualquer pretensão,
enviesar a análise pelo fato de ambos
estarem interligados e serem os responsáveis
pela execução e avaliação do Im2.
Neste sentido, optámos por incluir os
stakeholders mais significativos para a
análise, os 428 dos 439 Profissionais de IPI
que frequentaram as 16 ações de formação
(nas 5 regiões do País) com aproveitamento, o
GT SNIPI, constituído por 7 representantes e a
CC, constituída por 6 peritos na área.
O envolvimento dos diferentes stakeholders

decorreu 3 momentos diferentes, dos quais
passamos a sintetizar os que permitiram
identificar e quantificar as mudanças materiais
ou importantes para os stakeholders.

Stakeholder

Profissionais
de IPI

Grupo de
trabalho
SNIPI

Comissão
Científica

U

Tabela 2 - Envolvimento de Stakeholders

Envolvimento I

Envolvimento II

Envolvimento III

n

%

método

n

2%

3 entrevistas
presenciais e 1
focus group

73 respostas aleatórias
(margem de erro da
amostra é de 10,5 e nível
de confiança de 95% )

428

8

7

1
subcomissária
da região do
Algarve

6

1 professora
universitária da
Universidade
de Aveiro

%

método

n

%

método

1%

Grupo focal
presencial e
aplicação de
questionário

17%

Inquéritos
online

14%

Entrevista
telefónica.

4 Subcomissários da
Região Norte, Lisboa e
Vale do Tejo, Alentejo e
Algarve

57%

Inquéritos
online

1

17%

Inquéritos
telefónicos

17%

Entrevista
telefónica

4 - peritos das
universidades do Porto,
Aveiro, Évora e FMH

67%

Inquéritos
online

1

14%

Inquéritos
telefónicos

Num 1.º momento de envolvimento, com
intuito de recolher a informação necessária ao
mapeamento da teoria da mudança, recorreuse a metodologias qualitativas, através da
realização de entrevistas, focus group e
contatos telefónicos, bem como à leitura de:
bibliografia sobre Práticas Recomendadas em
IPI e relatórios de avaliação do projeto. Num
2.º momento, após alguns ajustes efetuados
à teoria da mudança e à construção dos
indicadores, foram elaborados questionários e
aplicados on-line, aos diferentes stakeholders
incluídos na nossa análise, privilegiando-se as
metodologias quantitativas.
Por fim, o 3.º momento de envolvimento,
surge no sentido de valorar as mudanças
ocorridas através do recurso a aproximações

6

financeiras, e nesse sentido foram
auscultados através de focus group e
aplicação de questionário 6 profissionais
de IPI. Foi ainda aplicado 1 questionário a 1
elemento da CC e a 1 elemento do GT SNIPI.
Os elementos da Equipa que participaram
neste processo foram: Sandra Pessoa e a
Eugénia Ribeiro, ambas colaboradoras da
ANIP, mas sem envolvimento directo na
execução do projeto Im2. A Directora de
Serviços não participou ativamente nesta
fase, pelo facto de ter sido coordenadora do
projeto.
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2
Recursos e
Atividades
2.1 - Investimento
Neste ponto, pretende-se identificar os
recursos investidos em dinheiro, tempo e/ou
género (monetários e não monetários) que
cada stakeholder investe para a execução
das atividades e consequentemente, atingir
os resultados e mudanças pretendidas com
o projeto. Pelo que o tempo despendido
pelos profissionais de IPI para frequentar
as atividades não tem um valor monetário
atribuído (S/VM).
A principal fonte de investimento monetário
no projeto Im2 é sem dúvida a Fundação
Calouste Gulbenkian (FCG), através do
programa Cidadania Ativa, sendo que a
ANIP contribui igualmente com recursos
monetários para a sua execução, no entanto
consideramos que sem o apoio da FCG não
seria possível a sua concretização.
Apesar dos stakeholders GT SNIPI e CC
terem sido designados pelas entidades
que os tutelam para participar nas ações
do projeto Im2, considerou-se importante
contabilizar os recursos não monetários

investidos. Para tal foram calculados os
valores hora dos representantes do GT
SNIPI, nas reuniões com base nos valores
base diários estipulados para consultores,
segundo o Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de
setembro(6), que regulamenta o Portugal 2020,
isto é 170€. Para o cálculo do valor/hora do
tempo disponibilizado para organização da
logística das ações de formação, teve por
base o valor hora estipulado para formador
externo - 30€, segundo o mesmo decreto,
A opção de calcular os valores com base
neste decreto, deve-se ao fato das tabelas
salariais da função pública para os diferentes
ministérios (Saúde, Educação e Segurança
Social) serem bastantes díspares em termos
remuneratórios.
Foram ainda, calculadas os valores/recursos
investidos em géneros, designadamente
a cedência de espaço e equipamento
informático disponibilizado pelo Grupo SNIPI,
com base no custo médio diário de 99€, de
aluguer de salas com capacidade para 30
formandos, com equipamento informático em
horário laboral.

As horas da comissão científica foram
calculadas segundo, os valores ´de base
diários, estipulados pelo Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas (CRUP) de
2004,, para professores auxiliares, escalão 4 253, 77€ (42,30€/hora).

(6) Decreto lei que define o modelo de governação dos fundos europeus estruturais
e investimento (FEEI) para o período 2014-2020, designado por Portugal 2020.contas
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Tabela 3 - Recursos
Stakeholder

O que vão eles investir?
Recursos monetários/Não
monetários

Resultados

Recursos monetários

Resultados

Totais

Tempo

Valor €

Atividades em n.º

Diretos

Valor €

Profissionais de IPI

10272 horas do seu tempo

S/VM

428 profissionais de IPI em 16 ações, de 24 horas, perfazendo um total de
384 horas de formação

S/VM

Grupo Trabalho SNIPI

84 horas do seu tempo de
serviço, enquanto representantes do SNIPI

€4 759,44

7 Representantes do SNIPI, participam em 4 reuniões ( 3h cada, (total de
84h)(valor base diária consultores 170€ (56,66))

€4
759,44

15 horas do seu tempo

450 €

5 elementos do GT SNIPI, contribuíram para organização e logística das
16 ações de formação _ 16 espaçosda formação e (média de 3 horas,
cadaum(5 subcomissários), segundo o valor hora/formador 30€)

450 €

Espaço e equipamento Informático

1 584 €

16 espaços com capacidade para 30 formandos em sala e equipamento
informático

1 584 €

108 horas do seu tempo de
serviço, enquanto peritos na
área da IPI

4 568 €

6 elementos da da CC, colaboraram na realização de 3 reuniões de trabalho, com a duração média de 6 horas, total de horas 18 horas/cada..

4 568 €

720 horas do seu tempo, enquanto peritos na área da IPI

30 456 €

6 elementos da CC, contribuíram com uma média de 120 horas, cada
para a redação dos diferentes capítulos do Guia

30 456
€

Dinheiro

3 166,80 €

Comissão Científica

ANIP - Entidade Promotora e Financiadora

Afectação de 1 coordenadora de formação a tempo
parcial, durante 6 meses
electricidade,
água, rendas
e aluguer,
seguros

Fundação Calouste Gulbenkian Financiador

Dinheiro

Totais não monetários

41 818 €

Totais investido entidade promotoraANIP (monetários)

27 378 €

Totais do Financiador - Fundação
Calouste Gulbenkian (monetários)

72 634 €

Totais monetários e não monetários

141 830 €

Indiretos

6 234,00 €

Valor €

Atividades
em n.º

3 167 €

6 234 €

17 977 €

divulgação e desenvolvimento de 16 ações, 5
seminários;
divulgação do guia on-line
custos com recursos humanos afetos ao projeto
(técnicos, formadores)

17 977
€

72 634 €

Recursos Humanos (constituição da equipa operacional:1 técnica a tempo inteiro, 1 coordenadora afecta a
15%; técnica e 2 voluntárias; formadores (2 por ação32)); Concepção de 370 exemplares do Guia.;
Realização de 5 seminários de divulgação do Guia;
Concepção e realização de 16 ações de formação

72 634
€
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2.2. Realizações
Identificados os recursos investidos pelos
diferentes stakeholders para a execução
das atividades, dentro do período de análise
do projeto, de seguida apresentamos as
principais atividades e resultados alcançados.
Importa referir, que outras atividades mais
micro mas muito importantes, tais como
contatos telefónicos, e-mail`s e reuniões de
trabalho estiveram sempre subjacentes à
concretização das principais atividades.
Tabela 4 - Realizações
Atividades Realizadas
Concepção/publicação de um Guia de
Práticas Recomendadas em IPI

Seminários de Disseminação do Guia

Atividades em N.º

Nº de horas total*

Nº de beneficiários/resultados alcançados

Publicados 370 exemplares
do Guia

Disponibilizados às 150 Equipas Locais de Intervenção
Precoce do SNIPI, às diferentes estruturas que compõem o
SNIPI, bem como às suas subcomissões e outras entidades
público-privadas.

1597 profissionais de IPI têm acesso ao Guia de Práticas
Recomendadas em IPI.

35 horas (7 horas cada seminário)

1655 participaram nos seminários, designadamente profissionais de IPI, Comissários e Subcomissários do SNIPI, Famílias de
Crianças, Entidades público-privadas, entre outras pessoas da
Comunidade

24 horas de formação, cada, nas 5 regiões do País ( 4 ações
no Norte e 3 nas restantes regiões), perfazendo um total de
384 horas de formação

428 profissionais de IPI frequentaram as ações com
aproveitamento.

5 seminários realizados nas
5 regiões do País (Norte,
Centro, Lisboa e Vale do
Tejo,

Alentejo e Algarve)
Ações de formação

16 ações de formação
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3
Teoria da
mudança
3.1. Teoria da mudança à partida
A teoria da mudança (TM) é uma metodologia
que possibilita às entidades orientar os
seus projetos, de modo a que as atividades
realizadas permitam alcançar as mudanças
sociais e comportamentais desejadas. Permite
contar a “história”, ou seja, explica e revela
como as atividades da intervenção resultam
em mudanças na vida dos stakeholders - e
como essas mudanças se sucedem e se
relacionam ao longo do projeto.
Vários estudos e pesquisas efetuadas
em contexto académico, assim como
a experiência resultante dos projetos
desenvolvidos pela ANIP e o levantamento
formal de necessidades formativas junto
de profissionais de IPI, revelam a existência
de grandes assimetrias na formação e nas
práticas dos profissionais no terreno, com
consequente impacto na qualidade dos
serviços prestados às crianças e famílias

apoiadas. Estas discrepâncias surgem da
necessidade de um modelo conceptual de
referência, que funcione como orientador das
práticas das ELI e dos seus profissionais, bem
como da necessidade de formação específica
em IPI ou da disparidade do nível dessa
mesma formação entre os vários elementos
das ELI.
Face ao exposto - e considerando, que
objetivo do Im2 é dotar os profissionais de
IPI das 150 ELI, de um quadro de referência
comum orientador para práticas eficazes e
promotoras da participação e empowerment
das famílias e da qualidade de vida das
crianças, acreditamos que com a publicação
do Guia e a realização dos seminários e
ações de formação, estamos a contribuir
para aumentar a eficácia do trabalho junto
das famílias e crianças apoiadas pelo SNIPI
e, assim, a contribuir para a melhoria da
qualidade dos serviços de IPI.

Tendo em consideração a análise e leitura
de bibliografia de sobre a IPI, os relatórios
do projeto e das ações de formação, bem
como a auscultação dos stakeholders
na fase de construção da TM inicial e de
chegada, identificaram-se e ajustaram-se as
mudanças dos stakeholders envolvidos, que
pretendemos medir e avaliar num segundo
momento de análise e envolvimento.
Importa referir que na primeira ida ao terreno
identificaram-se outras mudanças para os
profissionais de IPI: uma positiva, ao nível
do aumento de segurança no trabalho
que desenvolvem com as famílias e outra
menos positiva, relativamente ao trabalho
a desenvolver em equipa e com as famílias
(em que surge a possibilidade de resistência
à mudança, isto é à introdução de práticas
recomendadas em IPI).

Também as mudanças inicialmente
identificadas para o Grupo Trabalho SNIPI
foram ajustadas aos novos dados obtidos
com a ida ao terreno, tendo sido substituída a
mudança a longo prazo - Maior envolvimento
no trabalho das ELI - pela mudança mais
observável - Maior conhecimento das práticas
de IPI no terreno.
De seguida apresentam-se as mudanças
materiais ou importantes, confirmadas
pelos stakeholders, - e que serão depois
quantificadas, através de indicadores criados
para efeito.

Tabela 5 - Mudanças incluídas
Stakeholder

Mudança

Profissionais de IPI

Aumento da Segurança
Melhoria da qualidade de Resposta às famílias/cuidadores
Maior Escuta Ativa
Melhoria das relações em trabalho de equipa

Grupo SNIPI

Maior conhecimento das práticas de IPI no terreno
Melhoria das relações de parceria

Comissão Científica

Aumento do sentimento de pertença/deixar de se sentir só
Enriquecimento Pessoal
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3.2. Teoria da
mudança final
TM Profissionais de IPI
Ações de formação
Os profissionias de IPI

Partilham ideias
e experiências
entre colegas de diferentes
equipas e formadoras

Percebem que não são
os únicos com dúvidas
e inseguranças na prática

Aumentam o seu
nível de confiança

Aumento da segurança

Adquirem conhecimentos

Atualizam e interiorizam
conceitos de forma prática

Aumentam a capacidade
de reflexão sobre as práticas

Valorizam mais a teoria/ princípios
chave da intervenção precoce

Adequam as suas práticas
diárias de acordo com os
conhecimentos adquiridos

O envolvimento e participação
ativa na ação

Adquirem e atualizam
conhecimentos em IPI

Colocam-se no lugar
das famílias (role-play)

Sentem-se mais motivadas
para aprender mais

Param para pensar
(reflexão pessoal e profissional)

Responsáveis pela transmissão
dos conhecimentos em equipa

Valorizam mais a
capacidade da família
da criança

Mostram o caminho da IPI

Trabalham mais em equipa
Maior abertura ao outro
Aumento da segurança

Melhoria da qualidade
de resposta às
famílias/cuidadores

Mudam a sua forma
de intervenção com
as famílias e contextos

Maior Escuta Ativa

Figura 1: TM Profissionais de IPI
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Aumento da segurança
As ações de formação criaram momentos
de partilha de ideias e de experiências entre
colegas de diferentes equipas e formadoras
da ação. Estes momentos permitiram aos
formandos sentir que não “são os únicos
com dúvidas e inseguranças na prática.”,
contribuindo para que se sintam mais
confiantes e, consequentemente, mais
seguros na sua prática diária.

e crianças, de reflexão, análise e resoluções
mais céleres, de problemas que vão surgindo
na sua prática diária, e consequentemente
para a melhoria da sua qualidade de resposta
às famílias/cuidadores.

e “questionar” as formas de estar na IPI passando a valorizar mais o outro nas suas
intervenções.

Melhoria das relações em trabalho
de equipa

A participação nas atividades do projeto
permitiu uma aquisição mais minuciosa de
Estas dinâmicas proporcionam aos
conhecimentos em IPI, criando motivação
profissionais uma maior capacidade
acrescida nos profissionais de IPI para
Recorrendo às palavras das formandas, as
de reflexão pessoal e profissional
aprender cada vez mais. Estes sentemações de formação permitiram “aprofundar
e consequentemente uma maior
conhecimentos técnicos, partilhar experiências, consciencialização sobre o papel do outro no se responsáveis pela disseminação dos
conhecimentos adquiridos nas suas equipas
práticas, emoções… refletir e motivar para o
processo de IPI, passando a valorizar mais
(ELI), utilizando o Guia, como instrumento de
aperfeiçoamento e mudança”.(Coimbra). “A
a capacidade da família e da criança,
apoio à implementação de práticas de IPI
formação foi um grande suporte para refletir
promovendo o seu empowerment e
O facto de “percebermos que não somos
“dentro da ELI”, bem como para a promoção
sobre as minhas práticas”. ( Inês)
envolvimento. Aumentando assim, o seu
as únicas com inseguranças e dúvidas”,
de momentos de reflexão para “melhorar as
nível de abertura para ouvir e envolver mais
(Inês Coimbra) permitiu a aquisição de mais
O reforço de conhecimentos e competências
nossas práticas”, junto das famílias. “No âmbito
as famílias no processo de IPI – Escuta Ativa.
confiança e segurança nas práticas de
dos profissionais em princípios de IPI, e a
da intervenção do Núcleo de Supervisão
Tal como se pode verificar pelos seguintes
intervenção que fazem com as famílias que
capacidade de reflexão sobre as suas próprias
testemunhos, obtidos no âmbito das ações de Técnica, junto das ELI do Distrito, procurando
apoiam” (Portalegre)
práticas junto das famílias, contribuíram para
motivar e orientar as ELI para a adaptação
formação:
o aperfeiçoamento e a adequação das suas
gradual a outra metodologia de intervenção.
A partilha e troca de experiências entre os
“Esta dinâmica permitiu a reflexão, o estar
práticas
profissionais
ao
modelo
centrado
na
(Guarda)
profissionais de diferentes ELI, permitiram
no papel no papel do outro, a transparência
família.
“detetar falhas e dificuldades na intervenção e
fortalecem o crescimento interior de nós “seres A disseminação e sensibilização dos
possibilidade, formas de as melhorar.” (Lisboa) Partilhei, absorvi/ aprendi Mais e Mais, levo a
humanos” e como nos podemos de forma tão
profissionais das ELI, pelos coordenadores,
responsabilidade/consciência de “Intervir Mais,
simples influenciar e ajudar a fundamentar as
supervisores e/ou profissionais de IPI, bem
intervir Melhor…” (Aveiro)
nossas práticas.” (Aveiro)
como a introdução de estratégias e dinâmicas
Melhoria da qualidade de resposta às
de trabalho nas ELI, permite que haja um
“
famílias/cuidadores
maior envolvimento e motivação dos técnicos
Maior escuta ativa
Focando mais a minha concentração
para “redefinir algumas formas de atuação
Com a disseminação do Guia de Práticas
nas necessidades do outro (família/ed.) e
de modo a que toda a equipa trabalhe em
As metodologias utilizadas para dinamizar
Recomendadas através das ações de
fazendo um esforço para “agarrar” pelas
sintonia” e em equipa, contribuindo para a
as ações de formação, facilitaram um
formação, os profissionais de IPI adquiriram,
suas competências valorizando-o ao máximo
melhoria das relações em trabalho de equipa
envolvimento e participação ativa de todos
“interiorizaram” e reforçaram os seus
(exagerando até) para que se sinta confiante
conhecimentos e competências em princípios os formandos, nomeadamente o role-play: os
nele próprio e consiga exceder-se”. (Lisboa).
da IPI, permitindo-lhes um aumento das suas profissionais de IPI, colocam-se no lugar do
capacidades de intervenção junto das famílias outro e saem da sua zona de conforto, param
para pensar, “repensar” “consciencializar”
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ações de formação e seminários, contribuindo
para uma maior proximidade entre os
elementos das subcomissões e os técnicos
de IPI de outra forma e assim obter um maior
conhecimento sobre o funcionamento e
dinâmicas das ELI no terreno.

Grupo de trabalho SNIPI
Figura 2 Teoria da Mudança Final Grupo de Trabalho

Participação nas ações do projeto

Admitem a necessidade de um referencial orientador de práticas IPI

Maior proximidade entre os serviços públicos e privados de IPI

Aceitam o projeto im2- como impulsionador de um referencial orientador de práticas de IPI

Maior abertura para projetos em parceria

Existe uma maior abertura para a participação nas atividades/ ações de formação
Melhoria das relações de parceria

Melhoria das relações de parceria

Adquirem mais conhecimentos sobre o funcionamento e dinâmicas das ELI no terreno

Maior proximidade com os técnicos de IPI

Maior conhecimento sobre as práticas em
IPI no terreno
Maior conhecimento das práticas de IPI no terreno

“Permitiu-nos conhecer as pessoas de outra
forma, em contexto de formação, a exporemse de outra forma, colocando-se no lugar do
outro através do Role-play, o esforço de se
colocar na situação do outro, ao compararem
a personagem que vá ao encontro do que
é esperado, é um sinal de mudança. Não
podíamos desperdiçar esta oportunidade”
(Subcomissária do Algarve)

A consciencialização por parte do Sistema
Nacional de Intervenção Precoce na Infância
da necessidade de um referencial orientador
de práticas recomendadas em IPI, fez com
que a adesão, ao projeto fosse encarada
como uma mais valia para o trabalho a
desenvolver no âmbito da IPI.

Conscientes de que o SNIPI seria um “parceiro
forte para o projeto”, não só pelo facto de ser
a estrutura que tutela a Intervenção Precoce
em Portugal, mas também “pela possibilidade
de termos um referencial de boas práticas
em IPI, a parceria ou grupo de trabalho
que se constituiu, contribuiu para esbater
determinadas atitudes e preconceitos”,
promovendo uma maior proximidade entre
as entidades públicas e privadas de IPI e
consequentemente uma maior abertura para
o desenvolvimento de projetos em parceria.

“Sem dúvida a melhoria das relações de
A aceitação do projeto Im2 promovido pela
parcerias”, foi uma das mudanças que
ANIP, como meio impulsionador para a
ocorreram devido ao projeto Im2. “Este
existência de um referencial orientador de
projeto, o Guia foi um ponto de viragem na IPI
práticas em IPI, permitiu uma maior abertura
em Portugal, posso mesmo considerar que é
para a participação e envolvimento nas ações, o segundo marco no cimentar das práticas de
designadamente no apoio e organização das IPI em Portugal.” (Subcomissária do Algarve)
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Comissão Científica (CC)

Aumento do sentimento de pertença

Figura 3 - Teoria da Mudança Final Comissão Científica

O facto de se ter constituído uma comissão
científica com diferentes peritos na área
da intervenção precoce, de diferentes
domínios, com conhecimentos específicos e
especializados, contribuiu para a elaboração
de um trabalho, muito rico e autêntico.
Apesar de todos diferentes nos domínios,
conseguiu estabelecer-se uma plataforma
de entendimento, que permitiu optimizar e
partilhar os conhecimentos de cada um no
grupo, bem como tomar decisões partilhadas
de forma democrática. “houve muita partilha,
discussão, honestidade e autenticidade nas
questões e decisões.” (Prof. Universitária elemento do CC - UAveiro)

Participação na Comissão Científica(CC) e nas ações do projeto Im2

Conhecimento especifico
e especializado
de cada um dos elementos
contituintes da Comissão Científica

Criação de uma plataforma
de entendimento
de modo a optimizar os conhecimentos
de cada um e a sua partilha em Grupo

Decisões partilhadas e
aceites de forma democrática

Contacto com profissionais das ELI na formação

Partilha de ideias e experiências

Atualização de conhecimentos
- da teoria à prática partilhada

Sentem uma melhoria
das relações entre pares do CC
Sentem um aumento do conhecimento
das práticas de IPI, no terreno, em Portugal
Sentem que adquirem um aumento do
conhecimento científico em decorrente
das sinergias criadas no próprio CC

Aumento do sentimento de pertença

Esta plataforma de entendimento, surge
das sinergias criadas entre os elementos
da Comissão Científica e a ANIP, enquanto
líder do projeto. Estas sinergias permitiram
um aumento do conhecimento científico,
em parte devido à melhoria das relações
entre pares, contribuindo para a aquisição do
sentimento de pertença a um grupo,
“Sinto-me mais apoiada, menos sozinha.
Como elemento de um todo, que tem mais
unidade. Vejo a comissão científica, como parte
integrante de um todo.”(Prof. Universitária elemento do CC - UAveiro)

contacto directo com os profissionais de IPI
das diferentes ELI, o que permitiu partilhar
ideias, experiências, refletir e atualizar
conhecimentos junto dos que andam no
terreno, ou seja, transpor e confirmar na
prática a teoria de forma conjunta, partilhada.
“o sentir, o pensar, o conhecimento dos
profissionais de IPI, o conhecimento do terreno
e em contexto de excelência.”(Prof. Universitária
- elemento do CC - UAveiro)
Quer a partilha de conhecimentos em
contexto de formação, quer em contexto
de comissão científica contribuíram para
o aumento de conhecimentos, “Foram
momentos muito enriquecedores”, no
entanto, as dinâmicas utilizadas para
dinamizar as sessões de formação permitiram
às “pessoas colocarem cá para fora o que
há de melhor nesta área”. As relações que se
estabeleceram foram muito positivas, “soubese partilhar e ouvir os outros. Aprendi muito.” Foi
um grande “Enriquecimento Pessoal”.
“A experiência mais marcante na minha vida
pessoal em articulação com a minha vida
profissional”(Prof. Universitária - elemento do
CC - UAveiro)

Enriquecimento pessoal

Enriquecimento pessoal

A participação dos elementos do CC,
enquanto formadores/as nas ações de
formação e seminários de socialização/
disseminação do guia de práticas
recomendadas em IPI, contribuiu para o
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4
Provas e Valor
4.1. Indicadores (quantidade)
Cada uma das mudanças materiais - relevantes e significativas - identificadas pelos
stakeholders devem ser quantificadas. Para tal necessitamos de dados, indicadores que nos
permitam demonstrar que essas mudanças ocorreram.
Nesse sentido, definiram-se indicadores que serviram de base à construção de questionários
a aplicar aos diferentes stakeholders, com recurso à análise documental, a escalas de
avaliação e medição já existentes, bem como à informação recolhida junto dos stakeholders.
A tabela seguinte elenca os indicadores identificados e o caminho percorrido para chegar à
quantidade de mudança que ocorreu nos inquiridos.

58

Tabela 6 - Quantidade de mudança

Stakeholder

Mudança

Indicador

Fontes

DP

Profissionais de IPI

Aumento da Segurança

Nível de confiança no trabalho que desenvolve

Stakeholders e Global value exchange - The Positivity Scale, measures
optimistic attitude, toward the future.

23%

Melhoria da qualidade de resposta às
famílias/cuidadores

Nível de capacidade para dar resposta de forma
imediata às solicitações/necessidades das famílias;

Stakeholders e Global value exchange equality human rights
commission

23%

Maior Escuta Ativa

Nível de capacidade para compreender e ouvir o
Outro/família;

Stakeholders- análise qualitativa e Global value exchange - equality
human rights commission

22%

Melhoria das relações em trabalho de
equipa

Nível de capacidade para motivar os colegas de
equipa para a adopção de práticas recomendadas
em IPI;

Global value exchange - The Positivity Scale, measures optimistic
attitude toward the future.

19%

Melhoria das relações de parceria

Nível de satisfação com o nível de envolvimento da
parceria; Nível de abertura para o desenvolvimento
de projetos em parceria .

Global value exchange - Included in Lambeth well-being indicator
handbook

25%

Maior conhecimento das práticas de IPI
no terreno

Nível de satisfação com os conhecimentos sobre as
práticas de IPI das ELI da Região

Global value exchange-included in Lambeth , well-being indicator
handbook

13%

Aumento do sentimento de pertença

Sentimento de que tem com quem contar/que
pertence a um grupo;

Stakeholders e Global value exchange - equality human rights
commission

19%

Enriquecimento Pessoal

Nível de capacidade para reflexão sobre as práticas
de IPI em Portugal;

Stakeholders- análise qualitativa

19%

Grupo de trabalho
SNIPI

Comissão
Científica

Quantidade

Global value exchange - The Positivity Scale, measures optimistic
attitude, toward the future.

Para cada uma das mudanças foram identificados na maioria dos casos um
indicador, apenas a mudança - melhoria das relações de parceria do GT
SNIPI - teve 2 indicadores de análise, pelo que para a análise da quantidade
desta mudança, calculámos a média da distância percorrida de ambos os
indicadores, tendo em consideração o T0 e o T1 e a média das respostas
obtidas.
A título de exemplo, apresentamos questões colocadas para calcular a
quantidade de mudança vivida pelos stakeholders, de acordo com os
indicadores definidos.

Tabela 7 Duração das
mudanças

Momento T0 (antes do projeto Im2)

Momento T1 ( atual, após o projeto im2)

Antes de começar o projeto? Lembra-se como
estava? Qual era o seu nível de confiança, antes de
participar nas ações do projeto Im2?
0=nenhum;
1=baixo;
2= razoável;
3=alto;
4= altíssimo

Qual é o seu nível atual de confiança no
trabalho que desenvolve diariamente?
0=nenhum;
1=baixo;
2= razoável;
3=alto;
4= altíssimo
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Da análise dos dados, verifica-se que a maior expressividade de quantidade
de mudança se verifica no stakeholder grupo trabalho SNIPI, com 25% de
DP ao nível da mudança melhoria das relações de parceria, passando
de um nível de satisfação positivo para um nível altíssimo, após a nossa
intervenção.
O stakeholder Profissionais de IPI apresentam mudanças significativas em
praticamente todas as mudanças identificadas, com a melhoria das relações
do trabalho em equipa a obter menor expressão (DP de 19%) em relação
às restantes. Com maior expressividade, surgem a segurança no trabalho e
da melhoria da qualidade de resposta à família/ cuidadores, ambas com a
mesma percentagem de DP (23%). Verifica-se que em ambas as mudanças
analisadas, os profissionais de IPI passaram de um nível baixo e razoável
para um nível alto e altíssimo de melhoria e segurança no trabalho que
desenvolvem,
O stakeholder Comissão Científica apresenta em ambas as mudanças
testadas o mesmo nível, com 19% de DP entre o antes e o depois do projeto.

4.2. Duração
Para calcular a duração das mudanças, isto é, saber, até quanto se fazem
sentir os seus efeitos, questionaram-se os stakeholders sobre quanto tempo
as mudanças se iriam sentir, colocando-se a questão: “O Projeto Im2 terminou
há 8 meses, durante quanto tempo acha que a mudança maior escuta ativa
se vai fazer sentir?”, tendo como opções de resposta: 6 meses, 1 , 2, 3, 4, 5
anos ou mais., calculando-se depois a média das respostas.
A maioria das mudanças, segundo os profissionais de IPI tem uma duração
de 1 ano, no entanto, as mudanças do GT SNIPI e da Comissão Científica
perduram em média durante 2 anos.

Tabela 8 - Duração das mudanças
Stakeholder

Mudança

Duração

Profissionais de IPI

Aumento da Segurança

1

Melhoria da qualidade de resposta às
famílias/cuidadores

1

Maior Escuta Ativa

1

Melhoria das relações em trabalho de equipa

1

Melhoria das relações de parceria

2

Maior conhecimento das práticas de IPI no
terreno

2

Aumento do sentimento de pertença

2

Enriquecimento Pessoal

2

Grupo de trabalho
SNIPI

Comissão Científica
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4.3. Aproximações financeiras
A metodologia SROI serve-se de aproximações financeiras para quantificar o valor de cada
mudança analisada, ou seja, vamos calcular um preço para que no final da análise tenhamos
um valor dos benefícios gerados - e compará-los com os investimentos efetuados..

O valores apresentados e atribuídos a cada mudança, foram definidos com base na
informação e opinião dos dos stakeholders envolvidos e foram calculados segundo o número
de vezes durante o ano, que consideraram ser o ideal para obter aquela mudança.

Assim, para cada mudança identificada, foi atribuída uma aproximação financeira que resultou
do 3.ª processo de envolvimento de stakeholders: foram auscultados através de grupo
focal e/ou de questionário e onde tiveram a oportunidade de atribuir um valor a cada uma
das mudanças, segundo a sua preferência, tendo por base as aproximações /preferências
reveladas e declaradas. No entanto, para além desta auscultação e dada a dificuldade em
atribuir um determinado valor a uma mudança, que para uma pessoa pode ser um e para
outra, outro, a equipa envolvida nesta análise efetuou uma análise reflexiva em torno das
aproximações sugeridas pelos stakeholders, e seleccionou as que nos poderiam dar uma
análise mais conservadora, recorrendo maioritariamente às aproximações revelados (bens
substitutos) sugeridas, isto é, aos serviços que existem na sociedade e que contribuem para a
mesma mudança.

De entre as aproximações financeiras identificadas, verifica-se que a que tem maior valor
financeiro é a - Melhoria da qualidade de resposta às famílias/ cuidadores - pois segundo
os profissionais de IPI, auscultados a “falta de tempo” é um dos principais obstáculos ao
bom desenvolvimento do seu trabalho, visto terem muitos casos, famílias de crianças para
acompanhar e não terem disponibilidade para tal, por um lado, devido ao tempo que ocupam
em reuniões de equipa e por outro à falta de recursos humanos afectos à IPI.
Importa referir que, aquando a identificação da “escala de preferências”, as mudanças
Escuta Ativa e Aumento da Segurança obtiveram o mesmo nível de preferência, pelo
que foi solicitado ao grupo que voltassem a atribuir um valor a cada preferência, de
modo a “desempatar”, o que se verificou, no entanto, pode-se verificar que os valores das
aproximações de amabas as mudanças são semelhantes.

Tabela 9 - Aproximações Financeiras
Stakeholder

Mudança

Escala de
Preferências

Aproximação financeira

Fonte

Valor (€)

Profissionais
de IPI

Aumento da Segurança

3

Custo médio de uma consulta de Apoio emocional(2 x por mês a 50€/hora, durante 9 meses)

Bens substitutos - Stakeholders

900,00 €

Melhoria da qualidade de resposta às famílias/
cuidadores

1

Tempo, custo médio hora de apoio por terapeutas, psicólogos e outros profissionais de IPI/ tempo
para dar apoio às famílias e preparar as intervenções, em média 3 horas/por semana, a um custo
de 30€ (9 meses (duração do ano letivo))

Bens substitutos Stakeholders

3 240,00 €

Maior Escuta Ativa

2

Custo médio de formação em coaching, treino de competências , 1 X ano

Bens substitutos - Stakeholders

850,00 €

Melhoria das relações em trabalho de equipa

4

Custo médio disponibilizado para momentos de convívio com os colegas, 3 vezes por ano. (80€ e
por convívio)

Declaradas pelos - Stakeholders

240,00 €

2

Custo associado à realização e participação de atividades conjuntas, entre o SNIPI, ONGS e
Universidades, tais como reuniões de follow-up, momentos de partilha sobre as práticas de
IPI e definição de estratégias de melhoria com especialistas na área da Intervenção Precoce,
trimestralmente ( 200€)

Bens substitutos - Stakeholders

600 €

Maior conhecimento das práticas de IPI no
terreno

1

Valor associado ao custo de uma avaliação, monitorização de um trabalho de terreno e com
supervisão do trabalho realizado nas ELI , num determinado território sobre as práticas de IPI (custo
médio de 50€/hora (8 horas por mês), durante 6 meses)

Bens substitutos - Stakeholders

2 400,00 €

Aumento do sentimento de pertença

1

Valor associado à participação de peritos em IPI em conferências e seminários nacionais e
internacionais na área da IPI (associadas aos custos com deslocações ( 3 vezes ao ano )

Bens substitutos -auscultadas com
o stakeholders

2 000 €

Enriquecimento Pessoal

2

Custo médio de participação em atividades, estratégias e dinamização de grupos durante o ano.

Declaradas, disponibilidade para
pagar pelo stakeholder

800 €

Grupo de
trabalho SNIPI

Comissão
Científica

Melhoria das relações de parceria
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5
Impacto e Retorno social
5.1 Atribuição I
A Atribuição || é a proporção de mudança
atribuível a factores externos à nossa
intervenção podendo ser, entidades ou
pessoas e que por isso, não podem ser
contabilizados no resultado final.
Para o cálculo das atribuições tipo II,
efectuou-se uma média das respostas dadas,
segundo as questões colocadas para efeito
ex: “Imagine que tem 10 pontos para distribuir
entre as pessoas e/ou organizações que
deram um contributo para que o seu nível de
confiança melhorasse no último ano. Quantos
pontos daria ao nosso projeto?”
A maioria das mudanças têm influências
externas, mas pouco significativas, sendo a
mudança enriquecimento pessoal que mais
influência teve do Im2, obtendo uma cotação
de 9 pontos.

Tabela 10 - Atribuição I

Stakeholder

Mudança

Indicador

Antes (T0)

Hipotético
(Th)

Atribuição I

Profissionais
de IPI

Aumento da Segurança

Nível de confiança no trabalho que desenvolve

2,1

2,1

1,0%

Melhoria da qualidade de resposta às
famílias/cuidadores

Nível de capacidade para dar resposta de forma imediata às solicitações/necessidades das famílias;

2,0

2,1

1,4%

Maior Escuta Ativa

Nível de capacidade para compreender e ouvir o Outro/família;

2,5

2,5

0,7%

Melhoria das relações em trabalho de equipa

Nível de capacidade para motivar os colegas de equipa para a adopção de práticas recomendadas em IPI;

2,2

2,3

2,7%

Melhoria das relações de parceria

Nível de satisfação com o nível de envolvimento da
parceria;

3,0

3,0

0,0%

Nível de abertura para o desenvolvimento de projetos
em parceria

3,5

3,5

0,0%

Maior conhecimento das práticas de IPI no
terreno

Nível de satisfação com os conhecimentos sobre as
práticas de IPI das ELI da Região

2,3

2

0,0%

Aumento do sentimento de pertença

Sentimento de que tem com quem contar/que pertence a um grupo;

2,5

2,5

0,0%

Enriquecimento Pessoal

Nível de capacidade para reflexão sobre as práticas
de IPI em Portugal;

3,3

3,5

6,3%

Grupo de
trabalho
SNIPI

Comissão
Científica
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Tabela 11 - Atribuição II

5.2 Atribuição II
A Atribuição || é a proporção de mudança
atribuível a factores externos à nossa
intervenção podendo ser, entidades ou
pessoas e que por isso, não podem ser
contabilizados no resultado final.
Para o cálculo das atribuições tipo II,
efectuou-se uma média das respostas dadas,
segundo as questões colocadas para efeito
ex: “Imagine que tem 10 pontos para distribuir
entre as pessoas e/ou organizações que
deram um contributo para que o seu nível de
confiança melhorasse no último ano. Quantos
pontos daria ao nosso projeto?”
A maioria das mudanças têm influências
externas, mas pouco significativas, sendo a
mudança enriquecimento pessoal que mais
influência teve do Im2, obtendo uma cotação
de 9 pontos.

Stakeholder

Mudança

Indicador

Nº de pontos recebidos
pelo projeto

Atribuição II

Profissionais
de IPI

Aumento da Segurança

Nível de confiança no trabalho que desenvolve

8,1

19%

Melhoria da qualidade de resposta às famílias/
cuidadores

Nível de capacidade para dar resposta de
forma imediata às solicitações/necessidades
das famílias;

8,1

19%

Maior Escuta Ativa

Nível de capacidade para compreender e ouvir o Outro/família;

8,1

19%

Melhoria das relações em trabalho de equipa

Nível de capacidade para motivar os colegas de equipa para a adopção de práticas
recomendadas em IPI;

8,2

18%

Melhoria das relações de parceria

Nível de satisfação com o nível de envolvimento da parceria;

8,6

14%

Maior conhecimento das práticas de IPI no terreno

Nível de satisfação com os conhecimentos
sobre as práticas de IPI das ELI da Região

8,8

13%

Aumento do sentimento de pertença

Sentimento de que tem com quem contar/
que pertence a um grupo;

8,8

13%

Enriquecimento Pessoal

Nível de capacidade para reflexão sobre as
práticas de IPI em Portugal;

9,0

10%

Grupo de
trabalho
SNIPI

Comissão
Científica
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5.3 Taxa de redução
A taxa de redução pretende avaliar o grau de desvalorização a que as mudanças estão
expostas, já que as mesmas não têm a mesma duração, sofrendo oscilações ao longo do
tempo. Assim, estabeleceu-se a redução de 25% para as mudanças sentidas pelos diferentes
stakeholders.

5.4 Deslocação
A análise da deslocação pretende evidenciar as consequências e fatores negativos da intervenção do Im2 relativamente a terceiros, entidades ou pessoas, pelo que se questionou em
grupo focal se a nossa intervenção poderia gerar efeitos menos positivos, ao que se apurou que
não, pelo que não foram identificadas consequências negativas.

5.5 Cálculo do retorno social
A leitura do mapa de impacto (MI) apresentado de seguida, permite revisitar toda a análise,
representando todos os custos e benefícios aplicáveis aos stakeholders envolvidos, segundo
a sua importância e envolvência.
O impacto de cada mudança (valor da mudança) foi calculado através da multiplicação
da quantidade de mudança e a aproximação financeira (QM x AF= Valor da mudança). Para
se efetuar o cálculo do retorno social aplicou-se aquela fórmula a todas as mudanças,
subtraindo-se depois os descontos acima mencionados.
O rácio do SROI é calculado pela divisão do valor atual líquido (VAL) dos benefícios pelo valor
do investimento.
A avaliação do impacto social do projeto Im2, demonstrou-nos que o valor atual líquido total
(VAL) para os três anos em análise é de 770 933,47€ e o valor de investimento efetuado pelos
stakeholders é de 629 103,2 €, sendo o retorno social (SROI) por cada 1€ investido de 5,40 €.
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Mapa de Impacto Social
MAPA DE IMPACTO

Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Realizações

Mudanças
Descrição

Quem afetamos/nos afeta?

Como vamos
segmentar os
Stakeholders?

Coordenadores/as

Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?

O que vão eles
investir?

428 tempo

Quanto vão investir
(€)?

S/VM

Atividades em números
O que muda nas suas vidas?

16 ações

Aumento da segurança

Melhoria da qualidade de resposta às
famílias/cuidadores

Técnicos de IPI

370 guias
Maior Escuta Ativa

Melhoria das relações em trabalho de
equipa

Tempo investido
em 4 reuniões , 3
horas cada, num
total de 12 horas/
cada (total de84h)
((base diária 170€)
valor , enquanto
consultores
6 56.66€)
Grupo de Trabalho SNIPI

Comissão Cientíﬁca

Como medimos a
mudança?

Nível de conﬁança
no trabalho que
desenvolve

Descontos (DC)

Quantidade (QT)

Duração

Começo

Aproximação Financeira
(AF)

Valor

Qual a Distância
Percorrida (DP)?
(T1-T0)

Se o projeto só
tivesse um ano,
durante quanto
tempo os
stakholders
sentiriam a
mudança?

Os efeitos
começam no início
da atividade (1) ou
no ano seguinte
(2)?

Qual o racional da
aproximação ﬁnanceira?

Que preço que
atribuímos à
mudança?

23%

3

5 seminários

Supervisores/as

Proﬁssionais de IPI

Indicador

Tempo para
organização dos
espaços da formação
(média de 3 horas,
cada um (5
subcomissários),
segundo o valor
hora/formador 30€)

Espaço e
equipamento
Informático
Tempo investido nas
reuniões de trabalho
- 3 reuniões com a
duração média de 6
horas, total de horas
18 horas/cada (total
de 108 horas). Ao
valor/hora de
42,30€, de acordo
6 com o valor de
Tempo para a
redação dos
capítulos do Guia
(média de 120 horas
cada - total de horas
720)

4 759,44 €

450,00

1 584,00

Melhoria das Relações de Parceria

Organização da logística da
formação

Maior conhecimento das práticas de IPI no
terreno

Nível de capacidade
para motivar os
colegas de equipa
para a adopção de
práticas
recomendadas em
IPI

Nível de satisfação
com o nível de
envolvimento da
parceria; Nível de
abertura para o
desenvolvimento de
projetos em parceria

Nível de satisfação
com os
conhecimentos
sobre as práticas de
IPI das ELI da Região

23%

3

22%

3

Custo médio de formação

Dinheiro

27 378,40

Fundação Calouste Gulbenkian Financiador

Dinheiro

72 634,02

141 830,26 €

O nosso projeto
gera esta mudança
Que parte da
à custa de um
mudança se deveu
impacto negativo
a outras pessoas
noutro
ou instituições?
stakeholder?

Impacto

Aumento do sentimento de pertença

Sentimento de que
tem com quem
contar/que pertence
a um grupo;

Enriquecimento pessoal

Nível de capacidade
para reﬂexão sobre
as práticas de IPI em
Portugal;

Cálculo do Retorno Social
Taxa de Desconto

Redução
Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
ano para o outro?

5,50%

QT x AF - DC
Ano 0

Ano 1

Ano 2

0%

19%

94 142,33 €

94 142,33 €

94 142,33 €

94 142,33 €

0%

19%

2 521,04 €

2 521,04 €

2 521,04 €

2 521,04 €

0%

19%

271,24 €

271,24 €

271,24 €

271,24 €

0%

18%

163,82 €

163,82 €

163,82 €

163,82 €

1 050 €

0%

14%

226 €

226,28 €

226,28 €

226,28 €

3 840,00 €

0%

13%

420,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

738 €

738,28 €

738,28 €

738,28 €

675 €

675,00 €

675,00 €

675,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

99 157,98 €

98 738,0 €

98 738,0 €

98 738,0 €

Valor presente de cada ano (após descontos)
Valor atual líquido total (VAL)
VAL - Investimento
Retorno Social € por € (VAL / investimento)

98 738 €

93 590,5 €

88 711,4 €
281 039,87 €
139 210 €
2,0 €

13 440,00 €

1 500,00 €

1 em coaching, treino de
competências

1 048,00 €

19%

3

1

Custo associado a realização de
atividades em equipa, fora do
contexto de trabalho, tais como
atividades de outdoor e team
building

Custo associado à realização e
participação de atividades
conjuntas, entre o SNIPI, ONGS
e Universidades, tais como
reuniões de follow-up,
momentos de partilha sobre as
práticas de IPI e deﬁnição de
estartégias de melhoria com
especialistas na área da
intervenção Precoce,
trimestralmente ( 350€)

25%

5

1

13%

5

1

Valor associado ao custo de
investigação e supervisão do
trabalho realizado nas ELI , num
determinado território sobre as
práticas de IPI (custo médio de
40€/hora, durante um ano, 8
vezes por mês)

19%

4

1

Valor associado à participação
de peritos em IPI em
conferências e seminários
nacinais e internacionais na área
da IPI (associadas aos custos
com deslocações (1500€ / 3
vezes ano)

4 500 €

0%

13%

4 568,40

30 456,00

Atribuição II

1 200,00 €

1 emocional( 2 x por mês a

50€/hora)
Tempo, custo médio hora de
apoio por terapeutas,
psicólogos e outros
proﬁssionais de IPI/ tempo
1 para dar apoio às famílias e
preparar as intervenções,
em média 7 horas/por
semana, a um custo de 40€

Que parte desta
mudança
aconteceria de
qualquer forma?

Deslocação

Organização de 16 espaços com
capacidade para 30 formandos em
sala (custo médio de 99€ de salas
de formação com equipamento
informático incluído em horário
laboral das 9:30h às 18h)

6 reuniões de trabalho e redação
do Guia

ANIP - Entidade Promotora e
Financiadora

Total

4 reuniões de trabalho

Nível de capacidade
para dar resposta de
forma imediata às
solicitações/
necessidades das
famílias
Nível de capacidade
para compreender e
ouvir o Outro/
família;

Custo médio de uma
consulta de Apoio

Atribuição I

Redação de capítulos do Guia concepção

19%

4,50

0%

1
Viagens, estágios em
contextos específicos

4 000 €

10%

Recursos Humanos, material de
desgaste e custos e de divulgação
do Guia on-line
Recursos Humanos (equipa
Operacional), Concepção do Guia;
concepção e realização das 16
ações de formação, 5 seminários de
divulgação do Guia; Deslocações

Total
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5.6 Análise de sensibilidade
Toda a análise efetuada e resultados obtidos, têm por base pressupostos e estimativas que
podem sofrer alterações, mediante a existência ou não de parâmetros críticos, negativos ou
positivos na nossa análise.

Face aos parâmetros críticos apresentados anteriormente, as principais variáveis que podem
vir alterar os valores do SROI estão interligadas com a DP dos profissionais de IPI, a duração,
as aproximações financeiras e as atribuições I e II.

Nesse sentido com recurso à análise de sensibilidade, pretendemos compreender os efeitos
da alteração de diferentes variáveis no modelo de análise do projeto e assim testar a sua
robustez e identificar parâmetros críticos, isto é, variáveis capazes de influenciar o rácio do
SROI.

Identificados os parâmetros críticos, fomos então, testar o seu impacto no no rácio SROI do
projeto, tendo sido calculados os dois cenários, um otimista e um pessimista. Constatandose que seria necessário acontecerem todas as alterações descritas anteriormente para que o
SROI descesse para 0,60€. Ou seja, é necessário alterar um número considerável de variáveis
para se atingir este valor, concluindo-se portanto a robustez desta análise.

Iniciámos esta análise comparando o impacto entre os vários stakeholders, de forma a
compreender quem beneficiará mais e menos com este projeto. Como se pode verificar no
gráfico “impacto por stakeholder”, o grupo que mais beneficia é sem dúvida os principais
beneficiários do projeto - os Profissionais de IPI, com 99% do valor retorno social do
investimento que é feito.
Os grupos menos beneficiados são o GT SNIPI e a Comissão Científica. No entanto, o seu
retorno é igualmente positivo.

Na análise de sensibilidade otimista constatou-se uma variação do SROI até 8,40€ ,
verificando que os parâmetros críticos: aumento da atribuição financeira, redução da
atribuição II para os profissionais de IPI, GT SNIPI e CC e aumento da DP em 5% para os
profissionais de IPI, são os que mais contribuem para o aumento do SROI do cenário otimista.

Quanto à análise gráfica do retorno social por mudança, verifica-se que as mudanças que
mais impacto têm na análise, recolhendo assim mais benefícios, são: a melhoria da qualidade
de resposta (67%), a maior escuta ativa (17%) e o aumento da segurança (16%) por parte dos
profissionais de IPI que participaram no projeto, pelo que se efetuarmos alterações nestas
mudanças o valor do SROI vai sofrer alterações.
As mudanças com menor impacto na análise, mas ainda assim positivas, são: o
enriquecimento pessoal (CC) e melhoria das relações de parceria (GT SNIPI) - o que está
correlacionado com investimento efetuado para obter cada uma das mudanças (2), bem
como pelo fato de serem Stakeholders com “interesse” no desenvolvimento e mediação do
projeto.
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Tabela 12- Análise de sensibilidade: fatores críticos
Parâmetros Críticos da Análise,
descrição e variação da análise

Stakeholders

A inclusão de stakeholders na análise: consideramos que a ANIP enquanto entidade promotora do projeto, deveria incluir esta análise, pelo facto de beneficiar ao nível da visibilidade e reconhecimento do seu papel
enquanto entidade referência no âmbito da IPI;
Inclusão dos ministérios da Saúde, Educação e Segurança Social, quanto ao nível de custos e poupanças que obtém com o Projeto (redução de custos com os recursos humanos e materiais ao nível da Formação para os
seus profissionais; bem como ao nível da redução de consultas e internamentos a crianças dos 0 aos 6 anos.)

Recursos

O valor hora dos stakeholders Grupo trabalho SNIPI, foi estipulado de acordo com os valores disponíveis para consultores numa base diária de acordo com o Portugal 2020, no entanto, consideramos que o valor hora de
um representante SNIPI deverá ser superior ao apresentado, assim como o valor hora atribuído aos elementos da Comissão Científica, pois o valor de referência remete para tabela CRUP de 2004, pelo que o valor hora
poderá ser superior, o que se refletirá ao nível dos investimentos.

Teoria da Mudança

Ao nível das mudanças, poder-se-ía ter colocado mudanças ao nível das poupanças para o Estado (incluindo os ministérios supramencionadas); Poder-se-ía ter definido a mudança Inclusão de um quadro conceptual
orientador de Práticas de IPI, no GT SNIPI, no entanto, devido aos timmings do programa eás condições impostas pelo programa, não foi possível incluir mais do que 2 mudanças, por stakeholder.

Indicadores

Ao nível dos indicadores poder-se-ía ter dado a oportunidade de colocar mais do que um, por mudança, visto que alguns dos utilizados não foram os melhores para medir determinadas mudanças.

Distância Percorrida

Relativamente à distância percorrida dos profissionais de IPI, consideramos que algumas mudanças tais como a Segurança e Escuta Ativa, podem não refletir de forma fidedigna, visto que dos 428 formandos, 73
responderam ao questionário e da análise efetuada aos relatórios de avaliação da formação, verifica-se que a maioria dos formandos consideram estas como sendo as principais que ocorreram na sua vida, visto que
a possibilidade que lhes foi dada em “estar no lugar do outro”, lhes permitiu obter uma outra percepção sobre a IPI e a capacitação das famílias, levando-os a obter um maior optimismo e confiança no trabalho que
desenvolvem com as famílias mas também uma maior confiança e abertura para a inclusão da família em todo o processo. Por isso, consideramos que possa existir uma margem de erro de aproximadamente 5% nas
respostas dos beneficiários, para um intervalo de confiança de 95%, por isso vamos aumentar 5% da DP, em todas as mudanças dos profissionais IPI, na análise do cenário otimista.
Quantos ao GT SNIPI e CC, apesar de nem todos os membros terem respondido ao questionário de quantificação das mudanças, (3 dos 7 elementos GT SNiPI não responderam, assim como 2 dos 6 da CC), consideramos
que não devemos efectuar a análise de sensibilidade, visto serem entidades de tutela e de investigação e que só obtendo os dados é que nos dariam mais segurança para tal.

Duração

A duração das mudanças identificadas pelos diferentes stakeholders, situam-se entre o mínimo de 1 e o máximo de 2 anos, não havendo nenhuma mudança com uma duração inferior a 1 ano. As mudanças com uma
duração no tempo de 2 anos, verificam-se nos stakeholders CC e GT SNIPI, o que é justificável visto, serem entidades e nessas as mudanças fazem-se sentir mais tempo. Contudo sabemos que os efeitos das mudanças
têm tendência a diminuir após um ano, pelo que para testar um cenário pessimista vamos reduzir a duração das mudanças dos stakeholders GT SNIPI e CC, para 1 ano,

Valor

O valor das aproximações é algo que podemos testar, visto que apesar da auscultação dos stakeholders, algumas das questões colocadas, não foram bem entendidas e daí terem surgido questões interligadas com
os valores a atribuir a determinada mudança. Podemos aplicar outros valores substitutos à mudança e mais fácil de verificar no mercado- Melhoria da qualidade de resposta às famílias, para um cenário pessimista Profissionais de IPI.
Para o cenário otimista vamos incluir e testar a aproximação financeira com outro bem substituto para para obter a melhoria das relações do trabalho em equipa. - Profissionais de IPI -Custo associado a realização de
atividades em equipa, fora do contexto de trabalho, tais como atividades de outdoor e team building , 3 vezes ao ano, disponibilizando 200€- total de 600€.
O valor associado ao custo de um trabalho de terreno/ investigação e com supervisão do trabalho realizado nas ELI , num determinado território, deverá ser superior a 45€, uma vez que inclui custos de supervisão e
trabalho de terreno de quem faz o estudo. Podemos incluir na análise o aumento do custo médio para 100€/hora, durante um ano, 8 horas por mês, durante 6 meses)- Cenário otimista. - GT SNIPI.
Também poderíamos testar a aproximação relativa ao CC- Enriquecimento Pessoal, onde foi colocada em alternativa os custos com viagens e estágios em contextos específicos (5000€)- cenário otimista.

Atribuição I

Na atribuição I, vamos colocar 20% de atribuição em todas as mudanças dos profissionais de IPI e 15% aos restantes stakeholders, para testar o SROI, (Cenário pessimista)

Atribuição II

Na atribuição || foram mencionadas pelos stakeholders inquiridos, como entidades ou pessoas que influenciaram as mudanças, a própria ANIP e as formadoras do projeto, pelo que consideramos que podemos reduzir aqui
a atribuição para 10%, nas mudanças, para a análise de cenário otimista.

Redução

Ao nível da redução, não temos nada a testar.

Deslocação

Apesar da auscultação dos stakeholders não ter identificado nenhuma externalidade negativa, consideramos que se o apoio da IPI, for de qualidade e eficaz junto das famílias, estas poderão deixar de procurar terapias no
privado, surgindo aqui uma externalidade negativa para quem trabalha no privado. Podemos colocar uma deslocação de 10% a para testar o cenário negativo e ver até onde vai a permeabilidade e robustez nossa análise.

67

6
Conclusão e
recomendações
Da análise SROI avaliativa ao projeto Im2, resulta o valor de benefícios (VAL) de 770 933,47€ a
três anos, sendo o valor do retorno Social de 5,40€ por cada euro investido.
Este resultado é conservador, visto ter sido testado em dois cenários diferentes: os valores
só alteram com a introdução de novas variáveis em muitos parâmetros. (otimista 8,40€ e
pessimista 0,60€). Consideramos, ainda, que se incluíssemos as poupanças do Estado na
análise, o valor do retorno seria muito superior; no entanto, optámos por não o fazer, visto ser
um stakeholder de difícil acesso e os dados que poderíamos obter não seriam os melhores
para a análise, podendo enviesá-la.
O cálculo do SROI teve por base inclusão de apenas três stakeholders, os quais foram
selecionados de acordo com o seu grau de importância para o projeto. Outros stakeholders
poderiam ter sido incluídos, caso a prototipagem contemplasse mais tempo de análise.
Dos stakeholders envolvidos, os que mais peso tiveram no SROI foram sem dúvida os
profissionais de IPI, sendo eles os principais beneficiários diretos do projeto, com uma
percentagem de retorno a rondar os 99%, sobretudo ao nível da melhoria da qualidade
de resposta às famílias/cuidadores - mudança que arrecada cerca de 67% dos benefícios
gerados, seguindo-se o aumento da segurança no trabalho que desenvolvem (17%) a escuta
ativa. (16%). Importa aqui referir que o grupo auscultado na 3.ª fase de envolvimento, referiu
numa abordagem inicial estas duas mudanças de forma equiparada, o que demonstra que
quer uma quer outra são muitíssimo importantes.

Apesar do valor do retorno para o Grupo de Trabalho SNIPI e para a Comissão Científica
ser diminuto, as mudanças ocorridas são positivas, surgindo como significativas ao
nível da melhoria das relações de parceria, do GT SNIPI,: a distância percorrida (DP) por
este stakeholder foi de 25%, assim como as DP da Comissão Científica. As mudanças
Enriquecimento Pessoal e Sentimento de Pertença, obtiveram uma quantidade de mudança
de 19%.
Tendo em conta o curto espaço de tempo disponível para o desenvolvimento da análise
SROI deste projeto, utilizou-se na 2.ª fase de envolvimento, a metodologia de aplicação
de questionário on-line, para a recolha de informação, sendo essa uma forma mais rápida
de recolha e tratamento de dados sobretudo quando a população a envolver se encontra
dispersa geograficamente. No entanto, tem as suas fragilidades, designadamente ao nível
da obtenção de respostas. Para uma análise futura ter-se-á que com mais tempo envolver e
sensibilizar de forma personalizada as pessoas em questão.
Para além dificuldade mencionada anteriormente, não foi fácil envolver os profissionais de IPI
em grupo focal visto o seu trabalho ser realizado nos contextos naturais das crianças, o que
significa que nem sempre estão no mesmo local, deixando de estar a prestar o apoio para
se envolver na análise. Contudo, foi possível recolher a informação necessária para a nossa
análise e a amostra de Profissionais de IPI foi representativa dos diferentes profissionais que
constituem as equipas transdisciplinares do SNIPI, incluindo coordenadores, supervisores
e técnicos de IPI, de todas as regiões, no entanto, não foi possível devido aos timmings da
análise efectuar uma análise por segmento, o que pretendemos fazer em breve.
Outro aspeto a melhorar são as aproximações financeiras, uma vez que apesar da inclusão
dos stakeholders na sua definição, há arestas a limar.
Por fim, tendo em consideração que todos os stakeholders obtiveram impactos positivos
com a sua participação no Im2, consideramos que os objetivos e resultados previstos foram
alcançados e mais do que um valor financeiro, há um valor maior - as crianças - que vão
decerto obter ganhos com esta intervenção. São as crianças de hoje que serão o futuro.
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Sumário Executivo
A Associação do Porto de Paralisia Cerebral
(APPC) presta serviços a pessoas com
paralisia cerebral e deficiências neurológicas
afins, cuja missão é ser o parceiro especialista
na prestação de serviços de excelência pela
diversidade humana e apoiar projetos de vida.
Neste processo, optou-se por avaliar o Centro
de Recursos para a Inclusão (CRI), que visa
“apoiar a inclusão das crianças e jovens com
deficiências e incapacidades, através da
facilitação do acesso ao ensino, à formação,
ao trabalho, ao lazer, à participação social
e à vida autónoma, promovendo o máximo
potencial de cada indivíduo em parceria com
as estruturas da comunidade”.
Foram incluídos três stakeholders: alunos
(983), famílias (528) e agentes educativos
(607). As linhas de mudança que melhor
traduzem o impacto gerado pela intervenção
são: desenvolver o sucesso escolar, mais
envolvimento no brincar e atividades
de lazer, melhor qualidade nas relações
interpessoais, maior realização pessoal, mais
participação no processo educativo, melhoria
no relacionamento da família com os filhos,
mais qualidade nas práticas colaborativas,
aumento da diversidade das atividades
adaptadas aos alunos.

Como resultado desta avaliação e medição
de impacto, temos o retorno de investimento
de 1:2,4, ou seja, por cada euro investido
temos um retorno social de 2,4€, Importa
registar que este rácio situa-se entre um
cenário pessimista, cujo retorno social é de
1,13€ e um cenário otimista, com um rácio de
6,35€, por cada euro investido.
Para nós, o indicador de sucesso desta
experiência foi percecionar áreas de
melhoria, adquirir competências para aplicar
a ferramenta a novos projetos/serviços, a
possibilidade de se criar de novas respostas
e a oportunidade de se criar sinergias com as
outras organizações envolvidas.

(1) (2007) CENTROS DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO REORIENTAÇÃO DAS ESCOLAS ESPECIAIS. Direção Geral de
Inovação e de Desenvolvimento Curricular.
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1
Âmbito e
Stakeholders
1.1 Âmbito da análise
A motivação para esta avaliação prende-se
com a necessidade de melhor conhecer e
avaliar o impacto social que o APPC CRI tem
enquanto parceiro alargado para a educação
inclusiva, sendo o seu público-alvo os alunos,
suas famílias e os agentes educativos.
Desde 2009 que a APPC é acreditada
como CRI, tendo sido sempre conseguida a
renovação da acreditação, que decorre em
cada ano letivo. De facto, ainda nos dias de
hoje, os CRI são projetos que carecem de um
enquadramento normativo que regule, quer
do ponto de vista conceptual quer do ponto
de vista prático, a atuação dos CRI no âmbito
da educação inclusiva. No seguimento das
recentes publicações da Direção-Geral da
Educação, o APPC CRI tem orientado as suas
atividades de forma a que estas contribuam
para mudanças esperadas no quotidiano dos
alunos, famílias e agentes educativos, visando
a plena inclusão. Entende-se que esta
avaliação poderá, ainda que implicitamente,

traduzir a visão que diferentes stakeholders
têm do APPC CRI no que respeita aos seus
pressupostos, ou seja, a abordagem centrada
num modelo biopsicossocial, por intermédio
de práticas colaborativas e centradas nos
contextos.
Do ponto de vista económico, ainda se
verifica um caráter anual e contingente do
financiamento atribuído aos CRI, que traz
insegurança e instabilidade às instituições,
equipas, agrupamentos de escolas e
aos próprios alunos, famílias e agentes
educativos.
Assim, é neste enquadramento que urge
avaliar o impacto social do APPC CRI,
compreendendo em que medida é que
este melhora a participação das crianças
e jovens nos seus contextos reais de vida,
em particular o escolar; o empowerment e
as tomadas de decisão das famílias quanto
às dinâmicas escolares e familiares; e em
que medida o APPC CRI capacita as práticas
dos agentes educativos no que respeita
à diversidade das crianças e jovens com
NEE. Para o efeito, importa registar que,

atualmente, o APPC CRI é parceiro de 20
Agrupamentos de Escolas (AE) dos concelhos
do Porto, Gondomar e Maia, e no ano letivo
2015/2016 prestou o suporte a 537 crianças e
jovens com NEE.
Para este processo, a APPC mobilizou a
equipa do CRI, do gabinete de projetos, da
área financeira, entre outros, em estreita
articulação com as Direções Técnicas e de
Serviços, a Comissão Executiva Permanente e
a Direção.
Por fim, o Armando Guimarães enquanto
responsável do processo e, com a equipa do
APPC CRI, analisou um ano de intervenção
do serviço dedicando-se à elaboração de um
protótipo de SROI avaliativo, cujo objetivo foi
dominar a metodologia para que no futuro
possa desenvolver um SROI prospetivo no
APPC CRI, durante o ano letivo 2017/2018,
e replicar a avaliação a outros serviços e
projetos da APPC.
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1.2 - Stakeholders
1.2.1. Envolvimento
dos Stakeholders
A seleção das partes interessadas teve como
critério o grau de materialidade de cada
um dos stakeholders, isto é, considerou-se
o nível de importância e de participação de
cada um dos stakeholders nas mudanças que
decorrem da intervenção do APPC CRI.
O APPC CRI tem como principais stakeholders
as crianças e jovens com NEE, as suas
famílias e os agentes educativos. Nos alunos
foram considerados três segmentos: alunos
do 1º, 2º, 3º ciclo com NEE; os pares dos
alunos com NEE; e os alunos com Plano
Individual de Transição (PIT). Nos agentes
educativos, foram considerados dois
segmentos: os docentes e os assistentes
operacionais. Para além destes stakeholders,
no APPC CRI há outros, o Ministério da
Educação e Ciência, o principal financiador, e
os AE, entendidos na sua política de escola.
Para além disso, o APPC CRI tem vindo a
desenvolver respostas, na comunidade,
em períodos pós-letivos, que contam com
co-financiamento do Instituto Nacional de
Reabilitação.

Assim, os contactos realizados ocorreram
diretamente com os stakeholders, por
telefone e e-mail, e as equipas do APPC CRI e
do Gabinete de Projetos estiveram envolvidas
no levantamento de dados. Aqui, todos os
stakeholders e respetivos segmentos foram
envolvidos, tendo sido consultados, no total,
97 elementos, nas 3 fases de envolvimento.
Para o efeito, solicitou-se autorização
aos AE para a realização das entrevistas
e dos focus group, aos alunos e agentes
educativos, e convidaram-se as famílias para
participarem em focus group na APPC. Sobre
os questionários, para os agentes educativos
e famílias optou-se por enviar por e-mail,
recorrendo à base de contactos do APPC
CRI, e para os alunos, a equipa do APPC
CRI realizou-os, nas escolas, diretamente
com estes e com as famílias cujos alunos
não tenham a capacidade para o fazer. No
processo foram utilizados diversos métodos
de recolha de informação, desde a análise
documental, a entrevista, os focus group e os
questionários.

Por fim, com o tempo limitado para esta
etapa e o constrangimento da equipa do
APPC CRI estar disponível só em outubro
de 2016, recorreu-se aos stakeholders com
quem já existiam relações de proximidade
e de maior confiança, decorrentes do
trabalho realizado nos anos letivos anteriores,
que possibilitaram com maior celeridade
o contacto e o acesso aos alunos e aos
agentes educativos. Embora não se tenha
reunido o número de participantes desejado,
registaram-se aspetos bastantes positivos,
nomeadamente, a possibilidade de se refletir,
com todos, sobre as práticas e dinâmicas
que são desenvolvidas, de ter um maior
feedback de cada um deles e de explorar
novas oportunidades/ideias para a criação de
atividade conjuntas que acrescentem valor
social ao APPC CRI, por exemplo o Grupo de
Partilha de Famílias.
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Tabela 1 - Envolvimento de Stakeholders
Envolvimento I
Stakeholder

Alunos

Famílias

Segmento
Alunos com 1º,
2º e 3º ciclo com
NEE

Envolvimento II

Envolvimento III

U

983

Justificação
Inclusão

n

%

método

n

%

método

n

%

método

Porque incluímos/excluímos?

7

0,7%

Entrevistas
presenciais

7

10,1%

Inquéritos
online

2

0,44%

Focus Group

Incluído

Principais stakeholders com mudança e
objetivo do serviço

Alunos do secundário com
NEE- PIT

Entrevistas
presenciais

Inquéritos
online

4

5,5%

Focus Group

Incluído

Principais stakeholders com mudança e
objetivo do serviço

Grupo de pares

Entrevistas
presenciais

Inquéritos
online

2

0,44%

Focus Group

Incluído

Stakeholders com mudança indireta

Incluído

Stakeholders com mudança indireta enquanto
membros de equipa que
se pretende transdisciplinar

528

2

0%

Entrevistas
presenciais

20

29%

Inquéritos
online

13

2,5%

Focus
Group

Inquéritos
online

5

1,1%

Focus Group

Incluído

Stakeholders com mudança indireta
enquanto membros de equipa que se
pretende transdisciplinar

Inquéritos
online

0

0%

Focus Group

Incluído

Stakeholders com mudança indireta
enquanto membros de equipa que se
pretende transdisciplinar

Ministério da Educação e Ciência

Excluído

Agente único financiador e
regulador do CRI

Agrupamentos de escola (Política de
escola)

Excluído

Ainda pouca mudança
pelo CRI ao nível da política dos AE’s

Agentes Educativos

Professores

455

2

0%

Entrevistas
presenciais

Assitentes Operacionais

152

1

1%

Entrevistas
presenciais

42

60,9%

Câmara Municipal Porto

Projeto Educativo
Municipal

Excluído

Mudanças comunitárias prevista
a longo prazo

Escola Superior de Educação

Unidade Apoio
Escola Inclusiva

Excluído

Mudanças comunitárias prevista
a longo prazo

Escola Superior de Saúde do
Politécnico do Porto

Estágios clínicos

Excluído

Mudanças comunitárias prevista
a longo prazo

Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro

Estágios clínicos

Excluído

Mudanças comunitárias prevista
a longo prazo

Instituto Nacional de Reabilitação

DESENVOLVE-TE

Excluído

Mudanças na resposta comunitária e
de lazer ainda pontual (férias de verão)
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1.2.2. Stakeholders
incluídos/excluídos
Após a análise de todos os stakeholders
e com base no nível de materialidade
de cada um deles para este momento
avaliativo, optou-se por incluir os alunos,
com três segmentos: os alunos com NEE
do 1º, 2º e 3º ciclos, seus pares e os alunos
do secundário com PIT; as famílias dos
alunos acompanhados pelo APPC CRI; e os
agentes educativos, com dois segmentos: os
professores e os assistentes operacionais dos
agrupamentos de escolas acompanhados
pelo CRI.
Embora se considere que há um conjunto
de parceiros que poderiam ser objeto desta
avaliação, atendendo ao curto espaço de
tempo de que dispomos para envolver
todos os stakeholders decidiu-se proceder à
referida seleção, sendo certo que havendo
a possibilidade de se alargar o espectro terse-ia a possibilidade de produzir um trabalho
mais extensível e ajustado à realidade do
APPC CRI.
A opção do APPC CRI resulta, ainda, da
facilidade que há em envolver e contactar
estes stakeholders e também porque existe
a convicção de que estes são os principais
agentes de mudança que decorre da
intervenção diária do APPC CRI. Ao longo de
toda a sua ação, consegue-se perceber que
as crianças e jovens, as famílias e os agentes
educativos, adotam comportamentos mais
ajustados aos propósitos de uma educação

inclusiva, desenvolvem competências
técnicas e comportamentais, interagem
em todos os contextos naturais de vida dos
alunos e assumem uma postura mais proativa
e direcionada.
Com isto, acredita-se que as mudanças
percepcionadas são de elevada relevância
quer para os beneficiários diretos, quer para
a forma como o APPC CRI se posiciona na
defesa da mudança de paradigma e da
promoção de práticas de intervenção, cada
vez mais direcionadas para os contextos
naturais de vida.

Para além deste projeto, identificaramse outros parceiros que tendo papel ativo
e relevante no APPC CRI, são de menor
materialidade, nomeadamente o MEC, os
AE, as Câmaras Municipais dos Concelhos
com que o APPC CRI trabalha, o Instituto
Nacional de Reabilitação, a Escola Superior
de Educação, a Escola Superior de Saúde do
Politécnico do Porto e a Escola Superior de
Saúde da Universidade de Aveiro..

Como tal, a tabela infra dá nota dos
stakeholders que assumimos como
prioritários neste processo e as razões
pelas quais foram incluídos como partes
interessadas a envolver com proximidade e a
manter relações a médio e longo prazo.
No que respeita ao projeto DEsENVOLVETE, que é um programa inclusivo de
promoção de oportunidades de participação
durante as férias de verão, e ainda que não
contemplado nesta avaliação, consideramos
que seria igualmente interessante ser alvo de
avaliação, dada a pertinência de se investir
em respostas inclusivas de lazer onde todos
podem participar.
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Tabela 2 - Inclusão de stakeholders

Stakeholders Incluídos
Stakeholder

Segmento

Justificação

Alunos

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclo com NEE

Stakeholders-chave com alto nível de significância pois são os beneficiários diretos do APPC CRI, com mais peso para a análise. Ainda que pudessem ser divididos em segmentos por ciclo, as atividades e mudanças esperadas são as similares entre si tendo em vista a promoção das aprendizagens e participação das crianças em contexto escolar.

Alunos do Secundário com NEE - PIT

Stakeholders-chave com alto nível de significância pois são os beneficiários diretos do APPC CRI, com mais peso têm para a análise. As atividades e mudanças esperadas são
específicas pois prevêem articulação com outros serviços na comunidade ou instituição, com vista à transição para a vida pós-escolar.

Grupo de pares

Stakeholders com significância pois fazem parte do quotidiano das crianças e jovens com NEE e são o elo fundamental para o desenvolvimento das relações interpessoais,
sentimento de aceitação, pertença, interajuda e inclusão.

Stakeholders cujo serviço é extremamente relevante
dado se tratar do desenvolvimento dos seus filhos e
Famílias dos alunos acompan- com alto nível de significância por serem elementos de
uma equipa que se pretende transdisciplinar, devendo
hados pelo CRI
estar e ser altamente envolvidos e capacitados a tomar
as decisões da vida dos seus filhos, quer a nível escolar
quer noutros contextos de participação.
Agentes educativos

Professores

Stakeholders cujo serviço é extremamente relevante dado se tratar do desenvolvimento de competências dos seus alunos, sejam académicas ou funcionais, e com alto nível
de significância por serem elementos de uma equipa que se pretende transdisciplinar e cujas práticas dêem cada vez mais resposta à diversidade.

Assistentes Operacionais

Stakeholders cujo serviço é extremamente relevante dado se tratar do desenvolvimento de competências dos alunos e com alto nível de significância por serem elementos de
uma equipa que se pretende transdisciplinar e cujas práticas dão cada vez mais resposta à diversidade.

Segmento

Justificação

Stakeholders Excluídos
Stakeholder
Agrupamentos de escola
(Direção)

Stakeholders determinantes para a continuidade dos apoios (Plano de ação entre o AE e os CRI determina a existência de apoios em contexto escolar). Relevante no âmbito da
implementação de uma educação inclusiva. Com alto nível de significância para que as propostas e revisões em prol da implementação de uma educação inclusiva (política e
identidade de escola) seja possível. No entanto, há, ainda pouca atuação do APPC CRI a este nível, sendo apenas aquando dos planos de ação (instrumental).

Financiador (MEC)

Stakeholders financiador, sustentando as atividades do CRI, e regulador, com publicações na área. O APPC CRI é ligeiramente relevante para a DGE, dado haver confiança e
credibilidade no trabalho desenvolvido, tendo surgido convites para participação em publicações e seminários.

Câmara Municipal Porto

PEM

Stakeholder com pouca significância e com ligeiro nível de relevância. Potencial a longo prazo na comunidade, no âmbito da informação quanto à educação.

Escola Superior de Educação

Unidade Apoio Escola Inclusiva

Stakeholder com pouca significância e com ligeiro nível de relevância. Potencial a longo prazo na investigação, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo APPC CRI e melhoria contínua

Escola Superior de Saúde do
Politécnico do Porto

Estágios clínicos

Stakeholder com pouca significância e com ligeiro nível de relevância.

Escola Superior de Saúde da
Universidade de Aveiro

Estágios clínicos

Stakeholder com pouca significância e com ligeiro nível de relevância.

Instituto Nacional de Reabilitação

DESENVOLVE-TE

Stakeholder com reduzida significância e com relevância no âmbito das atividades desenvolvidas pelo APPC CRI e outros serviços da organização.
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2
Recursos e
Atividades
Os CRI são totalmente financiados pelo MEC,
sendo que a maioria dos recursos humanos
que integram as suas equipas atuam diária
e diretamente nos contextos naturais de
vida, destaque para o contexto escolar, com
os alunos com NEE, seus pares, famílias e
agentes educativos.
Tendo por base que o “tempo do aluno” é
todo o tempo necessário para a habilitação
dos seus ambientes, a atuação das equipas
do APPC CRI varia entre o apoio aos alunos,
o apoio aos familiares e agentes educativos,
a elaboração de materiais e outros suportes
que sejam integrantes da rotina diária, e a
planificação de atividades e estratégias que
promovem o desenvolvimento do máximo
potencial do aluno no dia-a-dia. Assim sendo,
o “tempo” é o recurso essencial para que se
verifique uma efetiva intervenção integrada
nos reais contextos de vida, sendo que o
APPC CRI é um facilitador das dinâmicas
quotidianas em contexto escolar. Não
obstante, para além do recurso “tempo” há
a imputação financeira aos custos com a

utilização de espaços e o recurso a serviços
complementares - contabilidade, projetos, da
APPC.

necessidades identificadas pelo AE e o APPC
CRI e o valor anualmente aprovado pela
DGEstE, verificando-se uma variação anual
na afetação dos recursos que decorre das
decisões do poder central.
Para esta avaliação, foi considerado como
recurso não monetizado o “tempo”, dos
stakeholders aluno, família e agentes
educativos. De forma a estimar-se o valor
financeiro associado ao tempo de cada
stakeholder, considerou-se:

De igual modo, os stakeholders incluídos
nesta avaliação apresentam o “tempo” como
recurso, que complementa o financiamento
do MEC, para um efetivo trabalho em equipa.
Em suma, para os principais stakeholders
o APPC CRI é uma resposta totalmente
suportada pelo financiamento público,
stakeholder aluno: custo médio/aluno/ano
embora estes também invistam o seu “tempo” letivo ao MEC - 4415€
no desenvolvimento de atividades com o
APPC CRI.
stakeholder família: valor do salário mínimo
nacional em vigor - 530€
Atualmente, tendo por base a inexistência de
um enquadramento normativo que regule
stakeholder agente educativo - segmento
os CRI e que indique quais os recursos
professores: valor da remuneração de
disponíveis para a execução dos planos de
professor contratado, com horário completo
ação, o que se verifica é que anualmente
(40h), em 2016 - 1373,13€
o financiamento para as atividades do
CRI é revisto pela tutela, sendo escassa
stakeholder agente educativo - segmento
a informação em relação às variações de
assistente operacional: valor da remuneração
financiamento. Por isso, é importante realçar
mínima na Administração Pública, com horário
a discrepância entre o levantamento de
completo (40h), em 2016 - 532,08€

(2) relatório 31/2012 do tribunal de contas
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Tabela 3 - Recursos
Stakeholder

Segmento

Tempo

€

Alunos

Alunos do 1º, 2º e 3º
ciclo com NEE

15080h

4,72€/hora

71178€

71178€

Alunos do secundário
com NEE- PIT

1460h

4,72€/hora

6891€

6891€

Grupo de pares

1365h

4,72€/hora

6443€

6443€

1820h

13,25€/hr

24115€

24115 €

Professores

3420h

3433€/hr

117408,6€

117408,6€

Assistentes
Operacionais

688h

13,302€/h

9151,776€

9151,776€

Famílias
Agentes Educativas

Género

€

Total

Plano de
ação

Financiador (MEC)

APPC

Diretos

Logística
(Fornecimentos e
Serviços Externos)
outros serviços

160 horas

10€/hr

Equipa técnica do
APPC CRI

23040h

10€/hr

235.494,64€

€

Indiretos

€

236378,65€

Total

TOTAL

236378,65€
Infraestruturas, comunicações, equipamentos

2911,18€

2.655,02€

Gabinete de projetos, contabilidade, comunicação, entre outros

1600€

1600€
235.494,64€
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2.2. Realizações
Partindo de uma perspetiva biopsicossocial,
em que o aluno é entendido como um
todo, as realizações com qualquer um dos
stakeholders e respetivos segmentos têm
como objetivo contribuir para as mudanças
dos alunos com NEE. Assim, as realizações
efetuadas quer com as famílias, quer com
os agentes educativos visam contribuir,
indiretamente, para as mudanças esperadas
no stakeholder alunos.
As atividades realizadas com os alunos
ocorrem sob a forma de sessões de apoio,
em contexto escolar, que podem ter lugar
na sala de aula, recreio, refeitório, sala de
apoio (apenas se necessário) ou outros locais
onde as dinâmicas escolares ocorrem. Estas
atividades têm como mudança esperada
a participação nas atividades escolares e
comunitárias, podendo estar organizadas
em sessões de apoio para: desenvolver
as capacidades de aprendizagem, de
autonomia, as competências motoras,
pessoais e emocionais e as pré-profissionais,
consoante o segmento deste stakeholder.
Neste seguimento, estas sessões de apoio
estão, sempre que possível, integradas nas
rotinas e dinâmicas do aluno. Por fim, importa
realçar que estas atividades são contingentes
entre si, influenciando-se e desenvolvem-se
reciprocamente.

Quanto às atividades realizadas com as
famílias, sob a forma de contactos formais
e informais e atividades conjuntas em
contexto escolar, é pretendido o seu maior
envolvimento nas tomadas de decisão
das vidas dos seus filhos. Ressalta-se a
importância da realização de ações de
formação e informação às famílias, contudo,
no período em avaliação, tal não aconteceu.
Relativamente às atividades realizadas
com os agentes educativos, importa referir
que, para além de ações de formação e
informação, foram realizados contactos
formais e informais e atividades em conjunto
em contexto escolar. Estas atividades
ocorrem no quotidiano, muitas vezes
integrantes das atividades do APPC CRI com
os alunos, ou seja, os alunos poderão estar
no refeitório a almoçar e a equipa técnica do
APPC CRI estará a trabalhar um conjunto de
estratégias e dinâmicas facilitadoras com os
agentes educativos, sejam os professores,
sejam os assistentes operacionais. As ações
de formação, de caráter mais formal e menos
regulares, apresentam-se como atividades
relevantes para uma maior capacitação das
práticas educativas.
Por fim, ressalva-se a dificuldade que há em
obter, de forma precisa, dados quantitativos,
porque, no período em avaliação, não estava
implementada uma ferramenta de medição
destes indicadores.

Tabela 4 - Realizações
Que atividades realizaram?12

Nº de atividades

Nº de horas
total

Nº de beneficiários

sessões de apoio ao aluno do 1º, 2º e 3º ciclo com
NEE (sessões para desenvolver capacidades de
aprendizagem; sessões para desenvolver autonomia; sessões para desenvolver competências motoras; sessões para desenvolver competências pessoais e emocionais )

22240

15080

455

sessões de apoio ao aluno do secundário com
NEE - PIT (sessões para desenvolver competências
pré-profissionais)

2920

1460

73

sessões de apoio em conjunto com o grupo de
pares (sessões para desenvolver competências pessoais e emocionais)

1365

1365

455

contactos formais e informais com as famílias

1820

1820

455

atividades conjuntas em contexto escolar com as
famílias

75

75

75

contactos formais e informais com os agentes educativos

2733

2049

607

atividades conjuntas em contexto escolar com os
agentes educativos

6375

6375

255

ações de formação e informação aos agentes educativos

5

12
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3
Teoria da
mudança
3.1. Teoria da mudança à partida
A teoria da mudança assenta numa
perspetiva holística e sistémica sendo que
as atividades e as mudanças se relacionam
entre si!
Na Teoria da Mudança da Partida (TMP),
importa referir que no stakeholder alunos,
visando aumentar a participação nas
dinâmicas escolares e comunitárias de
crianças e jovens com necessidades
especiais de educação (NEE), são realizadas
sessões de apoio (atividades) em função das
necessidades, potencialidades e expectativas
identificadas pelos próprios, sua família e
com a contribuição dos agentes educativos.
Baseado no princípio inclusivo, entende-se
a importância do grupo de pares no papel
de agente e beneficiário das mudanças que
resultam do processo de interação entre os
alunos.

As atividades desenvolvidas completamse entre si e são entrosadas nas dinâmicas
escolares, visando o desenvolvimento do
potencial do aluno. E, para os alunos com
NEE, estas dividem-se em:
• sessões de desenvolvimento de
aprendizagem, onde o aluno progride
nas suas competências de compreensão,
interação e comunicação, adquire
conceitos e linguagem, aprende a ler e a
escrever, tendo um maior sucesso escolar;
• sessões de desenvolvimento de
autonomia, em que o aluno se torna mais
autónomo nas atividades de vida diária, e
é capaz de fazer a sua higiene pessoal, de
vestir e despir e comer e beber, realizar
compras, utilizar transportes e executar
a rotina diária nos diferentes contextos,
sendo mais independente e com maior
auto-estima;

• sessões de desenvolvimento de
competências motoras, onde o aluno tem
uma maior coordenação dos movimentos,
muda a posição do corpo, melhora a
motricidade fina e desloca-se de forma
mais independente podendo, assim,
envolver-se em atividades de brincar e de
lazer;
• sessões de desenvolvimento de
competências pessoais e emocionais.
Aqui, o aluno consegue gerir o
seu comportamento, relacionar-se
com mais pessoas, distinguir o tipo
de relacionamentos, lidar com as
responsabilidades e mostrar mais respeito,
apreço e tolerância, melhorando, com isso,
a qualidade das relações interpessoais;
• treino de competências préprofissionais, destinado a alunos com
plano individual de transição. Há alunos
que frequentam ações de formação
profissional e estágios, sendo-lhe
proporcionadas mais experiências préprofissionais. Com isto, há alunos que
adquirem um conjunto de competências
que lhes facilita o acesso ao emprego e
outros que adquirem mais competências
para integrar os serviços de atividades
ocupacionais. Consequentemente, verificase que uns alunos conseguem fazer uma
procura ativa de emprego e aumentar
o sentimento de uma maior realização
pessoal. e outros que fazem mais
atividades do quotidiano, desenvolvem
novos relacionamentos, aumentam o
sentimento de maior realização pessoal.
•
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Quanto ao stakeholder “famílias”,
reconhecendo a importância do seu
envolvimento ativo nas tomadas de decisão
em todos os domínios de vida do seu filho,
são realizados contactos formais e informais
(ex.: e-mail, telefone), e atividades em
conjunto contexto escolar (com a família
e o aluno), incentivando a partilha das
preocupações, necessidades e expectativas,
e trabalhando a (re)definição de objetivos e
estratégias. Com a realização dos contactos,
as famílias têm um conhecimento mais
aprofundado dos seus filhos, (re)definem
objetivos para a participação e sucesso
escolar dos mesmos, o que lhes permite
melhorar a sua participação no processo
educativo do aluno. Por outro lado, com o
desenvolvimento de atividades conjuntas
em contexto escolar, as famílias usam estas
estratégias na rotina diária dos seus filhos, e
sentem-se mais capazes para lidar com estes,
potenciando uma melhoria no relacionamento
das famílias com os seus educandos.
No stakeholder “agentes educativos”,
segmentos “professores” e “assistentes
operacionais”, são realizados contactos
formais (reuniões) e informais (ex: diálogos
informais, e-mail), ações de informação
e formação e atividades desenvolvidas
conjuntamente com o APPC CRI, em contexto
natural (ex.: sala de aula), orientadas para uma
maior capacitação das práticas educativas.
Através destes contactos, os agentes
educativos usam estratégias de intervenção
e enriquecem a documentação pedagógica
e melhoram as práticas colaborativas. Com
a realização de atividades conjuntas em
contexto escolar, os agentes educativos

partilham conhecimento técnico, que lhes
traz mais conhecimento sobre o aluno, e
aumentam a diversidade de atividades
adaptadas para os alunos. Ao realizarem
ações de formação e informação, os agentes
educativos adquirem conhecimento sobre
as necessidades especiais de educação e
técnicas específicas de intervenção, fazendo
com que tenham maior abertura à diversidade
e desenvolvam mais competências nas suas
práticas educativas.

3.2. Teoria da
mudança à chegada
Tendo em conta os recursos humanos
limitados para aplicação de entrevistas
presenciais a todos os stakeholders optouse pela realização de 10 entrevistas aos
Voluntários, entre os quais se garantiu
a representatividade das equipas e as
opções de responder por telefone ou
presencialmente. As mesmas opções foram
colocadas às duas Entidades Parceiras
contactadas. Foram realizadas 10 entrevistas
presenciais aos Convidados. As questões
formuladas permitiram apurar as principais
linhas de mudança a ser consideradas nas
duas fases seguintes. Concluímos que a teoria
da mudança final contempla as mudanças
observadas à partida, com algumas variações
referidas pelos stakeholders.
Para os Convidados prevê-se que a
participação nos Jantares se traduza na

melhoria do bem-estar físico (associado à
higiene, à refeição servida à mesa e à redução
do stress do dia-a-dia); no aumento da
autoestima (associada à valorização pessoal
e “mais vontade de viver”), no aumento do
bem-estar social (que contribui para que se
sintam “em família” com “menos solidão e
mais abertura ao outro”, com maior “sentido
de pertença”, e mais sentimentos de “alegria”,
“ânimo”,“fé e esperança”) e no aumento do
desempenho cognitivo (sobretudo quando
manifestam mais iniciativa e aumento de
estímulos para “aprender coisas novas”,
“usufruir da Cidade” através do envolvimento
em atividades STC para além dos Jantares e
das oportunidades para expor artes e ofícios).
A mudança inesperada que é o ambiente
de ordem e respeito dentro dos Jantares em
relação à rua, patente em frases como “aqui
estamos em família uns com os outros...não é
lá fora, é aqui dentro. Aqui nós notamos quem
são as pessoas, aqui é que eu me sinto bem”
(Convidado, PSA, 54), “a alegria de conhecer
pessoas, lá fora não conseguia conhecer”
(Convidada, IS, 67 anos), contrasta com uma
perceção negativa que pode ser definida
por algum conformismo: “posso ver às vezes
maus comportamentos [no jantar] mas neste
meio já estamos habituados” (Convidado,
PSA, 55 anos). Contudo, tal constatação
não é suficientemente significativa para se
considerar mudança.
Para os Voluntários prevê-se um aumento da
participação cívica bem como a ampliação da
noção de responsabilidade social, designada
de forma simples por “solidariedade”, que
se traduzem em duas vias: uma delas parte
do “contacto com realidades diferentes”, da

formação de uma “consciência social”, de
uma ”noção diferente de voluntariado”, da
perceção de que “o propósito combina com
as ações” e da “motivação para acompanhar
alteração de percursos de vida dos
convidados”, e outra parte do envolvimento
com outros projetos na Cidade para além
dos Jantares, que permitiram conhecer a
Cidade, “entender as dinâmicas sociais” e
fazer uma “reflexão geral do contexto social”.
Prevê-se igualmente um favorecimento
do crescimento pessoal e interpessoal
(através do aumento da capacidade para
“lidar com coisas de que não se gosta” ou
“aceitar quando não somos úteis”; fruto da
“relativização dos problemas pessoais” e da
“quebra de preconceitos”; de um espírito de
“serviço”, “humildade”, “gratidão”, “tolerância”
e “compaixão” e da “renovação pessoal” e
clara valorização pessoal associada também
a alguma realização profissional motivada por
“parcerias laborais inesperadas” durante os
Jantares).
No que diz respeito às Entidades Parceiras
prevê-se que atinjam melhores resultados
para a organização e uma “intervenção
com mais qualidade” através da criação de
“um ambiente mais acolhedor em relação
à rua” que contribui positivamente para um
“acompanhamento mais regular das pessoas
apoiadas”, “chegar a mais pessoas que
necessitam” e “enriquecer o conhecimento
acerca da população”. Esta última mudança
também se traduz pelo reforço da imagem
social da organização, ou seja, “a entidade
é vista de uma forma mais humanista pelos
convidados” pois sentados à mesa é possível
“aprofundar relacionamentos com as pessoas
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apoiadas” e “conhecer as pessoas de uma
forma mais genuína”, havendo “um alívio
do peso institucional da organização”. Para
os colaboradores prevê-se que “conhecer
pessoas novas” e sentir “valorização da
experiência pessoal” como voluntários se
traduzam num aumento do bem estar, a nível
pessoal e profissional.

As linhas de mudança acima descritas vão
permitir captar o impacto gerado na vida de
cada stakeholder. É apresentado, de seguida,
o diagrama demonstrativo do caminho
percorrido para cada uma das mudanças de
longo prazo incluídas na análise, partindo
da atividade única do projeto - o jantar
comunitário.

Diagrama 1
Stakeholder “Aluno” - Teoria de Mudança à chegada

Participar nas dinâmicas escolares e comunitárias

sessões para desenvolver
capacidades de aprendizagem

compreende mensagens
verbais e não verbais

sessões para
desenvolver autonomia

faz a sua
higiene pessoal

veste-se e
despe-se

interage e comunica

realiza compras

adquire conceitos

utiliza transportes

adquire linguagem

executa a rotina diária

aprende a ler e a escrever

mais independente

desenvolve o
sucesso escolar

mais auto estima

sessões para desenvolver
competências motoras

come
e bebe

maior coordenação
dos movimentos

muda a posição do corpo

melhora a motricidade fina

desloca-se de forma
mais independente

sessões para desenvolver
competências pessoais e emocionais

gere o proprio
comportamento

relaciona-se com
mais pessoas

distingue
relacionamentos

treino de competências
pré-profissionais

frequenta formação
profissional

frequenta
estágios

mais experiência pré-profissionais

mais competências
de acesso ao emprego

mais integração em
serviços ocupacionais

mais procura
ativa de emprego

mais atividades no quotidiano
e relacionamentos novos

lida com as
responsabilidades

mostra respeito,
apreço e tolerancia

mais envolvimento no
brincar e atividades de lazer

melhora a qualidade
das relações interpessoais

maior realização
profissional

maior realização
pessoal
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Nas famílias, assumiu-se que a atuação do APPC CRI proporciona um melhor
relacionamento entre a família e o aluno e uma maior participação no processo educativo
“As dicas que me dão ajudam a saber lidar com ele e também ajudá-lo e sobretudo refletir
sobre o meu filho” – mãe de aluno com NEE. Entretanto, surgiu como mudança inesperada,
a diminuição da despesa familiar (deixa de haver necessidade de recurso a serviços em
clínicas) – “Ainda que sejam poucas horas, monetariamente não tenho possibilidade e acho
fundamental ser em contexto escolar. Se ainda tivesse que o tirar e ir para a clínica seria
muito desgastante para ele, para nós… É uma ajuda aos pais.” – mãe de aluno com NEE.

Diagrama 2 - Stakeholder “Famílias” - Teoria de Mudança à chegada

Os agentes educativos, referiram que o APPC CRI contribui para uma maior diversidade de
atividades “Desenvolvi a vontade de investir mais, de explorar mais recursos e dinâmicas…”
(Assistente Operacional); e para o desenvolvimento de práticas colaborativas: “Eu procurava
reforçar sempre as estratégias individuais sugeridas pela equipa com os alunos com
NEE… ajudavam a adaptar tarefas mais simples para que o R. pudesse participar na turma.”
(Professora de um aluno com NEE). Não foi referida a mudança “Desenvolvem competências”,
que contemplava a realização de ações de formação e informação para haver um maior
conhecimento do aluno e permitir uma maior abertura à diversidade. Este fato faz com que
seja necessário repensar a modalidade destas ações, a sua monitorização futura, de forma a
garantir uma mudança efetiva das competências profissionais dos agentes educativos e de
aumentar o seu impacto junto deste stakeholder.
Diagrama 3 - Stakeholder “Agentes Educativos” - Teoria de Mudança à chegada

Maior envolvimento nas tomadas de decisão
Maior capacitação
das práticas educativas

Reuniões

Atividades em contexto escolar

Contactos informais
Reuniões

Ações de formação
e informação

Contactos informais

Atividades em
contexto natural

Partilhar preocupações,
necessidades e expectativas
Concertar estratégias
de intervenção

Desenvolver estratégias
para a capacitação das familias
Partilhar conhecimento técnico

(Re) definir objetivos para
a participação e sucesso escolar do aluno

Melhorar no relacionamento
entre a família e o aluno

Maior participação
no processo educativo

Enriquecer a documentação pedagógica

Maior diversidade
de atividades

Desenvolver práticas
colaborativas
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Tabela 5 - Mudanças Incluídas
Stakeholder
alunos

Segmento

Mudança

alunos do 1º, 2º e 3º ciclo com NEE

- desenvolve o sucesso escolar
- maior envolvimento no brincar e atividades de lazer
- melhor qualidade das relações interpessoais

alunos do secundário com NEE - PIT

- maior realização pessoal

grupo de pares

- melhor qualidade das relações interpessoais
- melhoria no relacionamento entre a família e o aluno
- maior participação no processo educativo

Famílias
Agentes Educativos

Professores

- melhoram as práticas colaborativas
- aumentam a diversidade de atividades adaptadas aos alunos

Assistentes Operacionais

-melhoram as práticas colaborativas
-aumentam a diversidade de atividades adaptadas aos alunos
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4
Provas e Valor
4.1. Indicadores (quantidade)
De forma a medir as mudanças identificadas, tendo como foco as atividades, nos diversos
stakeholders, foi identificado um conjunto de indicadores objetivos, tais como os resultados
ao nível das aprendizagens, e subjetivos, relacionados com as qualidades em que foi usada a
escala: [0=nenhuma; 1=pouca; 2=razoável; 3=muita; 4=muitíssima].
No stakeholder alunos, para os diversos segmentos, identificou-se o indicador “número
de alunos que atingiram pelo menos 50% dos objetivos do Programa Educativo Individual”
a fim de medir a mudança “desenvolve o sucesso escolar”; o “nível de envolvimento no
brincar e em atividades de lazer” foi o indicador considerado a fim de medir a mudança
“mais envolvimento no brincar e em atividades de lazer”, o “nível de qualidade das relações
interpessoais” foi o indicador para medir a mudança “melhor qualidade nas relações
interpessoais” e, o “nível de satisfação com a realização pessoal”, o indicador da mudança
“maior realização pessoal”.

Aquando do envolvimento II, 60,9% alunos, 29% agentes educativos e 10,1% de familiares
responderam ao questionário online. No stakeholder aluno, a mudança “desenvolve o sucesso
escolar” (Distância Percorrida 50%) foi a que apresentou um maior caminho percorrido, no
stakeholder famílias foi “mais participação no processo educativo” (Distância Percorrida 23%)
e no stakeholder agentes educativos “mais qualidade nas práticas colaborativas” (Distância
Percorrida 18%).
De forma a obter os dados dos alunos, inclusive os que possuem mais restrições
à participação no questionário do envolvimento II, foi solicitado aos familiares que
respondessem na perspetiva do aluno. O APPC CRI entendeu que seria fundamental que
todas as mudanças fossem consideradas para todos os alunos, sendo que não se poderia
circunscrever a amostra aos alunos com capacidades que lhes permitem compreender e
responder a este tipo de questões.

No stakeholder família, identificou-se o indicador “nível da qualidade da participação no
processo educativo do aluno” para a mudança “mais participação no processo educativo” e o
indicador “nível de qualidade da relação da família com os filhos” para a mudança “melhoria
do relacionamento da família com os seus filhos”, tendo sido utilizada a escala.
No stakeholder agentes educativos, para ambos os segmentos, identificou-se o indicador
“nível de qualidade das práticas colaborativas” para a mudança “mais qualidade nas práticas
colaborativas” e o indicador “número de atividades novas desenvolvidas por semana” para a
mudança “aumento da diversidade das atividades adaptadas aos alunos”, tendo sido utilizada
a escala.
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Tabela 6 - Quantidade de mudança
Stakeholder

Segmento

Mudança

Indicador

DP

alunos do 1º, 2º e 3º ciclo com NEE
grupo de pares
alunos do secundário com NEE - PIT

mais sucesso escolar

nº (%) de alunos que atingiram pelo menos
50% dos objetivos do PEI

50%

mais envolvimento no brincar e atividades de lazer

nº de alunos envolvidos na realização destas
atividades ou Nível de envolvimento

30%

melhor qualidade nas as relações interpessoais

nível da qualidade das relações interpessoais

25%

maior realização pessoal

Nível de satisfação com a realização pessoal

20%

mais participação no processo educativo

Nível da qualidade da participação no processo educativo do aluno

23%

melhoria no relacionamento da família com os filhos

Nível de qualidade da relação da família com os filhos

8%

Professores
Assistentes Operacionais

mais qualidade nas práticas colaborativas

Nível de qualidade das práticas colaborativas

18%

aumento da diversidade das atividades adaptadas aos alunos

nº de atividades novas desenvolvidas

3%

Alunos

Famílias

Agente Educativo

4.2. Duração
Tabela 7 - Duração das mudanças
Stakeholder
Alunos

Famílias

Agente Educativo

Segmento

Mudança

Duração

alunos do 1º, 2º e 3º ciclo com NEE grupo de pares alunos do secundário com NEE - PIT

desenvolve o sucesso escolar

2.1

mais envolvimento no brincar e atividades de lazer

2.1

melhor qualidade nas relações interpessoais

1.3

maior realização pessoal

2.1

mais participação no processo educativo

1.4

melhoria no relacionamento da família com os filhos

2.2

Professores e Assistentes Operacionais

mais qualidade nas práticas colaborativas

3.2

aumento da diversidade das atividades adaptadas aos alunos

3.2

87

No stakeholder aluno, a maioria das mudanças têm a mesma duração (duração 2.1 anos) exceto a mudança “melhor qualidade nas relações interpessoais” (duração 1,3 anos) que tem uma
duração inferior. Nas famílias, é maior a duração da mudança na “melhoria no relacionamento
da família com os filhos” (duração 2.2 anos) comparativamente a uma “maior participação no
processo educativo” (duração 1.4 anos). Nos agentes educativos, a duração é a mesma em ambas as mudanças “mais qualidade nas práticas colaborativas” e “aumento da diversidade das
atividades adaptadas aos alunos” (duração 3.2 anos).

4.3. Aproximações financeiras
Sendo as aproximações financeiras representações monetárias da importância que cada
mudança tem para os respetivos stakeholders, foi utilizada a metodologia das preferências
reveladas e declaradas, por via de entrevistas, questionários e grupos focais, com recurso
à análise dos bens substitutos, do custo transporte/oportunidade e ao jogo de valor. Neste
sentido, foi considerada a média entre os métodos utilizados (bens substitutos, bens de
transporte e jogo de valor) e a valorização foi anualizada.
No stakeholder alunos, foi identificada uma mudança negativa, nomeadamente o facto
de ficarem com menos tempo para brincar com a atuação do APPC CRI, tendo sido dado
destaque às mudanças “mais envolvimento no brincar e em atividades de lazer” e “melhor
qualidade nas relações interpessoais” comparativamente à mudança “desenvolve o sucesso
escolar” pelos próprios alunos. Importa ainda realçar que os alunos com PIT identificaram
que através de um maior desenvolvimento das aprendizagens, ao nível das competências de
gestão, teriam reunidas algumas das condições para a criação do seu próprio emprego, neste
caso, através da abertura de um bar. Foi anualizado o valor do negócio (considerando 5 anos)
bem como o valor do “carro” (considerando vida útil de 10 anos) referidos pelos alunos.
No stakeholder família, foi anualizado o valor da “infraestrutura de suporte à vida ativa”
(considerado o valor total com base num suposto empréstimo bancário a 40 anos) bem como
o valor da “casa” (considerando o valor total com base num suposto empréstimo bancário a 40
anos) e do valor do “carro adaptado” (considerado a 20 anos). Foi considerado apropriado, um
extremo superior, de 20 mil euros, numa perspetiva conservadora.

No stakeholder agentes educativos, foi anualizado o valor da “transporte escolar adaptado”
(considerado a 20 anos), tendo sido muito importante uma vez que permite a realização de
atividades diversas, na comunidade, fulcrais para o desenvolvimento funcional de crianças
com NEE.
Ainda que considerada inicialmente, a “disponibilidade para pagar” não foi objetivo de análise
nesta avaliação dado que não foi possível obter dados objetivos.
Foram identificadas diversas dificuldades na obtenção das aproximações financeiras,
nomeadamente: o facto de, pela primeira vez, se realizarem grupos focais com este âmbito,
em que a falta de experiência poderá ter dificultado a obtenção de dados mais objetivos;
a heterogeneidade dos grupos focais quer ao nível do stakeholder aluno quer nas famílias;
o facto de a amostra ter sido reduzida; algumas dificuldades no tratamento dos dados em
questão.
Não obstante, este processo foi considerado uma mais-valia uma vez que permitiu uma
aproximação com os diversos stakeholders, permitindo a identificação de necessidades
de novos serviços e respostas sociais, tal como o APPC Playground, resposta de
acompanhamento pós-escolar, e a criação de respostas de suporte à vida pós-escolar.
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Tabela 8 - Aproximações Financeiras
Stakeholder

Alunos

Famílias

Agente Educativo

Segmento

Mudança

Escala de Preferências

Aproximação financeira

Valor (€)

alunos do 1º, 2º e 3º ciclo com NEE
grupo de pares
alunos do secundário com NEE PIT

desenvolve o sucesso escolar

1

Média de Bens Substitutos/Custos Transp e
Oportunidade/Jogo de valor

584.75

mais envolvimento no brincar e atividades de lazer

4

Média de Bens Substitutos/Custos Transp e
Oportunidade/Jogo de valor

2943.63

melhor qualidade nas
relações interpessoais

2

Média de Bens Substitutos/Custos Transp e
Oportunidade/Jogo de valor

943.29

maior realização pessoal

3

Média de Bens Substitutos/Custos Transp e
Oportunidade/Jogo de valor

2014.17

1

Média de Bens Substitutos/
Custos Transp e Oportunidade/
Jogo de valor

3090

melhoria no relacionamento da
família com os filhos

2

Média de Bens Substitutos/
Custos Transp e Oportunidade/
Jogo de valor

4968

Professores
Assistentes Operacionais

mais qualidade nas práticas
colaborativas

1

Média de Bens Substitutos/Custos Transp e
Oportunidade/Jogo de valor

2447.25

aumento da diversidade das
atividades adaptadas aos
alunos

2

Média de Bens Substitutos/Custos Transp e
Oportunidade/Jogo de valor

2661.08

mais participação no processo educativo
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5
Impacto e Retorno social
5.1 Atribuição I
Foi identificada a percentagem, de cada uma das mudanças, que pode ser atribuível a outras
entidades além do APPC CRI. Os dados revelam que existem pessoas ou instituições que
estão a contribuir para estas mudanças, com menos peso nos alunos e com uma maior
contribuição para as mudanças das famílias e dos agentes educativos.
Tabela 9 - Atribuição I
Stakeholder

Segmento

Mudança

Atribuição I

Alunos

alunos do 1º, 2º e 3º ciclo com NEE grupo de
pares alunos do secundário com NEE - PIT

desenvolve o sucesso escolar

0.0%

mais envolvimento no brincar e atividades de lazer

5.0%

melhor qualidade nas relações interpessoais

10.0%

maior realização pessoal

15.0%

Famílias

Agente Educativo

mais participação no processo educativo

0.0%

melhoria no relacionamento da família com
os filhos

0.0%

Professores
Assistentes Operacionais

mais qualidade nas práticas colaborativas

0.0%

aumento da diversidade das atividades adaptadas aos alunos

0.0%

5.2 Atribuição II
Foi identificada a percentagem, de cada uma
das mudanças, que pode ser atribuível a
outras entidades além do APPC CRI. Os dados
revelam que existem pessoas ou instituições
que estão a contribuir para estas mudanças,
com menos peso nos alunos e com uma
maior contribuição para as mudanças das
famílias e dos agentes educativos.
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Tabela 10 - Atribuição II
Stakeholder
Alunos

Segmento

Mudança

Atribuição II

alunos do 1º, 2º e 3º ciclo com NEE grupo de pares alunos do secundário com NEE - PIT

desenvolve o sucesso escolar

17%

mais envolvimento no brincar e atividades de lazer

23%

melhor qualidade nas relações interpessoais

12%

maior realização pessoal

27%

Famílias

mais participação no processo educativo

48%

melhoria no relacionamento da família com os filhos

47%

Professores
Assistentes Operacionais

mais qualidade nas práticas colaborativas

41%

aumento da diversidade das atividades adaptadas aos alunos

41%

Agente Educativo

5.3 Taxa de redução

5.4 Deslocação

5.5 Cálculo do retorno social

É esperado um desgaste de 25% nas
mudanças: “mais envolvimento no brincar e
atividades de lazer” e “melhor qualidade nas
relações interpessoais” no stakeholder alunos;
“melhoria no relacionamento da família com
os filhos” no stakeholder família; “aumento
da diversidade das atividades adaptadas aos
alunos”, e no stakeholder agentes educativos.
Nas restantes, considerou-se uma taxa de
redução nula.

Nos alunos, foi reforçada a mudança
potencialmente negativa “falta de tempo
livre”, sendo mais evidente com a mudança
“desenvolve o sucesso escolar”. Nas famílias
e agentes educativos, foi identificado o tempo
necessário para as reuniões com a equipa
como consequência negativa; sendo que
na mudança “aumento da diversidade das
atividades adaptadas aos alunos” não registou
necessidade de deslocação.

Importa salientar que os valores, para desvendar o peso de cada mudança para cada
stakeholder, encontraram-se através de uma metodologia com base em envolvimentos
presenciais e online, nomeadamente, os questionários, as entrevistas e os grupos focais.
Para manter uma análise conservadora reduzimos a duração das mudanças para 0 anos,
excepto a “melhoria do relacionamento com os seus filhos”, dada a dependência de um
suporte mais duradouro a crianças com NEE , no que considerámos ser, numa visão optimista.
Como resultado desta avaliação e medição de impacto, o SROI é de 2,36:1, ou seja, temos um
retorno social de 2,36€ por cada 1€ investido, Importa registar que este rácio situa-se entre
um cenário pessimista, cujo retorno social do investimento é de 1,11€ e no cenário otimista é
de 6,14€.
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Mapa de Impacto Social
MAPA DE IMPACTO

Cálcu
Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Realizações
Descrição

Quem afetamos/nos afeta?

Como vamos
segmentar os
Stakeholders?

Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?

Alunos NEE

455

O que vão eles
investir?

tempo

Quanto vão
investir (€)?

Atividades em números

€71,178.00

22240 sessões de apoio

Descontos (DC)

Mudanças
Indicador

Duração

Começo

Aproximação
Financeira (AF)

Valor

Se o projeto só
tivesse um ano,
durante quanto
tempo os
stakholders
sentiriam a
mudança?

Os efeitos
começam no
início da
atividade (1) ou
no ano seguinte
(2)?

Qual o racional
da aproximação
financeira?

Que preço que
atribuímos à
mudança?

50.00%

2.1

1

Média de Bens
Substitutos/Cus
tos Transp e
Oportunidade/J
ogo de valor

€584.75

0%

30.00%

2.1

1

Média de Bens
Substitutos/Cus
tos Transp e
Oportunidade/J
ogo de valor

€2,943.63

25.00%

1.30

1

20.00%

2.10

1

Quantidade (QT)

Qual a Distância
O que muda nas suas Como medimos a
Percorrida (DP)?
vidas?
mudança?
(T1-T0)

Desenvolve o
sucesso escolar

nº (%) de alunos
que atingiram
pelo menos 50%
dos objetivos do
PEI

Atribuição I

Deslocação

Impacto

Atribuição II

Redução

Que parte da
mudança se
deveu a outras
pessoas ou
instituições?

Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
ano para o
outro?

50%

17%

0%

5%

25%

23%

€943.29

10%

25%

€2,014.17

15%

O nosso projeto
gera esta
Que parte desta
mudança à custa
mudança
de um impacto
aconteceria de
qualquer forma? negativo noutro
stakeholder?

Cálculo do Retorno Social
Taxa de Desconto

5.50%

QT x AF - DC
Ano 0

Ano 1

Ano 2

Ano 0

55,207.71 €

55,207.71 €

55,207.71 €

55,207.71 €

€55,207.71

25%

31,024.02 €

31,024.02 €

31,024.02 €

23,268.02 €

€31,024.02

12%

25%

21,198.56 €

21,198.56 €

21,198.56 €

15,898.92 €

21,198.56 €

25%

27%

0%

12,516.30 €

Alunos

Alunos NEE c PIT

73

tempo

€6,891.00

nº de alunos
envolvidos na
Maior envolvimento realização
destas
2920 sessões de apoio no brincar e
atividades ou
atividades de lazer
Nível de
envolvimento

Melhor qualidade
nas relaçãoes
interpessoais

227
Pares

tempo

€6,443.00

1365 sessões de apoio
Mais realização
pessoal

227

€24,115.00

455

Familias

nível da
qualidade das
relações
interpessoais
Nível de
satisfação com a
realização
pessoal

Maior participação
no processo
educativo

Nível da
qualidade da
participação no
processo
educativo do
aluno

23.00%

1.40

1

Média de Bens
Substitutos/Cus
tos Transp e
Oportunidade/J
ogo de valor

€3,090.00

0%

25%

48%

0%

126,113.72 €

126,113.72 €

126,113.72 €

126,113.72 €

€126,113.72

Melhor
relacionamento na
família com o aluno

Nível de
qualidade da
relação da
família com os
filhos

8.00%

2.20

1

Média de Bens
Substitutos/Cus
tos Transp e
Oportunidade/J
ogo de valor

€4,968.00

0%

25%

47%

25%

71,881.99 €

71,881.99 €

71,881.99 €

53,911.49 €

€71,881.99

Nível de
qualidade das
práticas
colaborativas

18.00%

3.20

1

Média de Bens
Substitutos/Cus
tos Transp e
Oportunidade/J
ogo de valor

€2,447.25

0%

25%

41%

0%

88,690.18 €

88,690.18 €

88,690.18 €

88,690.18 €

€88,690.18

3.00%

3.20

1

Média de Bens
Substitutos/Cus
tos Transp e
Oportunidade/J
ogo de valor

€2,661.08

0%

0%

41%

25%

7,159.37 €

7,159.37 €

7,159.37 €

5,369.53 €

7,159.37 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

413,791.84 €

401,275.54 €

401,275.54 €

368,459.55 €

Valor presente de cada ano (após descontos)
Valor atual líquido total (VAL)
VAL - Investimento
Retorno Social € por € (VAL / investimento)

401,275.54 €

380,355.96 €

331,043.38 €
1,112,674.87 €
641,109.87 €
2.35954

1365 reuniões*; 455
contactos informais

tempo

455

Professores

455

tempo

€117,409.00

Assistentes
Operacionais

152

tempo

€9,150.00

1

dinheiro

€236,379.00

1365 reuniões*, 4 ações Melhor qualidade
de formação, 4095
nas práticas
contactos informais
educativas

Agentes Educativos

Ministério da Educação

1 ação de formação,
1368 contactos
informações

Aumento da
nº de atividades
diversidade das
novas
atividades adaptadas
desenvolvidas
aos alunos

* reuniões com os 2 stkh em simultaneo
Total

471,565.00 €

Total

413,791.84 €

Valor presente de cada ano
Valor atual líquido to
VAL - Investime
Retorno Social € por € (VAL
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5.6 Análise de sensibilidade
Na tabela infra, em forma de contributo, dá-se nota pormenorizada de cada aspeto, dúvidas ou
questões, e as respetivas sugestões para consubstanciar um eventual processo de melhoria.
Tabela 11- Mapa dos factores Críticos
Fases de Implementação

Dúvidas e escolhas a testar na sensibilidade

Âmbito

Decidiu-se não se realizar uma descrição pormenorizada da APPC, com o devido enquadramento e áreas de intervenção. Descreveu-se o APPC CRI, objeto de avaliação do SROI, mas não se conseguiu explanar os seus
objetivos e as atividades. Os indicadores de sucesso deste processo de avaliação não são suficientemente esclarecedores e não traduzem os propósitos, que agora, se deseja atingir.

Stakeholders

Optou-se por não incluir o investidor principal, o Ministério da Educação e da Ciência e os Agrupamentos de Escolas, porque o tempo disponível para o devido envolvimento era escasso e decidiu-se focar a atenção nas partes
interessadas que são diretamente influenciados pelo APPC CRI. Num SROI efetivo, importa envolver ativamente estes 2 stakeholders, como os restantes identificados (tabela dos stakeholders).

Recursos

Considerou-se o recurso “tempo” para todos os stakeholders porque o financiamento é do MEC. Para o apuramento dos valores do recurso “tempo”, tomou-se como referência o Salário Mínimo Nacional (famílias), o valor médio
de cada aluno por ano letivo, a remuneração média de um professor contratado e de um assistente operacional. Não se atendeu à singularidade de cada stakeholder envolvido, embora, se considere que esta prática traria
maior objetividade e precisão..

Realizações

A dificuldade prendeu-se com o registo das atividades realizadas, pelo que se chegou à conclusão de que é necessário rever os indicadores de medição, otimizar o plano e relatório de atividades e os instrumentos de
avaliação. As atividades consideradas foram as sessões dos técnicos do APPC CRI, as reuniões formais e/ou informais com as famílias e os agentes educativos. Na nossa opinião é necessário criar novas formas de produção de
informação.

Teoria da Mudança

Na sua construção importa registar que houve mudanças corroboradas, outras eliminadas, e outras foram identificadas como mudanças negativas (alunos). Concluí-se, ainda, que nos diferentes segmentos do stakeholder
alunos, consideraram-se mudanças que foram contempladas apenas por parte dos segmentos.

Indicadores

Embora se tenha revisto indicadores com base no nível de qualidade e/ou satisfação da mudança preconizada, sentiu-se que estes têm uma forte componente qualitativa. Desta forma, considera-se importante rever os
indicadores e formulá-los com caráter mais objetivo e evidência quantitativa..

Distância Percorrida

Optou-se por valorizar os dados obtidos nas três fases do envolvimento dos stakeholders, embora, haja a consciência de que estes estão condicionados pela reduzida amostra apresentada. Nos grupos focais, verificou-se que
há mudanças que são mais significativas e valorizadas que outras, em função da idade (alunos), das condições socioeconómicas (famílias), e do número de anos que os agentes educativos estão afetos às escolas parceiras do
APPC CRI. No entanto, estes resultados sofrem da leitura e da opinião de uma amostra mais significativa, pelo que se vislumbrou cenário otimista, cujo retorno social é de 6,14€ por cada 1€ investido.

Duração

Sentiu-se que este momento foi difícil para os stakeholders avaliarem a duração das mudanças porque eles desconhecem essa realidade. Isto é, não se conseguiu visualizar um cenário onde as mudanças sejam equacionadas
sem a intervenção continuada do APPC CRI e daí, os envolvidos terem presumido uma duração média. Contudo, estes valores carecem de objetividade e de um leitura mais alargada e realista.

Valor

Este ponto foi difícil e confuso. A falta de experiência fez com que não se equacionassem pormenores que seriam importantes na análise futura. Foram considerados os bens substitutos, o custo de transporte/oportunidade
e o jogo de valor, onde houve valores bastante elevados que se prendiam com a aquisição de automóveis, criação de negócio e adaptação de casas e construção de infraestruturas de apoio à vida ativa (alunos e famílias), e
transporte escolar adaptado, viagens/férias e casa (agentes educativos). Por estas razões, tivemos de fazer escolhas e redimensionar a anualização de cada bem e/ou atividade. Para otimizar esta dimensão, nos grupos focais e
nas entrevistas, consideramos importante, no futuro, direcionar e focar os exercícios de forma objetiva e concreta.

Atribuição I

No que respeita à quantidade de mudança que teria acontecido independentemente da atividade do CRI importa realçar que o facto de se ter feito a análise por stakeholder, e não por segmento, poderá ter generalizado os
dados da atribuição I. Identificou-se uma elevada dependência do APPC CRI quanto à mudança “desenvolve o sucesso escolar” bem como nas mudanças do stakeholder família e agentes educativos dada a escassez de outras
respostas.

Atribuição II

A escassez de outras respostas similares ao CRI na comunidade, que suporte o desenvolvimento dos alunos, famílias e agentes educativos, poderá influenciar a dependência do APPC CRI identificada na atribuição II.

Redução

Em determinadas mudanças verificou-se que há um desgaste que decorre da intervenção do APPC CRI, sendo certo que se tomou como os 50% como standard. No entanto, a maioria das mudanças é diretamente influenciada
pela ação do APPC CRI, pelo que não se verificou uma redução significativa nas diversas mudanças.

Deslocação

Em praticamente todas as mudanças verificou-se a existência do contributo de outras causas para a concretização das referidas mudanças, como por exemplo, a existência de um serviços educativo/atividades de tempo
livres (alunos), serviços terapêuticos (famílias) e a utilização de estratégias já assimiladas anteriormente (agentes educativos). No entanto, importa explorar estes aspetos e, por exemplo, compreender a real significância destes
indicadores de deslocação, em cada mudança.
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Considerando todos os fatores críticos abordados na análise de sensibilidade, considerando
as contingências e limitações do programa, optou-se por criar dois cenários alternativos e
complementares, o pessimista e o otimista, com o objetivo de alargar a leitura das diferentes
possibilidades e abordagens do SROI.
Ou seja, relativamente ao cenário pessimista, cujo rácio é de 1,11:1 de acordo com o exposto
relativamente à Atribuição I, reconsiderou-se a existência de um outro serviço (ATL- Atividades
de Tempos Livres) que possa ter influência direta nas mudanças referentes ao stakeholders
alunos, a saber: 20% no desenvolvimento do sucesso escolar; 10% no maior envolvimento no
brincar e nas atividades de lazer; 15% na melhoria da qualidade das relações interpessoais; e
20% na realização pessoal. No que diz respeito ao stakeholder famílias, importa registar que
os 10% assumidos, relativamente à melhoria da qualidade do relacionamento entre a família e
o aluno, traduzem o contributo dos serviços terapêuticos. No stakeholder agentes educativos,
não se verificou quaisquer alterações significativas.
Por outro lado, no cenário otimista, cujo retorno social é 6,14€ por cada 1€ investido, sustenta
a premissa de que há mudanças que deveriam ser objeto de maior valorização e nas quais o
nível de influência do APPC CRI é significativamente maior do que inicialmente preconizado.
Isto é, considerou-se que no stakeholder alunos, o desenvolvimento do sucesso escolar,
o maior envolvimento no brincar e nas atividades de lazer e a maior realização pessoal são
mudanças onde o APPC CRI tem um maior peso, 50%. Por sua vez, na melhoria da qualidade
das relações interpessoais, assumiu-se uma ponderação de 25%.
No stakeholder famílias, quer na maior participação no processo educativo, quer na melhoria
do relacionamento entre a família e o aluno, considerou-se uma significância de 50% da
atuação do APPC CRI.
Por fim, no que diz respeito ao stakeholder agentes educativos, dá-se nota que relativamente
à melhoria na qualidade das prática colaborativas, registou-se que o peso da mudança é de
30% e na mudança, maior diversidade das atividades adaptadas aos alunos é de 25%.
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6
Conclusão e recomendações
Neste ponto de análise, é relevante enfatizar, o contributo que o APPC CRI dá para as
mudanças ocorridas nos diversos stakeholders. Para o efeito, apresentam-se dois gráficos
importantes para a referida análise, ou seja, um com o valor da Quantidade, de cada mudança
por stakeholder, e um outro com o Peso Global da Mudança.
No que diz respeito ao gráfico supra, relativo ao valor da Quantidade, é-nos possível concluir
que no stakeholder aluno, a mudança “desenvolve o sucesso escolar” (50%) foi a que
evidenciou uma maior quantidade de mudança, seguida de “maior envolvimento no brincar
e em atividades de lazer” (30%), de “melhor qualidade nas relações interpessoais” (25%) e, por
fim, de “mais mudança pessoal” (20%).

No stakeholder família, a mudança onde se verificou uma maior distância percorrida foi “Maior
participação no processo educativo” (23%), seguida de “Melhor relacionamento com os seus
filhos”(8%).
Por fim, no stakeholder agentes educativos, a mudança “Melhor qualidade nas práticas
colaborativas” (18%) foi a que se verificou uma maior quantidade de mudança, seguida de
“Aumento da diversidade das atividades adaptadas aos alunos” (3%).
Comparativamente aos diferentes stakeholders, conclui-se que a intervenção do APPC
CRI tem uma maior influência e dimensão na relação que estabelece com os alunos. No
entanto, com as as famílias e os agentes educativos deve-se realçar que há mudanças que
se revestem de extrema importância e, embora não se traduzem em números altamente
significativos, são importantes para a melhoria da qualidade do relacionamento e interação
das famílias e dos agentes educativos com o aluno, quer em contexto familiar e social, quer
em contexto escolar.
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Na análise do presente gráfico, Peso Global da Mudança, conclui-se que há 3 mudanças
que apresentam valores significativos e que vão ao encontro da importância e do
reconhecimento que houve da intervenção do APPC CRI, quer por parte das famílias, quer
por parte dos agentes educativos. isto é, ambos reforçaram a ideia de que o APPC CRI é
um projeto que os apoia na relação e na interação com o aluno, e este reconhecimento é
plasmado na valorização das mudanças “Maior participação no processo educativo”; Melhor
relacionamento entre a família e o aluno”, do stakeholder famílias, e a mudança “Melhor
qualidade nas práticas colaborativas”, do stakeholder agentes educativos. Salienta-se que a
mudança “Desenvolve o sucesso escolar”, do stakeholder alunos é, também, muito valorizada.
Por fim, importa dizer que a implementação e desenvolvimento do SROI, permitiu uma auto
e hetero-avaliação da intervenção do APPC CRI, permitiu o envolvimento e o estreitar da
relação entre quatro dos cinco stakeholders mais importantes, promoveu a reflexão sobre as
mudanças ocorridas em cada um deles, e mediu a relevância, a significância de cada uma
mudanças testadas..
Desta forma, é imperativo salientar que esta experiência vai permitir ao APPC CRI repensar
as suas práticas, estratégias de envolvimento de stakeholders, as ferramentas de registo de
informação, de avaliação e medição de impacto social. Surgiu a oportunidade de se criar
novos projetos (Campos de férias nas interrupções letivas e Grupos de Partilhas com famílias),
e de se avançar para um SROI prospetivo, para o ano letivo 2017/18. Por todas as razões
apresentadas, o APPC CRI assume que o seu indicador de sucesso foi alcançado e com
ganhos significativos para o projeto e para a organização.
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Ser + Família
Projeto de Apoio
Domiciliário
BdB - Banco do Bebé

Protótipo SROI Avaliativo
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Sumário Executivo
O Projeto Apoio Domiciliário existe desde
2002, e desenvolve-se em conformidade
com o modelo preconizado para intervenção
precoce (IP) na infância, através de uma
equipa constituída maioritariamente por
voluntários (21) devidamente formados e
supervisionada por três técnicos. Toda a
intervenção é feita em contexto natural de
vida da família, ou seja, no domicílio.
A presente análise incide neste projeto que
deu resposta a cerca de 71 famílias, nas áreas
de abrangência dos concelhos de Lisboa,
Odivelas e Loures, no ano de 2015.

Foram envolvidos três stakeholders: famílias,
voluntários e entidades referenciadoras e
foram encontradas oito mudanças.
Para as famílias, a melhoria nos cuidados ao
bebé; aumento do vínculo seguro, aumento
da rede de suporte; melhoria da gestão
económica familiar. Para os voluntários: maior
realização pessoal e maior participação cívica.
Para as entidades referenciadoras, maior
capacidade de promover a saúde da criança
e a redução do risco social.

parceiros deveriam ser considerados (pois
foram excluídos por limites temporais), sendo
que algumas das metodologias que foram
aprendidas durante a análise serão utilizadas
futuramente no BdB.

Com esta análise pretende-se ainda verificar
e validar práticas de intervenção e perceber
o que deve ser mantido e quais as alterações
necessárias a serem feitas.

O propósito desta análise prende-se com a
medição efetiva do impacto da intervenção
domiciliária junto das famílias, através do valor
social gerado pela intervenção do projeto,
A oportunidade que o Banco do Bébé teve na
concretização da análise SROI permitiu, por
utilizando uma metodologia SROI - Social
um lado, refletir e repensar a intervenção que
Return on Investment.
está a ser feita junto das famílias, analisando e
avaliando o que foi mais significativo para os
O valor do SROI variou entre 2,2 no cenário
stakeholders, sendo a sua participação crucial
pessimista, o que significa que por cada
euro investido o projeto produz 2,2, euros de
para o desenvolvimento da análise.
retorno social e 11,8 no cenário otimista, isto
significa que por cada 1 euro investido há um Considera-se que, para uma avaliação
futura de SROI, o envolvimento de outros
retorno de 11,8 euros de retorno social.
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1
Âmbito e Stakeholders
1.1 Âmbito da análise
O Banco do Bebé (BB)– Associação de
Ajuda ao Recém-Nascido, foi constituído em
1997 na Maternidade Dr. Alfredo da Costa
(MAC), com o objetivo de dar resposta às
necessidades de bebés recém-nascidos
de famílias carenciadas, nascidas neste
estabelecimento Hospitalar, tendo como
missão assegurar as condições emocionais e
materiais para que todos os recém-nascidos e
suas famílias tenham um início de vida digno.
Concretiza esta missão de duas formas:

O Projeto Apoio Domiciliário, uma das
cinco valências do BB, desenvolve-se em
conformidade com o modelo preconizado
para intervenção precoce (IP) na infância,
através de uma equipa constituída
maioritariamente por voluntários devidamente
formados e supervisionada por três técnicos
especialistas no trabalho de capacitação
parental e familiar.

A presente análise incide sobre o Projeto
“Ser + Família” - Projeto de Apoio Domiciliário,
que deu resposta a cerca de 71 famílias, nas
a) Distribuindo bens essenciais a bebés e
áreas de abrangência dos concelhos de
crianças dos 0 aos 6 anos de idade
Lisboa, Odivelas e Loures, no ano de 2015. Os
b) Capacitando os pais ou figuras parentais objetivos prendem-se com o aumento das
nos cuidados aos seus bebés através de competências dos cuidadores na prestação
apoio domiciliário semanal
de cuidados parentais adequados aos seus
filhos; o cumprimento do plano de saúde
O BB foi uma das instituições afetadas pela
infantil; o contributo para uma relação positiva
conjuntura económica europeia e nacional,
(sensível e responsiva) entre cuidadores
que aumentou não só as desigualdades
sociais, bem como, o aumento da população e filhos; o aumento do conhecimento das
em risco de pobreza e vulnerabilidade social. famílias acerca da rede de apoio formal
Isto reflete-se com um aumento considerável e informal disponível na comunidade; o
aumento da auto-estima das famílias; a
do número de famílias referenciadas pelas
promoção o desenvolvimento infantil mais
instituições parceiras, na ordem de 39%.
harmonioso e a diminuição de atrasos de
desenvolvimento; avaliar e exponenciar a
qualidade da intervenção prestada no projeto

e potenciar as competências dos voluntários
para apoiar diretamente as famílias.
O propósito desta avaliação prende-se com
a medição efetiva do impacto da intervenção
domiciliária junto das famílias, para verificar o
que manter e quais as alterações necessárias,
de forma a provar aos investidores a
importância da intervenção domiciliária e
assim conseguir captar a sua atenção para
futuros financiamentos que o tornem mais
abrangente e sustentável.
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1.2 - Stakeholders
A identificação e caracterização dos stakeholders são uma parte fundamental e integrante
da análise do projeto. Para chegarmos aos stakeholders relevantes para os objetivos desta
análise foi necessário, primeiramente, elencar todos os atores que tinham relação, interesse
ou influência no nosso projeto, para que posteriormente fossem selecionados apenas três

1.2.1. Stakeholders
incluídos/excluídos
Apresentam-se, em seguida, os stakeholders
incluídos e excluídos com a sua devida
justificação.
Tabela 1 - Inclusão/exclusão de stakeholders
Stakeholder

Justificação

Equipa Técnica

Equipa com três técnicos de áreas da fisioterapia, serviço social e psicologia. Contribuem diretamente para o projeto e trabalham a tempo inteiro. Não foram incluídos devido ao tempo que iria ocupar o seu envolvimento no programa.

Fundação Calouste Gulbenkian

Financiador do projeto que possibilitou a sua implementação durante o ano de 2015. São afetados parcialmente pela intervenção.

Doadores particulares de bens

Trata-se de pessoas e instituições da comunidade que se mobilizam para a angariação e doação de bens de puericultura, bens
materiais entre outros, para o projeto. Apesar de contribuírem diretamente para o projeto, não é possível o seu envolvimento
pois muitas destas doações são anónimas e por isso difíceis de localizar.

Entidades sinalizadoras de agregados familiares

Entidades da comunidade nomeadamente Comissões de Proteção de Menores; Equipas de Apoio ao Tribunal de Lisboa; Centros de Saúde outras IPSS, que referenciam diretamente agregados familiares para o projeto pois não têm uma resposta adequada para o acompanhamento dos casos. Estas entidades beneficiam indiretamente do apoio do projeto no sentido do feedback do acompanhamento que é dado pela equipa.
Este stakeholder foi excluído da análise devido ao tempo para analisar aprofundadamente as mudanças.
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Passamos agora a apresentar, brevemente, os estão sensibilizados e comprometidos na
stakeholders incluídos.
ajuda ao próximo e em fazer a diferença na
vida das famílias que acompanham, na sua
comunidade e no mundo que lhe rodeia.
Famílias
Cada voluntário acompanha, em média,
O stakeholder Famílias é caracterizado
por diferentes problemáticas como: a da
insegurança nos cuidados ao bebé, a da
fraca responsabilização perante um bebé
nas suas vidas, a do desconhecimento das
competências enquanto pais, a das baixas
qualificações académicas, problemas de
saúde, conflitos intrafamiliares, desemprego
ou precariedade laboral, fraca rede de
suporte e ligado a este o isolamento, o risco
social e por uma grande vulnerabilidade
económica e social.

uma família em contexto de domicílio;
dedica um dia por semana a este apoio
em contexto natural de vida, tempo ao
qual se junta as horas de registo das visitas
(relatórios), preparação das visitas, realização
de contactos com entidades parceiras,
articulação com a equipa técnica do Banco
do Bebé e participação nas reuniões mensais,
de discussão de caso e formações.

Stakeholder

Justificação

Família

São o beneficiário direto do projeto: famílias e cuidadores dos bebés (estes últimos
também beneficiam, mas esse benefício é reportado pelos cuidadores). Provêm
de contextos culturais e económicos desfavorecidos, com inseguranças e dúvidas
relacionadas com os cuidados ao bebé. A sua participação ativa no projeto visa a
melhoria das práticas parentais e melhoria do seu bem-estar e qualidade de vida.

Voluntários

Os voluntários representam parte ativa na execução e garantia da continuidade
do projeto influenciando e sendo influenciados pelo mesmo. O grande objetivo
do projeto é a mudança parental e melhoria nas práticas parentais prestadas nos
cuidados adequados ao bebé. A sua participação na sociedade civil traz não só um
sentimento de gratificação e agradecimento por se sentirem úteis e capazes na
prestação de voluntariado que fazem diariamente, mas também o seu compromisso,
o tempo e a sua dedicação às famílias em acompanhamento.

Entidades
Referenciadoras

As Entidades Hospitalares parceiras (MAC, HSM e HBA) são entidades com as
quais existe um protocolo de colaboração formal, sendo por isso a maioria das
referenciadoras de agregados familiares para o projeto. Estes parceiros beneficiam
indiretamente da intervenção evitando reinternamentos hospitalares, não protelando
as altas sociais (reduzindo o risco social), bem como, reduzindo custos hospitalares
(Serviço Nacional de Saúde).

Entidades referenciadoras

Das entidades referenciadoras fazem
parte a Maternidade Dr. Alfredo da costa,
equipa multidisciplinar da Neonatologia,
Hospital de Santa Maria, equipa do serviço
social de pediatria e obstetrícia e Hospital
Beatriz Ângelo, equipa do serviço social
de pediatria e obstetrícia. Todas estas
entidades referenciam bebés para o projeto
preenchendo uma ficha de referenciação
que é enviado para a equipa que depois é
Com a referenciação das famílias para este
analisada. É marcada, quando possível, uma
projeto, pretende-se que se promovam as
competências parentais nos cuidadores e que reunião onde se apresenta o projeto à família
e agendada a primeira visita.
se atinja uma melhor qualidade de vida do
agregado familiar.
Este stakeholder é marcado por uma
insuficiência de recursos internos,
que engloba aspetos para além do
desconhecimento do papel de cuidador para
suprir as necessidades básicas do bebé e por
isso muitas vezes leva a uma cristalização
de atitudes perante a sua vida pessoal e
comunitária.

Tabela 1 - Inclusão/exclusão de stakeholders

Voluntários
Fazem parte deste projeto 21 voluntários.
Este grupo caracteriza-se por apresentar
diferentes áreas de formação - educação,
enfermagem, psicologia entre outras -, que
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1.2.2. Envolvimento dos
Stakeholders incluídos
Tabela 2 - Envolvimento de Stakeholders

Envolvimento I
Stakeholder

Quem /Quando
n

Voluntários

Entidades
Referenciadoras

Envolvimento III

Amostra
U

Famílias

Envolvimento II

71

21

14

11

%

método

18%

Grupo focal presencial

8

14

100%

Amostra

U
n

1 técnico afeto
ao projeto
Data: 6 Outubro
2016

Grupo focal presencial

Dois técnicos
afetos ao projeto
Data: 3 Outubro
2016

Grupo focal presencial

Dois técnicos
afetos ao projeto
Data: 3,4 e 6
Outubro 2016

71

21

14

47

21

13

Quem/
Quando

Amostra

U

%

método

n

70,42%

Questionários presenciais e
telefónicos

17 voluntários
Data: de 7 a 18
Novembro 2016

71

100%

Questionários presenciais e via
email

1 técnico afeto ao
projeto
Data: 7 Novembro 2016

21

100%

Questionários presenciais e via
email

1 técnico afeto ao
projeto
Data: 8 e 11 Novembro 2016

14

quem /
quando

%

método

12

16,90%

Questionários
presenciais e
telefónicos

Data: de 7
a 18 Novembro
2016

10

47,61%

Entrevistas
presenciais

Data: 7 a 18
novembro
2016

57,14%

grupo focal
presencial

Data: 11 de
Novembro
2016

4
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De seguida, procurou-se recolher evidências
que quantificassem as mudanças-chave
identificadas pela teoria da mudança.
Considerando os objetivos desta segunda
Num primeiro momento, foram realizados
fase, foram aplicados individualmente a todos
grupos focais com os três stakeholders, com
os stakeholders questionários presenciais,
vista a um desenho preliminar da teoria da
telefónicos e via email, tendo em conta os
mudança. Esta é uma técnica de pesquisa,
indicadores encontrados para se alcançar as
direcionada a pequenos grupos homogéneos,
diferentes mudanças.
que utiliza a entrevista em profundidade
No ano de 2015 foram intervencionadas 71
para promover a discussão entre os
famílias, tendo sido aplicados questionários
participantes, obtendo informações sobre
a 47. Quanto aos voluntários conseguimos
as suas percepções, atitudes ou motivações
realizar a todos (21), bem como, às entidades
(Krueger & Casey, 2000; Mack, Woodsong,
referenciadoras (13).
MacQueen, Guest, & Namey, 2005), bem
como informação relativa às suas prioridades
e processos de tomadas de decisão (Berg
& Lune, 2012). A entrevista é conduzida pelo
moderador, tendo em conta os objetivos do
estudo e a informação é gerada através da
interação do grupo de participantes (Williams
& Katz, 2001).
Como pode ser observado na Tabela 1 ,
os stakeholders foram envolvidos em três
momentos.

O procedimento desta técnica foi iniciado
com a apresentação do moderador (um
elemento da equipa técnica do Banco
do Bebé) e com a explicação do objetivo
da sessão. Após terem consentido que
perceberam a informação dada, pediu-se
para preencher um pequeno questionário
anónimo e deu-se início à sessão. Foi ainda
enfatizado que seria salvaguardado o
anonimato das suas participações e pediu-se
permissão para as sessões serem gravadas.
Após terem sido aplicados os grupos focais,
foram todos transcritos integralmente para
que a sua futura análise fosse o mais rigorosa
possível.

2
Recursos
e Atividades
2.1. Investimentos
Neste ponto, pretende-se identificar os
recursos (monetários e não monetários) que
cada stakeholder investe para a realização
das atividades e consequentes mudanças
pretendidas com o projeto.
Para o stakeholder famílias, identificou-se
apenas a contribuição “tempo” que as famílias
usufruem das visitas domiciliárias e de outras
atividades organizadas pelo projeto. Uma
vez que se trata dos próprias famílias, não se
considerou este recurso como investimento..

(pro-bono)/semana. Foi utilizado o valor de
4,03€ por cada hora.
Relativamente à contribuição “deslocações”,
totaliza um valor de €1 265,00. Este valor é
calculado pelo número de km da viagem a
multiplicar por 0,36€. É de referir que este
valor não é para o número total de voluntários
(17), uma vez que foram apenas alguns que
usufruíram desta contribuição . Por último a
contribuição “seguros” totaliza um valor de
47,12€.

O stakeholder voluntários contém diferentes
custos, como o “tempo”, seguros e
deslocações que totalizam um valor de
€37278,12 . A contribuição “tempo” estimase que o seu envolvimento no projeto seja
um valor de €35.883. Este valor foi calculado
com base no número de voluntários ativos
(21) que acompanham em média cada um,
uma família em domicílio. São cerca de 8
horas semanais que cada voluntário dedica
ao projeto, num total de 136 horas voluntárias
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Tabela 3 - Recursos
Stakeholder

Tempo

€

Famílias

0

0

Género

€

Voluntários
Entidades referenciadoras

Total

Diretos

€

Indiretos

€

Total

TOTAL

€1312,12
0

0

2.2. Realizações
De seguida são apresentadas as atividades
realizadas pelo projeto de apoio domiciliário
e que se podem observar sumariamente na
tabela 4.
As visitas domiciliárias são a principal
atividade do projeto. São feitas, inicialmente,
pela equipa técnica do projeto e
posteriormente por uma voluntária. Esta
fica com uma técnica de referência, que
supervisiona o seu trabalho.
Em contexto de visita são trabalhadas
diferentes temáticas, como por exemplo:
• Cuidados parentais: alimentação
- preparação adequada dos biberões
de leite artificial - boa lavagem e
esterilização; correta introdução dos
alimentos em termos do tipo adequado
a cada idade cronológica; higiene do
bebê e casa - condições em que o banho
é prestado; adequada limpeza das
diferentes partes do corpo do bebé; roupa
limpa para vestir ao bebé; roupa adequada

à estação do ano.
• Saúde - assiduidade nas consultas
do plano de sáude; cumprimento do
plano nacional de vacinação; adequado
desenvolvimento estaturo-ponderal.Os
workshops para os cuidadores contam com a
participação dos voluntários do projeto e da
equipa técnica na sua organização.
• Estes workshops têm como objetivo
intervir precocemente na promoção da
saúde, no fortalecimento de competências
parentais e estimulação do desenvolvimento
psicomotor do bebé. Pretende-se também
dotar as famílias das ferramentas que
precisam para serem autônomos nos
cuidados ao bebé.
Atividades como a preparação dos cabazes
de Natal e pic nic das famílias, são momentos
festivos e de encontro onde se promove o
fortalecimento das relações entre as famílias
e os voluntários do projeto. A equipa técnica
realiza reuniões quinzenais com o objetivo
de discutir os casos em acompanhamento
e reuniões com diversas entidades na área
social e saúde, onde se discute os casos em

acompanhamento e se estabelece futuras
intervenções das famílias. Os contactos
telefónicos para a comunidade, beneficiários
e equipa de voluntários são difíceis de
contabilizar, uma vez que são realizados
diariamente e diversas vezes ao dia.
Tabela 4 - Realizações
Que atividades realizaram?

Nº de
atividades

Nº de
horas

Visitas domiciliárias

3420

Formação mensal de equipa voluntários

11

44

Reuniões Bimestrais de supervisão de casos

7

56

Reuniões quinzenais de equipa multidisciplinar

22

66

Reuniões mensais de equipa técnica - BB

11

44

Reuniões com diversas entidades na área social e saúde

5

20

Workshops

6

24

Festa de Natal das famílias

1

9

Preparação de cabazes de Natal

1

9

Pic-Nic das Famílias

1

9

Contactos telefónicos comunidade, beneficiários, equipa de voluntários
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3
Teoria da
mudança
A teoria da mudança (TM) existe para mapear e
explicar o que acontece a partir daquilo que o
projeto faz (quais são suas atividades ou intervenções) e como estas ajudarão a alcançar os
objetivos desejados (a transformação social).

Num primeiro momento, foi feita uma TM de
partida com base na experiência de terreno da
equipa técnica do projeto, que identificou as
seguintes mudanças materiais ou importantes:

• Famílias: melhoria nos cuidados ao
A teoria da mudança teve como suporte a con- bebé; melhoria na gestão económica da
sulta de referências bibliográficas, a reflexão familia; aumento do vínculo seguro e o
da equipa técnica do projeto e o envolvimento aumento da rede de suporte.
próximo de alguns dos stakeholders no planeamento e execução do projeto, o que per- • voluntários: participação cívica e
mitiu uma visão e reflexão mais profunda de realização pessoal..
eventuais mudanças.
Neste ponto, pretende-se refletir sobre as • entidades referenciadoras: maior
modificações e transformações sentidas pelos capacidade de promover a saúde da
stakeholders envolvidos e incluídos na análise, criança e redução do risco social.

Após a equipa técnica ter ido para o terreno
confrontar a teoria da mudança inicial com
os stakeholders, podemos concluir que não
foram reveladas grandes alterações - o que se
considera ser um ponto positivo por validar o
desenho e desenvolvimento do projeto; também demonstra a relação de confiança entre
a equipa do projeto e os stakeholders incluídos nesta avaliação. Tal relação é construída
diariamente com o envolvimento constante
destes parceiros e na transparência da própria
relação.

nomeadamente as famílias, voluntários e as
entidades referenciadoras.
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Famílias
Melhoria nos cuidados ao bebé
A mudança “melhoria nos cuidados ao bebé”
engloba não só o cumprimento das consultas
de saúde do bebé, mas também melhoria
nos cuidados de higiene e de alimentação.
É feito um trabalho de consciencialização e
de interiorização de informação relativas a
estas mudanças o que faz com que fiquem
mais capazes, mais confiantes e mais seguros
nos cuidados ao seu bebé, o que reduz o seu
stress parental (além de objetivamente se
melhorar a saúde. da criança).
Este trabalho de capacitação é feito através
de uma ferramenta intitulada de modelagem,
onde através da repetida aprendizagem é
alcançado o objetivo final. A voluntária reforça
positivamente a acção do beneficiário para
que este se sinta mais seguro:
“O meu filho, sabe, nasceu com grandes
problemas de saúde e os médicos disseramme que ele ia morrer logo. Eu passava o dia no
hospital e as máquinas faziam barulho e em
minha casa estava tudo em silêncio, a minha
voluntária esteve sempre comigo naquele dia
e ajudou-me no oxigénio, sabe? a fazer bem. E
foi comigo às consultas do meu filho, porque
eu não percebia o que o médico dizia. Ele só
falava de coisas muito complicadas e ela
depois explicava-me tudo”, (S., beneficiária, 36
anos).
Melhoria na gestão económica da família
A mudança “melhoria na gestão económica
da família” foi uma mudança que as famílias

demonstraram ser importante para eles. É um
assunto sensível para os beneficiários, porque
todos estão numa situação de vulnerabilidade
económica: a maior parte deles beneficia de
prestações sociais da Segurança Social e de
outras ajudas comunitárias.
O trabalho que é feito, em conjunto com o
agregado familiar, é o de um estudo dos
seus rendimentos e despesas fixas. Através
da sua listagem, consciencializa-se para a
priorização das necessidades emergentes e
conclui-se que esta priorização, grande parte
das vezes, não é feita da melhor forma e que
dessa forma os cuidadores poderiam poupar
de maneira diferente.
“Eu não trabalho e quando recebia os abonos
e o rendimento ia logo ao café e comprar
coisas que sei que não são precisas. A minha
voluntária ajudou-me, agora tenho as contas
todas arrumadas e também me ajudou a
comprar mais barato”. (A., 26 anos)
Aumento do vínculo seguro
O vínculo seguro entre o bebê e o cuidador
é um sistema cuja função é desencadear
respostas de proteção e sobrevivência do
bebé (George & Solomon, 1999). A relação
de vinculação do cuidador e o seu bebé
pode ser influenciada por fatores biológicos,
psicológicos, sociais e culturais (Monteiro &
León, 20002; Figueiredo, 2003) e a vinculação
do bebé, por seu lado, é influenciada pelas
resposta que recebe do meio exterior. Outros
autores (Dale, 1996; Dinnebell, 1999 cit in
Coutinho, 2004) têm referido que crianças
com algum tipo de vulnerabilidade, como
uma deficiência ou risco de desenvolvimento

atípico, podem gerar aumento da ansiedade
e do stress parental, o que obriga a uma
necessidade de adaptação maior do que a
esperada.
Neste sentido, o trabalho que é desenvolvido
com as famílias procura orientar os
cuidadores na descoberta do seu bebé,
apoiando-os na utilização de estratégias
adequadas para responder de forma sensível
e contingente às necessidades do seu filho,
empoderando-os e promovendo as suas
competências parentais.

sozinhos. Fomenta os laços estabelecidos
através de uma relação de confiança e de
transparência. “A C e a M foram importantes.
Quando foram a minha casa eu tinha tudo feio.
Os meus filhos não estavam na escola e eu
estive quase a ficar sem eles. Elas ajudaramme a fazer tudo direitinho: na casa, escola,
no meu bebé, na sopa e banho, na minha
legalização” (V., 27 anos).

“Eu não olhava para a minha filha porque
ela tem uma coisa no cérebro. As minhas
voluntárias mostraram-me o que é gostar da
minha filha, eu canto para ela, eu falo com ela
e eu escolho as roupas dela. As mais bonitas
porque ela é linda.” (F., 24 anos).
Aumento da rede de suporte
Por fim, o “aumento da rede de suporte”
é uma mudança que fomenta as relações
estabelecidas entre o voluntário do projeto e
o beneficiário. A rede de suporte é entendida
como “a existência ou disponibilidade de
pessoas em quem se pode confiar, pessoas
que nos mostram que se preocupam
connosco, nos valorizam e gostam de nós
“ (Sarason et al, 1983:127). as famílias que
integram o projeto estão mais vulneráveis e
podem isolar-se por questões relacionadas
com o seu bebé, ou outras. A rede de suporte
que outrora era forte e coesa pode estar mais
frágil ou ser inexistente.
O voluntário é visto pelas famílias como um
pilar importante nas suas vidas que lhes
dá suporte e faz com que não se sintam
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Figura 1: TM Famílias

Voluntários
Cumprem as consultas
de saúde

Melhoram conhecimentos
sobre gestão orçamento familiar

Melhoram os cuidados
de higiene ao bebé

Têm mais informação
e orientação
sobre os cuidados
de saúde

Melhoria nos
cuidados ao bebé
Melhoria nos cuidados
de alimentação ao bebé

Redução do
stress parental

Melhoria da
saúde do bebé

Adquirem mais bens
de puericultura e alimentação
Priorizam as despesas
Melhoram as suas condições
habitacionais (espaço físico,
organização e higiene)

Ficam mais sensibilizados

São mais responsivos

Cria uma relação de
confiança com o BDB

Sentem-se mais apoiados

Têm maior confiança
na parentalidade

Reforçam competências
existentes

Melhoria na gestão
económica da famiília

Aumentam
a autoestima

Aumento do vinculo
seguro entre o bebé
e cuidador

Maior realização pessoal
Na primeira cadeia de mudança “realização
pessoal”, esta é entendida por Maslow
“quando o indivíduo realiza com normalidade
os seus desejos com as pessoas. Existem
outros fatores importantes para que a
realização pessoal se torne algo real: o
equilíbrio emocional, os valores morais, uma
relação saudável com os outros.
Este projeto também tem como objetivo
formar os voluntários para que a intervenção
junto das famílias seja o mais completa
possível. A troca de conhecimentos e as
novas aquisições adquiridas em formações,
reuniões e na prática diária com os
beneficiários vem evidenciar o valor de
gratidão e de utilidade social. “Para mim
este projeto faz-me sentir que estou a fazer a
diferença na família nem que seja um passo.
Sinto-me útil, e que também estou a contribuir
para um mundo melhor.” (R, voluntária, 45
anos).

Estão mais disponíveis para a mudança

Maior participação cívica
Aumento da rede de suporte

Sentem-se menos isolados

Por fim, a mudança “participação cívica” é
considerada como algo essencial para um
bom funcionamento da sociedade. Todo
o ser humano tem a responsabilidade de
mudar algo de acordo com a sua opinião e
fazer aquilo que em consciência considera
melhor. É nesta linha de pensamento que
a participação ativa dos voluntários deste
projeto e o seu envolvimento na sociedade e
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na comunidade em geral faz a diferença nas
suas vidas.

Entidades Referenciadoras

“Estava sem trabalhar e queria ocupar o meu
dia. Ser voluntária há 8 anos mudou a minha
vida. Ajudar estas famílias também é ajudarme a mim própria.” (T, voluntária, 54 anos).

Maior capacidade de promover a saúde da
criança
A mudança “maior capacidade de promover
a saúde da criança” engloba não só a
assiduidade dos cuidadores nas consultas de
saúde, bem como, o cumprimento do plano
de consultas e vacinação.

Figura 2: TM Voluntários

Ocupam o seu tempo livre

Adquirem mais conhecimentos

Criam laços com os beneficiários

Recebem manifestações de gratidão
Sentem-se menos isolados

Descobrem novas competências
Desenvolvem maior abertura
ao outro e à diferença

Melhoram a autoestima

Sentem-se mais valorizados
a nível pessoal
Têm maior compromisso e empenho

Aumenta o sentimento
de pertença ao grupo

Maior auto realização

Sentem-se mais úteis à sociedade

Maior participação cívica

Uma das grandes preocupações das equipas
das entidades referenciadoras prende-se
com a continuação dos cuidados de saúde
dos bebês quando é dada a alta hospitalar,
ou seja, a transição da maternidade para casa.
A referenciação precoce das famílias para o
projeto e a rapidez de resposta da equipa do
projeto, diminui drasticamente o stress dos
técnicos e permite uma alta segura do bebé
para o domicílio.

intervenção e a sua referenciação deve ser o
mais precoce possível,
“Este projeto previne que este risco se torne
perigo. Se não existisse o projeto de apoio
domiciliário muitos bebês não teriam alta
social e iriam ser institucionalizados” (C.,
assistente social, 46 anos).
Neste sentido, como defende Rizzini e
Rizzini (2007:88), a colocação de crianças em
instituições de acolhimento, em Portugal, tem
sido vista como uma medida de promoção e
proteção social que deve ser utilizada apenas
em casos excepcionais, a fim de salvaguardar
os interesses da criança.

“Desde que o projeto de apoio domiciliário
está no nosso serviço, que a nossa intervenção
melhorou: a rapidez de resposta, a articulação
que é feita com as técnicas. É um descanso. Eu
sei que aquela família está bem entregue” (S,
assistente social, 44 anos).

Redução do risco social
Por fim a mudança “redução do risco social”
apresenta-se associada aos beneficiários
que têm alguns fatores de risco, como:
tipologia monoparental, fraca ou inexistência
de rede de suporte, violência intra-familiar
entre outros. O estudo e o diagnóstico
destas situações são fulcrais para uma futura
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Figura 3: TM Entidades Beneficiadoras

Rapidez na resposta
da equipa do projeto

Assiduidade dos cuidadores
nas consultas de saúde

Reduz o stress
dos técnicos

Melhora o cumprimento
das consultas de saúde

Permite a alta
hospitalar segura

Continuação da vigilância
nos cuidados adequados
ao bebé em casa

Diminui os reinternamentos
hospitalares e idas às urgências

Melhoria na promoção de um
adequado desenvolvimento do bebé

Maior capacidade de
promover a saúde da criança

Apoio emocional
à família atempado

Reduz o nível de
ansiedade da família

Reforça as competências
dos cuidadores nos
cuidados ao bebé

Diminui o risco de
negligência física e psicológica

Cumprimento da Missão
Redução do risco social
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4
Provas e Valor
4.1. Indicadores (quantidade)
As mudanças decorrentes do projeto implicam a definição de indicadores que permitiram
uma quantificação. Assim, foram construídos pelo menos um indicador para cada mudança,
sempre que possível com base em escalas identificadas na revisão de literatura, mas
também, do trabalho reflexivo da equipa técnica do projeto e na sua experiência de terreno.
Posteriormente os indicadores foram transformados em questões para que se fosse medida a
distância percorrida nas várias mudanças.

O indicador referente à mudança “aumento do vínculo seguro” foi escolhido, uma vez que é
crucial para o desenvolvimento emocional do bebé e do cuidador. O cuidador deve ser capaz
de garantir um ambiente seguro ao seu bebé, quando este se sente desprotegido e deve
ainda perceber as suas necessidades. O trabalho do projeto prevê que estas interações e os
laços sejam estabelecidos através de pequenas interações como o olhar; o cantar; o brincar e
o falar.

Como pode ser observado no quadro das famílias para a mudança “melhoria nos cuidados
do bebé”, foram utilizados dois indicadores. Estes demonstram a quantidade de vezes que
os cuidadores administraram técnicas nos cuidados de higiene e de alimentação ao bebé.
Ambos os indicadores são essenciais para percebermos se o bebé está a ser bem cuidado e
se está a receber os tratamentos adequados para a sua idade.

No que concerne à mudança “aumento da rede de suporte”, foi selecionado o nível de
satisfação do apoio recebido/prestado pela rede de suporte. Algumas das famílias do projeto
são agregados monoparentais e sem rede de suporte formal e informal, o que significa
que estão sozinhas e sem qualquer tipo de apoio. O papel do voluntário assume grande
importância na vida destas famílias como uma ponte entre a família e a comunidade. A
relação de confiança que é estabelecida entre o voluntário e a família, permanece por muito
tempo, o que demonstra a viabilidade deste projeto.

Tabela 5 - Quantidade de mudança
Mudança

Indicador

DP

Melhoria nos cuidados do ao bebé

Nº de vezes que foi administrada técnicas com os cuidados de higiene ao bebé

55%

Nº de vezes que foi administrada técnicas com a alimentação do
bebé
Aumento do vínculo
seguro

Nº de vezes que se promove as interações significativas nas rotinas
diárias com o bebé

59%

Melhoria da gestão
económica familiar

capacidade de gestão do orçamento familiar

31%

Aumento da rede de
suporte

Nível de satisfação do apoio recebido/prestado pela rede de suporte

59%
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No que concerne aos voluntários a primeira mudança “realização pessoal”, o indicador
utilizado foi o grau de satisfação consigo próprio. Este indicador permite avaliar o sentimento
de valorização pessoal. Através do voluntariado a pessoa sente-se mais realizada consigo e
que está a fazer a diferença na vida da família, sendo que a ocupação do tempo livre aparece
também como algo importante no seu dia-a-dia.
Por fim, a última mudança “participação cívica”, o indicador escolhido foi ter curiosidade em
conhecer novas culturas, uma vez que este trabalho voluntário requer que a pessoa consiga
sair da sua zona de conforto e perceber que a realidade da família é muito diferente da sua.

Dos indicadores à distância percorrida
A distância percorrida (DP) é uma ferramenta que mede o caminho da mudança vivida pelos
stakeholders em consequência de estarem envolvidos no projeto. Medir a DP requereu avaliar
o momento T0 (como o stakeholder se sentia antes do projeto) e o momento T1 (como o
stakeholder ,se sente com a intervenção do projeto atualmente), através de questionários e
numa escala 0 a 4.

Tabela 6 - Indicadores das mudanças: Voluntários
Mudança

Indicador

DP

Realização pessoal

Grau de satisfação consigo próprio

31%

4.2. Duração

Participação cívica

Ter curiosidade em conhecer novas culturas

17%

Nesta fase é importante perceber o período temporal em que as mudanças foram sentidas.

Por fim, para o stakeholder entidades referenciadoras, os indicadores selecionados para
a mudança do redução do risco social foi o “nº de institucionalizações” e a “perceção
do risco social”. Ambos os indicadores tentam avaliar a influência que o projeto tem na
redução do risco social, ou seja, quanto mais precocemente for detectada a situação de
risco, e referenciada para o projeto, mais rapidamente é iniciado o trabalho com a família e
são diminuídas situações de risco de negligência física e psicológica. Na mudança “maior
capacidade de promover a saúde da criança” tem dois indicadores e estes demonstram não
só a rapidez de resposta do projeto à referenciação de uma família, o que reduz o stress dos
técnicos, bem como, o acompanhamento eficaz do projeto na continuação dos cuidados de
saúde do bebé em casa.

O cálculo da duração das mudanças ocorridas foi feito através da pergunta, integrada nos três
questionários realizados aos stakeholders: “se o projeto acabasse hoje, quanto tempo acha
que duraria cada uma das mudanças?”. Nesta questão foram propostas opções de resposta
que variaram entre os 6 meses e os + de 5 anos. Por fim foi calculada a média obtendo-se a
duração média de cada mudança em cada stakeholder.

Tabela 8 - Duração das mudanças
Stakeholder

Mudança

Duração

Famílias

Melhoria nos cuidados ao bebé

6

Aumento do vínculo seguro

6

Melhoria gestão económica familiar

4

Aumento da rede de suporte

5

Realização Pessoal

5

Participação cívica

5

Redução do Risco Social

1

Maior capacidade de promover a saúde da criança

2

Tabela 7 - Indicadores das mudanças: Entidades referenciadoras
Mudança

Indicador

DP

Redução Risco Social

Nº de institucionalizações

57%

Voluntários

Perceção do risco social

Maior capacidade de promover a
saúde da criança

Tempo em que a equipa do projeto dá resposta à sinalização do bebé

4%

Entidades
Referenciadoras

Capacidade de promover a saúde da criança
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4.3. Aproximações financeiras
As aproximações financeiras (AF) são obtidas através do terceiro envolvimento dos
stakeholders, para perceber qual o valor que cada stakeholder daria a cada mudança.
Nesta fase de envolvimento foram realizadas entrevistas individuais recorrendo a três
exercícios de preferências declaradas pelos stakeholders: “jogo de valor”, “custos de
transporte” e “bens substitutos”.
Relativamente ao stakeholder famílias, foram utilizados dois exercícios: o jogo de valor e o
custo de transporte. Foram escolhidos estes dois exercícios porque as famílias conseguiram
responder melhor e por isso os dados são mais fiáveis e robustos.
O jogo de valor refere-se ao bem material que se gostaria de obter se tivesse dinheiro para o
comprar. De seguida pedia-se para priorizarem as mudanças.
Os custos de transportes dizem respeito ao tempo e às despesas do custo de viagem que as
pessoas estão disponíveis a pagar.
Os bens substitutos referem-se aos bens que os stakeholders poderiam adquirir de maneira a
atingir a mesma mudança.
Foi curioso perceber que as três mudanças mais valorizadas estão em cada um dos
stakeholders: famílias “melhoria da saúde do bebé”; voluntários “participação cívica” e
entidades referenciadoras “redução do risco social”.

A “participação cívica” (voluntários) foi a segunda mudança mais valorizada (através dos
custos de transporte), uma vez que os próprios voluntários sentem que são uma parte ativa na
construção de uma sociedade mais justa e equitativa.
Por fim, a “redução do risco social” foi a terceira mudança mais valorizada, o que significa
que os técnicos das entidades referenciadoras defendem que a sinalização de famílias para
o projeto de apoio domiciliário promove os fatores de segurança e elimina o risco social,
prevenindo assim futuras instiuicionamizaçoes de crianças.
É de referir ainda a importância da mudança do “aumento do vínculo” (através da aferição pelo
stakeholder dos seus custos de transporte), onde se tenta prestar apoio emocional à família,
através da companhia securizante, da minimização da solidão e da partilha de preocupações.
Esta intervenção tem como finalidade última o incentivo à comunicação/conhecimento entre
os cuidadores e o bebé: conhecer melhor, brincar com, cantar para, acarinhar e compreender.

Tabela 9 - Aproximações financeiras
Stakeholder

Mudança

Escala de Preferências

Aproximação
financeira

Valor (€)

Famílias

Melhoria nos
cuidados ao bebé

Melhoria nos cuidados
ao bebé

Jogo de valor

1 807,50 €

Aumento da rede de
suporte

Aumento da rede de
suporte

752,50 €

Aumento do vínculo
seguro

Aumento do vínculo
seguro

1 806,00 €

Melhoria da gestão
económica da família

Melhoria da gestão
económica da família

1 802,50 €

Realização Pessoal

Realização Pessoal

Participação cívica

Participação cívica

Redução do risco
social

Redução do risco
social

Maior capacidade de
promover a saúde da
criança

Maior capacidade de
promover a saúde da
criança

A mudança “melhoria da saúde do bebé” foi a mais relevante, uma vez que “vem primeiro
de qualquer coisa na vida” (V, família, 26 anos). Esta mudança engloba os cuidados básicos
do bebé (alimentação, higiene, sono), a par do estabelecimento das rotinas e interações
mais adequadas. Em muitas situações, é necessário trabalhar com as famílias no sentido de
uma melhor organização familiar - gestão doméstica, aquisição de rotinas, organização e
arrumação do espaço.
Voluntários

Entidades
referenciadoras

Jogo de valor

5 725,00 €
4 825,00 €

Custos de
transporte

347,00 €

163,50 €
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5
Impacto
e Retorno social
5.1 Atribuição I
A fonte de atribuição I, diz respeito ao valor da mudança que seria alcançado
independentemente da existência do projeto. Esta atribuição foi explorada
através de questionários com perguntas específicas para cada stakeholder.

Tabela 10 - Atribuição I e II
Stakeholder

Mudança

Atribuição I

Atribuição II

Famílias

Melhoria nos cuidados ao bebé

0%

43%

Aumento da rede de suporte

0%

3%

Aumento do vínculo seguro

0%

4%

Melhoria na gestão económica da família

0%

10%

Realização pessoal

0%

18%

Participação cívica

0%

12%

Redução do risco social

0%

87%

Maior capacidade de promover a saúde da
criança

0%

83%

5.2 Atribuição II
A atribuição II refere-se à parte da mudança atribuível a fatores externos à intervenção do
projeto. Neste sentido, a questão que foi colocada aos stakeholders foi: “Imagine que tem
10 pontos para distribuir entre as pessoas e/ou organizações que o ajudaram na mudança
“x”.. Quantos pontos daria ao nosso projeto?”, com uma escala de 0 a 10 pontos, tendo sido
calculada a média. Podemos concluir que ambas as mudanças do stakeholder entidades
referenciadoras são as mais positivas da atribuição II, uma vez que sugerem que se o projeto
não fosse um recurso de referenciação de famílias a taxa de institucionalização de crianças
seria mais elevada, uma vez, que este projeto trabalha com as famílias as suas competências
parentais consoantes as necessidades encontradas.

Voluntários

Entidades
referenciadoras

114

5.3 Taxa de redução

5.4 Deslocação

Para a determinação da redução estimou-se as taxas de redução, segundo uma

A deslocação refere-se às consequências negativas que a intervenção pode ter e calculouse perguntando aos stakeholders se existiram outras pessoas impactadas pela intervenção
do projeto e se esse impacto é positivo ou negativo. Depois de se ter refletido sobre a
deslocação, conclui-se que não se registaram consequências negativas, uma vez que
todos os stakeholders responderam de forma positiva às questões, ou seja foi atribuída a
deslocação de 0%

escala entre 0% e 100%, sendo que:
●

0% - Não há redução de impacto na mudança e até pode haver um aumento
●

25% - O impacto da mudança pode não ser tão forte como no início
●

50% - O impacto da mudança pode decair bastante
●

75% - É possível que perdure algum impacto, ainda que pequeno, ao longo do tempo;
●

100% - Após o primeiro ano a mudança perder completamente o seu efeito

Este projeto tem como principal objetivo promover as competências dos cuidadores na
prestação dos cuidados parentais e o seu empowerment nas diferentes dimensões das suas
vidas. Neste sentido os efeitos da intervenção não só não perderão o seu efeito, como irão
provocar alterações nas mudanças identificadas a longo prazo.

Tabela 11 - Taxa de redução
Stakeholder

Mudança

Taxa de Redução

Famílias

Melhoria nos cuidados ao bebé

50%

Aumento da rede de suporte

50%

Aumento do vínculo seguro

50%

Voluntários

Entidades
referenciadoras

Melhoria na gestão económica
da família

50%

Realização pessoal

50%

Participação cívica

50%

Redução do risco social

50%

Maior capacidade de promover
a saúde da criança

50%

5.5. Cálculo do retorno social
O impacto de cada mudança, ou seja o seu valor, foi calculado através da multiplicação da
quantidade de mudança (QM) -distância percorrida, e a aproximação financeira (AF).
O rácio do SROI é calculado pela divisão do valor atual líquido (VAL) dos benefícios pelo valor
do investimento, O VAL consiste no valor do retorno social do projeto em cada ano, tem em
conta o efeito cumulativo do retorno social dos anos anteriores, com a respetiva taxa de desconto de 5,5%, ao ano. O investimento refere-se ao valor dos recursos investidos no projeto por
todos os stakeholders.
Tabela 12 - Retorno Social

Valor presente de cada ano (após descontos)

Ano 1

Ano 2

Ano 3

64364,13€

61580,16€

26427,53€

Valor atual líquido total (VAL)

152371,81€

VAL - investimento

123329,81€

Retorno Social € por € (VAL/ investimento)

5,2

Assim sendo, o SROI do projeto de apoio domiciliário, a 3 anos, é de 5,2, o que significa que
por cada 1€ investido, o projeto gera 5,2€ de retorno social.
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Mapa de Impacto Social
O mapa de impacto reúne todos os dados recolhidos ao longo das diferentes fases de análise, Finalmente, o SROI do projeto obtém-se somando o retorno social de todas as mudanças ao
permitindo o cálculo do impacto e do retorno social do projeto.
longo dos três anos e dividindo pelo valor dos recursos investidos pelos stakeholders, o que
resulta, no caso do presente projeto, num retorno social de 5,2€ por cada euro investido.
O impacto é calculado multiplicando a quantidade de cada mudança pelo valor da respectiva
aproximação financeira, aplicando os devidos descontos, sendo calculado o valor do retorno
Toda esta informação poderá ser analisada no Mapa de Impacto Social.
social para um período temporal de três anos.

Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Realizações

Mudanças
Descrição

Quem afetamos/nos
afeta?

Como vamos segmentar os Stakeholders?

Tipologia familiar

Famílias

O que vão eles
investir?

Quanto vão
investir (€)?

Atividades em
números

O que muda nas suas vidas?

Como medimos a
mudança?

Quantidade (QT)

Descontos (DC)
Duração

Aproximação
Financeira (AF)

Começo

Se o projeto só
tivesse um ano,
Qual a Distância durante quanto
Percorrida (DP)?
tempo os
(T1-T0)
stakholders
sentiriam a
mudança?

Os efeitos
começam no
Qual o racional
início da
da aproximação
atividade (1) ou
financeira?
no ano seguinte
(2)?

Valor

Que preço que
atribuímos à
mudança?

Atribuição I

Deslocação

O nosso projeto
gera esta
Que parte desta
mudança à
mudança
custa de um
aconteceria de
impacto
qualquer forma?
negativo noutro
stakeholder?

71

71

Melhoria nos cuidados ao bebé

Nº de vezes que foi
administrada técnicas
com os cuidados de
higiene ao bebé; Nº de
vezes que foi
administrada técnicas
com a alimentação do
bebé

71

71

Aumento da rede de suporte

Nivel de satisfação do
apoio
recebido/prestado
pela rede de suporte

59%

capacidade de gestão
do orçamento familiar

31%

4

1

1 802,50 €

0%

0%

59%

6

1

1 806,00 €

0%

0%

Tempo

Nº de filhos
Situação laboral

Voluntários

Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?

Indicador

0,00 €

71

71

71

71

Nº de anos de voluntariado

21

Nº de anos de voluntariado no projeto de
apoio domiciliário

21

Melhoria na gestão económica da familia

Aumento do vinculo seguro

21 Realização Pessoal

Tempo

Nº de vezes que se
promove as interações
significativas nas
rotinas diárias com o
bebé
Grau de satisfação
consigo próprio

55%

6

1

5

1

14
Redução Risco Social

Nº de anos a trabalhar com o projeto de apoio domiciliário

31%

5

1

17%

5

1

Nº de
institucionalizações ;
Percepção do risco
social

57%

1

custos de
transportes

1

752,50 €

0%

0%

419,90 €

0%

0%

557,50 €

0%

0%

582,50 €

0%

Redução

Que parte da
mudança se
deveu a outras
pessoas ou
instituições?

Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
ano para o
outro?

43%

50%

3%

50%

10%

50%

4%

50%

18%

50%

12%

50%

87%

50%

0%

Cálculo do Retorno Social
Taxa de Desconto

5,50%

QT x AF - DC
Ano 0

Ano 1

Maior capacidade de promover a saúde da
14
criança

14

0,00 €

40 126,70 €

40 126,70 €

40 126,70 €

20 063,35 €

30 376,72 €

30 376,72 €

30 376,72 €

15 188,36 €

35 680,68 €

35 680,68 €

35 680,68 €

17 840,34 €

72 102,99 €

72 102,99 €

72 102,99 €

36 051,50 €

2 248,46 €

2 248,46 €

2 248,46 €

1 124,23 €

1 760,18 €

1 760,18 €

1 760,18 €

880,09 €

602,94 €

602,94 €

602,94 €

0,00 €

Tempo em que a
equipa do projeto dá
resposta à sinalização
do bebé; Capacidade
de promover a saúde
da criança

4%

2

1

22,00 €

0%

0%

83%

2,25 €

2,25 €

2,25 €

0,00 €

50%
0,00 €

Total

Ano 2

bens
subistitutos

Tempo

Entidades referenciadoras

0%

Ter curiosodade em
conhecer novas
culturas

21

14

0%

jogo de valor

€29 042,00
Participação cívica

1 807,50 €

Impacto

Atribuição II

29 042,00 €

Total

0,00 €

182 900,93 €

182 900,93 €

182 900,93 €

Valor presente de cada ano (após descontos)

182 900,93 €

173 365,81 €

91 147,87 €
81 892,03 €

Valor atual líquido total (VAL)

438 158,77 €

VAL - Investimento

409 116,77 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento)

15,1
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5.6 Análise de sensibilidade
A análise de sensibilidade é uma ferramenta que permite a definição de pressupostos e
estimativas que poderão ter impacto, caso sofram alterações, no resultado apurado do SROI.
Neste sentido, elaborou-se uma análise de sensibilidade testando os efeitos que a alteração
de algumas variáveis têm neste SROI, através da construção de dois cenários: otimista e
o pessimista, que procuraria perceber o valor do investimento obtido no projeto de apoio
domiciliário.

No que concerne à duração, alguns dados foram reduzidos no cenário pessimista, ou seja,
tentou-se perceber qual a influência que aconteceria se o projeto só tivesse um ano, durante
quanto tempo os stakeholders sentiram a mudança. Na mudança realização pessoal do
stakeholder voluntários reduziu-se para “0” uma vez que a sua realização pessoal terminaria
assim que o projeto terminasse nas suas vidas.

Por fim nas aproximações financeiras, foram aplicadas diferentes exercícios em ambos os
Desta forma, para construir os cenários anteriores referidos, testou-se as seguintes categorias: cenários.
quantidade (distância percorrida), a duração e a aproximação financeira.
No cenário pessimista, e com todos os parâmetros alterados, a análise demonstraria um
retorno positivo de 2,1 € por cada 1€ investido no projeto. O valor da distância percorrida
(DP) foi calculado com base no caminho da mudança vivida pelo stakeholder, ou seja, entre
momento T0 e o momento T1 (como se sentiam antes do projeto acontecer e depois como se
sentiam com a intervenção do projeto). Neste sentido, foi reduzido para o cenário pessimista
com menos 20%.
Tabela 13 - Cenário pessimista
Stakeholder

Mudanças

Cenário pessimista
DP

Famílias

Melhoria nos cuidados ao bebé
Aumento da rede de suporte
Melhoria na gestão económica da família
Aumento do vínculo seguro

Voluntários

Entidades referenciadoras

Retorno Social € por € (VAL / investimento)

35%

39%
11%
39%

Duração

Aproximação financeira

6

Custo de transporte (134,25€)

5

Custo de transporte (174,42€)

2

custos de transporte (165,92€)

3

bens substitutos (10,67€)

Realização Pessoal

11%

0

jogo de valor (5725,00€)

Participação cívica

17%

5

custos de transporte (419,00€)

Redução do risco social

37%

1

jogo de valor (9420,00€)

Maior capacidade de promover a saúde da criança

4%

2

jogo de valor (3900€)

2,1
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No cenário otimista, a análise demonstra um retorno positivo de 11,8 € por cada 1€ investido
no projeto. O valor da distância percorrida foi aumentado em 20%.
No que concerne à duração, alguns dados não foram alterados do cenário pessimista ou seja,
em todas as mudanças existiu o risco dos stakeholders projetarem o desejo da continuidade
do projeto,o que fez com que reduzíssemos alguns destes valores pois a sua concepção pode
ter sido excessiva e não ter a consciência do tempo da mudança.

Tabela 14 - Cenário otimista
Stakeholder

Mudanças

Cenário optimista
DP

Famílias

Melhoria nos cuidados ao bebé
Aumento da rede de suporte
Melhoria na gestão económica da família
Aumento do vínculo seguro

Voluntários

Entidades referenciadoras

Retorno Social € por € (VAL / investimento)

75%

79%
51%
79%

Duração

Aproximação financeira

6

jogo de valor (1807€)

5

Custo de transporte (174,42€)

2

custos de transporte (396,06€)

3

Custos de transporte (1080,00€)

Realização Pessoal

51%

0

custos de transporte (419,90€)

Participação cívica

37%

5

custos de transporte (557,50€)

Redução do risco social

77%

1

bens substitutos (582,50€)

Maior capacidade de promover a saúde da criança

6%

2

bens substitutos (22,00€)

11,8

Com esta análise verificou-se que se acontecer algum fator externo, o retorno social se reduz
significativamente, apesar do valor do retorno ser positivo.
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6
Conclusão e recomendações
O projeto de apoio domiciliário intervém
numa área social vulnerável e onde não
existe uma intervenção estatal, sendo que o
seu financiamento advém de candidaturas
e donativos. Considera-se que as atividades
integradas e realizadas neste projeto
garantem a sua sustentabilidade, de
forma a permitir uma maior promoção das
competências parentais das famílias de forma
estruturada e sustentada no tempo.

O SROI do projeto variou entre 1: 2,2 no
cenário pessimista, o que significa que por
cada euro investido no projeto produz 2,2,
euros de retorno social e 1: 11,8 no cenário
optimista; isto significa que por cada 1 euro
investido à um retorno de 11,8 euros de
retorno social.

Concluiu-se que o projeto tem maior impacto
no stakeholder Família, como pode ser
observado no gráfico seguinte, sobretudo ao
nível da mudança “melhoria nos cuidados de
Os stakeholders incluídos foram as famílias,
saúde do bebé” (63%). Este valor deve-se ao
voluntários e entidades referenciadoras,
facto de as famílias priorizarem esta mudança
que desde o início estiveram envolvidos
como a mais importante e mais benéfica
na análise. Existiram três momentos de
para a vida dos seus bebés. Esta mudança
envolvimento: um primeiro momento com
é conseguida através do trabalho que é
grupos focais, que teve como objetivo testar
feito semanalmente com a família, através
a teoria da mudança realizada previamente
pela equipa técnica do projeto; num segundo do empoderamento das suas capacidades
parentais tanto ao nível dos cuidados de
momento foram aplicados questionários
higiene como alimentação. Nesta mudança
para calcular a quantidade das mudanças e
também é avaliada a assiduidade e
o terceiro envolvimento foi para obter o valor
cumprimento das consultas de saúde nos
das aproximações financeiras. A título de
estabelecimentos hospitalares, uma vez que
curiosidade, foi possível comprovar que as
mudanças dos stakeholders foram as mesmas grande parte destes bebés são prematuros
ou nasceram com algum problema de
enunciadas pela equipa técnica.
desenvolvimento.

Impacto
por
mudança
Impacto por
mudança
Melhoria dos cuidados ao bebé
Aumento da rede de suporte
Melhoria na gestão económica
da família

15,5%
11%

63%

Aumento do núcleo seguro
Realização Pessoal
Participação cívica
Redução risco social
Outros

Em contrapartida o valor de retorno
social da mudança “maior capacidade de
promover a saúde da criança” das entidades
referenciadoras é mais reduzido. Poderemos
propor para esta última mudança a
importância de existir uma maior supervisão
dos técnicos de saúde e um espaço para que
estes possam partilhar experiências do seu
trabalho e adquirir novas competências. A
equipa do projeto sugere ainda que exista um
reforço maior no contacto directo de forma a
inverter a situação.

Relativamente ao gráfico “Impacto por
stakeholder”, é possível perceber que as
famílias são as que têm maior influência com
a nossa intervenção. A família e os seus bebés
são o centro do projeto e toda a intervenção é
centrada na família. Ou seja, existe uma maior
eficácia da intervenção, quando centrada nas
forças da família e apoiada pelo envolvimento
parental, partindo das necessidades da
família, não estando focada apenas no bebé,
(Fuertes, 2011).
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Impacto
por stakeholder
Impacto por stakeholder

Pontos Fracos
Familias
Voluntários
Entidades
referenciadoras

93,7%

O papel preventivo assume grande
importância quando o trabalho desenvolvido
pelo projeto constitui também uma função
reparadora, no sentido em que articula com
outras entidades como da comunidade,,
fazendo uma ponte entre as mesmas e
as famílias o que se considera como uma
boa estratégia para responder a algumas
situações familiares mais complexas, (Brock,
Oertwein & Coufal, 1993 citado por AbreuLima, Alarcão, Almeida, Brandão, Cruz, Gaspar
& Ribeiro dos Santos, 2010:11).

Considera-se que, para uma avaliação futura
de SROI, o envolvimento de outros parceiros
deveria ser considerado pois foram excluídos
por limites temporais.
A nível dos métodos utilizados de recolha de
dados, como os questionários, as questões
desenvolvidas nos mesmos deveriam ser
colocadas de diferente forma para que
os stakeholders consigam a sua melhor
interpretação. No stakeholder Famílias
foi difícil aplicar este questionário, uma
vez que são um público-alvo com menos
qualificações, Sugere-se, assim, que os
questionários possam ser adaptados
futuramente.

Pontos Fortes
O Banco do Bebé, ao integrar este
Programa, beneficiou da aquisição de novos
conhecimentos e ferramentas para que
futuramente possa alargar esta análise a
outros projetos, envolvendo também outros
stakeholders. A equipa tomou consciência
das vulnerabilidades e dos pontos fortes
do projeto, bem como, de estratégias que
deve e pode adotar no que concerne ao
planeamento e avaliação de projetos no
contexto atual na área social.

o seu bom desenvolvimento, bem como, a
relação de proximidade com os stakeholders,
o que permitiu uma construção consistente
da teoria da mudança.
Alguma das metodologias que foram
aprendidas durante a análise serão utilizadas
futuramente internamente no Banco do Bebé
(como os questionários do envolvimento II).
Por fim, segundo um dos grupos focais
de uma entidade referenciadora, no
primeiro envolvimento e nos questionários
implementados no envolvimento II, este
projeto “deveria chegar a mais famílias e ser
reconhecido pelas entidades responsáveis
como um projeto inovador e credível” (C.,
enfermeira, 45 anos).
Apesar da natureza protótipa da análise e
das suas limitações, o trabalho desenvolvido
constitui para toda a equipa - e para a
instituição - uma motivação para continuar a
percorrer o caminho de capacitação parental
junto de famílias necessitadas e tentando
fazer a diferença nas suas vidas, porque a
intervenção no domicílio “faz sentido desde
o nascimento do bebé e eu acredito na vossa
intervenção” (S., assistente social, 35 anos).

É de salientar a importância do envolvimento
dos stakeholders desde o início do projeto, o
que permitiu que esta análise fosse mais rica
e válida. Foi essencial perceber as mudanças
que este projeto implementou nas suas
vidas e a forma como todos participaram
ativamente no processo contribuindo para
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Sumário Executivo
O CDI Portugal (CDI) é uma ONG que
tem como missão promover a inclusão
social, a literacia digital, a construção e o
exercício de uma cidadania ativa. Através
da utilização das tecnologias de informação
e comunicação, pretende mobilizar e
transformar as comunidades portuguesas
mais desfavorecidas.
Com o apoio da Direção Geral de Educação, o
CDI trouxe para Portugal o projeto educativo
Internacional Apps For Good. Esta é a sua
missão: contribuir para o desenvolvimento
de competências do séc. XXI, desenvolver
a consciência da cidadania participativa e
promover a equidade social.
O objetivo desta análise foi a capacitação
interna da equipa do CDI para a ferramenta
SROI, como forma de robustecer a área
estratégica de avaliação do impacto,
podendo alargar futuramente esta
metodologia aos demais projetos que o
CDI desenvolve. Pretendeu-se igualmente
avaliar o valor gerado por essa vertente aliado
à identificação de eventuais fatores que

um impacto nas mudanças gerado pela
intervenção, tendo sido mais relevante no
stakeholder aluno.
Com base na experiência adquirida no
O rácio SROI obtido, oscila entre os 1,79€
processo de capacitação através do qual
(cenário pessimista) e os 4,97€ (cenário
se construiu este protótipo SROI avaliativo,
otimista), sendo que o resultado obtido
recomenda-se o alargamento da análise
através desta análise é de 3,17€ por cada
de custo-benefício envolvendo um maior
euro investido.
número de stakeholders (sendo este alargado
Foram incluídos, nesta análise, 3 stakeholders: para os restantes projetos desenvolvidos
no CDI Portugal) e uma amostra mais
os alunos, os professores e a Escola.
representativa do que aquela usada no piloto
Incluímos ainda um parceiro financeiro,
que aqui se apresenta.
como entidade que investe o seu capital
no projeto e apoia o projeto no âmbito da
responsabilidade social. Através da análise
Por fim, um agradecimento à CASES, à
das mudanças identificadas, as que revelam
Fundação Montepio e à 4change pela
maior impacto são o aumento de jovens a
oportunidade.
optar por áreas STEM (ciência,tecnologia,
engenharia, matemática), aumento do
aproveitamento escolar e aumento da
cidadania ativa no stakeholders alunos,
seguido das mudanças adoção de métodos
inovadores de ensino, referente ao
stakeholder professores. Também se regista
impacto no stakeholder escola, ao nível das
mudanças escola mais inovadora e maior
notoriedade e visibilidade na comunidade.
Em todos os stakeholders se verifou
permitam melhorar a intervenção com vista à
maximização do seu impacto.
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1
Âmbito e Stakeholders
1.1 Âmbito da análise
Propósito
Procura-se, com a participação no
programa Impacto Social, realizar uma
avaliação específica do projeto Apps for
Good - protótipo avaliativo referente ao
ano 2015/2016 - para verificar o impacto do
mesmo na comunidade educativa e seus
intervenientes.
Público-Alvo
Parceiros estratégicos; Parceiros
financiadores; Parceiros Institucionais; equipa
CDI e comunidade educativa (diretores de
escola, professores e alunos).
Contexto
Em Portugal, tal como no Reino Unido,
verifica-se uma redução do número de
estudantes em áreas STEM (ciências,
tecnologia, engenharia ou matemáticas).
Esta é uma preocupação educativa pelo que
resolver eficazmente o problema é parte
da estratégia nacional para a Economia
Digital. Simultaneamente, profissionais do
setor tecnológico e educativo realçam o
“gap” de novas competências que precisa

de ser colmatado, preparando educadores e
alunos para os futuros desafios profissionais
do século XXI. Este programa surge como
forma de combater esta lacuna na realidade
educativa portuguesa.

Objetivos Apps for Good:

e introduzindo métodos pedagógicos
inovadores.
Na comunidade escolar, procuramos
promover o crescimento do Apps for Good
em Portugal – escolas públicas, sinalizadas
como TEIP (territórios educativos de
intervenção prioritária), Não TEIP e escolas
privadas - bem como promover a taxa de
retenção/continuidade.

Atividades:
As atividades em análise integram o Apps
For Good implementado durante o ano letivo
2015/2016, com alunos dos 10 aos 18 anos (do
5º ao 12º ano de escolaridade) e professores:
Formação de Professores; Curso Apps for
Good; Acompanhamento (à distância, visitas
presenciais, experts) e Eventos.

O projeto pretende capacitar alunos forma a
criar uma nova geração global de “problemsolvers” tecnológicos, que mudam o mundo e
desafiam o “status quo”.
Recursos: Humanos: João Baracho - Diretor
Executivo; Cláudia Lima - Coordenadora
Ao nível dos estudantes pretende-se
Pedagógica; Paula Fernandes - Responsável
aumentar a confiança em: resolução de
pela avaliação de impacto, psicóloga e
problemas, comunicação, trabalho em
formadora; Mariana Mendes - Psicóloga e
equipa, competências técnicas, resiliência,
formadora. Outros: transportes e alimentação,
bem como promover interesse nas áreas das
ciências (tecnológicas ou empreendedoras).
Responsável: Mentor IS; 1 Direção; 3 equipa
Pretendemos aumentar o envolvimento
técnica; 3 manhãs e 3 tardes (3 meses).
escolar e motivar para a aprendizagem e atrair
jovens mulheres para áreas tradicionalmente
masculinas.
Ao nível dos professores, promover
mudanças na forma de ensino,
incrementando competências técnicas
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1.2 - Stakeholders
1.2.1. Envolvimento dos
Stakeholders incluídos

Para uma análise mais completa e objetiva
desta prototipagem SROI, identificámos
todos os stakeholders, de acordo com a
sua competência e responsabilidade no
projeto Apps for Good (AfG). No entanto,
devido às limitações de tempo e de recursos,
considerou-se incluir apenas os principais
stakeholders (3 beneficiários diretos e um
financiador) que são alvo das mudanças mais
significativas da intervenção do AfG.
Os alunos representam o principal
stakeholder, uma vez que o projeto atua
essencialmente na sua capacitação ao nível
das competências sociais e tecnológicas,
no percurso académico e na aspiração de
carreiras.
Os professores também representam um
stakeholder fundamental. Este grupo, para
além de influenciar diretamente o projeto, é
também afetado pelo mesmo, no sentido em
que o desenvolvimento de atividades com os
alunos promove mudanças na forma como
lecionam, incrementando competências
técnicas e novos métodos de ensino.
As escolas são o stakeholder que possibilita
o desenvolvimento do projeto, seja em

primeiro envolvimento ocorreu através
da realização de entrevistas presenciais,
por forma a recolhermos a informação
necessária para o mapeamento da teoria da
mudança. Esta foi delineada com base nos
No que concerne aos stakeholders
resultados obtidos nas entrevistas e na leitura
financeiros, identificámos uma instituição
de documentação referente à avaliação
crucial para o desenvolvimento do projeto
do projeto AfG 2015/2016. O segundo
– Fundação Calouste Gulbenkian, pois
envolvimento dos stakeholders, realizougarante parte da verba necessária para a
se através da aplicação de questionários
implementação do AfG em Portugal, sendo
online, que ocorreu após a análise da dados
uma entidade de grande notoriedade a nível
recolhidos anteriormente que deram origem a
nacional no âmbito da responsabilidade
um ajuste da teoria da mudança e à definição
social.
dos indicadores de análise. Os questionários
Conseguimos envolver os stakeholders
foram essencialmente constituídos por
identificados previamente, conforme
respostas fechadas adaptadas aos diferentes
apresentado na tabela abaixo, no entanto este grupos de stakeholders, com base nas
envolvimento é inferior ao esperado, tendo
mudanças registadas.
em conta a totalidade da população envolvida
no projeto e a sua dispersão geográfica.. Este
facto deve-se essencialmente às dificuldades
de disponibilidade dos stakeholders face ao
tempo disponibilizado para este efeito.
ambiente intra ou extra-curricular, e a sua
participação constitui um aspecto relevante
na capacitação deste público alvo (alunos e
professores).

Os stakeholders selecionados para este
envolvimento foram informados previamente
da pertinência da nossa abordagem que
decorreu em diferentes momentos. O
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Tabela 1 - Envolvimento de stakeholders

Stakeholder

Segmento

Envolvimento I

Envolvimento II

Envolvimento II

Justificação

U

Alunos

Alunos

Professores

Inclusão
n

%

método

n

%

método

n

%

método

Porque incluímos/excluímos?

1166

7

1%

Entrevista Presencial

20

2%

Questionário via
online

5

0,4%

Focus
grupo

Sim

São os principais alvos do projeto. São os elementos principais das mudanças que o
projeto pretende promover.

167

4

2%

Entrevista Presencial

12

7%

Questionário via
online

2

1%

Focus
Grupo

Sim

São os promotores das mudanças nos alunos e auto beneficiários das mesmas. Além
disso são igualmente impactados pelo projeto. Beneficiário direto.

3%

Entrevista presencial

5%

Questionário via
online

2%

Focus
Grupo

Sim

A escola é um elemento fundamental para esta análise, uma vez que é o local que permite implementar o projeto através do qual ocorrem as mudanças em análise. O diretor
de escola, é o elemento que autoriza o mesmo a ser implementado e promove a sua
divulgação dentro da comunidade escolar.

Escola

Públicas e
Privadas

Experts

Nacionais e
Internacionais

1375

0

0%

--

0

0%

--

0

0%

--

Não

Este elemento promove algumas das mudanças que se pretende analisar, promovendo a aquisição de conhecimento em diversas áreas profissionais e aconselha os beneficiários ao longo do desenvolvimento do programa, mas não vai ser incluído nesta
análise, pois não é identificado como o principal agente de mudança

Comunidade
Local

Beneficiário
Indireto

3731

0

0%

--

0

0%

--

0

0%

--

Não

São afetados pelo projeto de uma forma indireta e as mudanças ocorridas são a médio/
longo-prazo, por este motivo não vão ser incluídos

1166

0

0%

--

0

0%

--

0

0%

--

Não

Apesar de este elemento ter contacto direto com os beneficiários e de alguma forma
influenciar/orientar os mesmos no seu percurso escolar, este não será incluído.

Encarregados
de Educação

64

2

3

1

Equipa CDI
Portugal

Gestão e
Técnica

7

0

--

--

0

0%

--

0

0%

--

Não

A equipa para além de operacionalizar o projeto, também está responsável pela avaliação e monitorização do mesmo.

Equipa AfG UK

CEO, responsável
pela gestão da
plataforma e responsável pela
avaliação

6

0

0%--

--

0

0%

--

0

0%

--

Não

Responsável pela gestão operacional do programa, gestão da plataforma, conteúdos
programáticos e formação.

Financiadores

FCG; Microsoft;
SAP; REN; DNS.
PT

5

0

0%

--

0

0%

--

0

0%

--

Sim

Promotores e financiadores principais do projeto. Elevada reputação e visibilidade dos
recursos investidos e o investimento realizado justifica a sua inclusão.

Parceiros
(Institucionais
e Estratégicos)

DGE; ANPRI;
APDC; ACP;
SIVA; SIEMENS;
BLIP; EDUCOM;
IE-UL; FL-UL;Hill
Knowlton

11

0

----

----

0

0%

----

0

0%

----

Não

(Parceiros Institucionais)
Apoiam o projeto no seu planeamento como na sua implementação ao nível da formação e contribuem para a sua divulgação externa.
(Parceiros Estratégicos)
Apoiam o projeto e contribuem para a sua divulgação externa.

Voluntários

CDI e Fellows

7

0

--

--

0

0%

--

0

0%

--

Não

São um elemento de valor acrescentado ao projeto, no entanto este apoio é pontual.

Utilizadores
da Apps

Consumidores

560

0

--

--

0

0%

--

0

0%

--

Não

Não conseguimos identificar os utilizadores uma vez que a app é disponibilizada na
Google Play Store, de forma gratuita.
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1.2.2. Stakeholders
incluídos/excluídos
Em reunião de equipa e segundo orientação
de mentoria, identificámos os stakeholders
relevantes para o projeto, assim como
as principais mudanças que se registam
no projeto Apps for Good. De seguida,
ponderamos quais os stakeholders que
deveriam ser incluídos na análise SROI, em
função da materialidade das mudanças (M),
da sua relevância para o stakeholder (R) e da
sua significância para a análise.
Verificámos que, das diversas partes
interessadas, algumas não poderiam
ser incluídas na análise, apesar da sua
materialidade, uma vez que estamos
perante uma avaliação protótipa, com as
condicionantes e limitações inerentes, tais
como falta de tempo e de recursos humanos
e materiais, não sendo possível realizar
uma análise mais ampla e completa. Neste
sentido, decidimos incluir os seguintes
stakeholders: Alunos, Professores e Escola.
Nestes vão incidir todas as etapas de
envolvimento desta análise.
A capacitação e o desenvolvimento dos
alunos constituem pilares da ação Apps for
Good e é neles que se registam as principais
mudanças nomeadamente pelo aumento
do interesse dos jovens para a tecnologia,
pela adoção de atitudes de cidadania ativa
e mudanças de postura e envolvimento face
à escola. Posto isto, também os professores
são um veículo importante do projeto na
medida em que são estes que implementam

o projeto e percorrem o percurso como guias
das mudanças que ocorrem nos seus alunos,
algo que identificamos como importante
para a própria evolução profissional e para a
motivação dos mesmos. O envolvimento de
professores e alunos pressupõe a integração
da escola, que é o local de implementação
do projeto e, consequentemente, um
beneficiário deste programa, envolvendo os
seus diretores, que autorizam a existência
do programa e que posteriormente verificam
uma mudança na própria comunidade
escolar, sendo mais relevante ao nível da sua
notoriedade e visibilidade na comunidade
envolvente.

Apesar da materialidade destes stakeholders,
sendo uma avaliação protótipa a que
nos propomos, com as condicionantes e
limitações inerentes, não foi possível incluí-los
na análise, embora seja nosso objetivo incluir
os mesmas em próximas análises, de forma a
termos uma avaliação mais representativa e
fidedigna do projeto.

Nesta prototipagem, também foi incluído
um parceiro financeiro, a Fundação Calouste
Gulbenkian, uma vez que apoia o projeto
desde do seu início em Portugal.
No entanto, existe ainda um número relevante
de stakeholders identificados que não foram
incluídos nesta análise: encarregados de
educação, utilizadores das apps, comunidade
local, diversos parceiros financeiros e
estratégicos, experts (comunidade de
especialistas), a equipa AfG UK, a equipa CDI
Portugal, voluntários CDI e Fellows.
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Tabela 2 - Inclusão de stakeholders
Stakeholders Incluídos
Stakeholder

Segmento

Justificação

Alunos

Rapazes e Raparigas

Os alunos são os stakeholders centrais desta análise. São os agentes de mudança e é através deles que verificamos as principais mudanças alcançadas.
Pretende-se torná-los mais capacitados e motivados, criando “digital makers” da próxima geração, empreendedores e confiantes. Beneficiários diretos.

Professores

TIC e não TIC

São os promotores das mudanças nos alunos e auto beneficiários das mesmas. Além disso são igualmente impactados pelo projeto. O programa tem
como objetivo que os professores adotem novos métodos pedagógicos, sentindo-se satisfeitos e motivados. Beneficiários diretos.

Escola

Públicas e Privadas

A escola é um elemento fundamental para esta análise, uma vez que é o local que permite implementar o projeto através do qual ocorrem as mudanças
em análise. O diretor de escola, é o elemento que autoriza o mesmo a ser implementado e promove a sua divulgação dentro da comunidade escolar.

Stakeholder

Segmento

Justificação

Encarregado de Educação

Beneficiários Indiretos

Têm um papel fundamental na aceitação do projeto e motivação dos alunos; Não foi possível, em curto prazo, ter contacto viável com os encarregados
de educação.

Comunidade local

Beneficiários Indiretos

Um dos beneficiários da ação dos jovens de melhorar e resolver os problemas da própria comunidade
Devido ao curto espaço de tempo que temos não foi possível realizar entrevistas à comunidade.

Utilizadores das apps

Consumidores

População alvo para a qual foram idealizadas as apps.
Visto que só com o registo em cada aplicação é possível extrair os dados pessoais dos consumidores, seria necessário através da app comunicar com o
consumidor e pedir a sua colaboração, algo que de momento não é possível.

Stakeholders Excluídos

Equipa CDI

Direção e Equipa Técnica

A equipa para além de operacionalizar o projeto também está responsável pela avaliação e monitorização do mesmo.

Experts

Nacionais e Internacionais

Permitem que os alunos tenham contacto com especialista em 11 áreas (tecnológicas e não tecnológicas) trabalhadas no projeto.
Apesar de serem um ponto chave na motivação e inspiração dos alunos, não foram incluídos nesta análise devido à falta de recursos e tempo para fazer
uma entrevista aos mesmos.

Parceiro Financeiro

Variados

Investimento financeiro que permite a implementação do projeto. Devido à limitação de tempo não foi possível fazer uma entrevista ao representante do
parceiro.

Equipa AfG UK

CEO, gestão da plataforma,
avaliação impacto

A equipa está responsável pela articulação de informações gerais referentes ao projeto, gestão da plataforma, formação à equipa técnica CDI.
Devido à difícil logística de deslocação, não foi incluída na análise

Voluntários

Fellows

Alunos Apps for Good que já realizaram o programa e querem manter o contacto, continuar envolvidos no projeto, apoiando os novos alunos.
Visto ainda serem um número reduzido, não foi pedida a sua colaboração.

Parceiros

Institucionais e Estratégicos

Apoiam o projeto e contribuem para a sua divulgação externa.
Não foram selecionados para serem parte integrante da análise devido à falta de tempo para a realização de entrevistas aos mesmos.

Voluntários

CDI

Voluntários que ajudam na implementação do projeto
Não foram selecionados para análise por não serem um número significativo.
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2
Recursos e Atividades
2.1. Investimentos
Neste ponto pretende-se identificar os
recursos (monetários e não monetários) que
cada stakeholder investe no desenvolvimento
do projeto e nas atividades inerentes por
forma a alcançar as mudanças pretendidas.

Stakeholder

Segmento

Tempo

€

Beneficiários

1166 alunos

43h

Beneficiários

167 Professores

Beneficiários

Para cada stakeholder foi identificada
a contribuição efetiva, seja de tempo
(professores, alunos ou as horas em que
os parceiros se envolvem em reuniões de
projeto, por exemplo), seja em género (por
exemplo, disponibilização de sala para
eventos, ou cedência de carro). Foram
igualmente contemplados os investimentos
com a plataforma de conteúdos, as
comunicações, a equipa técnica, bem como
consumíveis e as deslocações para as visitas
às escolas.

Parceiros

Não foi contemplado o investimento das
horas de professores, alunos e escola, uma
vez que o projeto é desenvolvido em tempo
curricular, sendo que estas horas já seriam
investidas em atividades letivas, mesmo sem
o projeto Apps For Good.

Tabela 3 - Recursos
Género

€

Total

€

Total

TOTAL

0

0

0

0€

Diretos

0

0

0

0€

Indiretos

0

0

0

816€

Diretos

€

0

Diretos

58h

0

64 escolas

58h

0

salas eventos, para formação

816€

0

Parceiros Financiadores/estratégicos

36h
480€

Espaço Evento Final; Brindes; caderneta evento final; Prémios para os
jovens; formação a formadores

810€

1290€

Indiretos

1290€

Parceiros

Parceiros Financiadores/estratégicos

escritório, água, luz...

4800€

4800€

Parceiros

Parceiros Financiadores/estratégicos

computadores

3200€

3200€

Parceiros

Parceiros Financiadores/estratégicos

comunicações

2100€

2100€

Parceiros

Parceiros Financiadores/estratégicos

equipa
técnica

67500€

67500€

Parceiros

Parceiros Financiadores/estratégicos

plataforma
e conteúdos

20000€

20000€

Parceiros

Parceiros Financiadores/estratégicos

consumíveis

600€

600€

Parceiros

Parceiros Financiadores/estratégicos

gasóleo +
portagens

4000€

4000€

Parceiros

Parceiros institucionais

carro

1250€

1250€

Parceiros

Parceiros institucionais

prémios alunos + professores

3700€

3700€
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2.2. Realizações
Tabela 4 - Realizações

As realizações são as definidas na tabela
4, a saber: a formação de professores (1), o
desenvolvimento do curso Apps for Good (2)
propriamente dito, o acompanhamento (3)
quer à distância, quer presencial, bem como
as sessões com especialistas (voluntários) e
os eventos (4).
Optámos por colocar as atividades centrais
do projeto, excluindo aquelas em que os
alunos e professores participam após o seu
fecho (apresentações e participação em
eventos em que o CDI participa, por exemplo),
bem como a dinamização da comunidade de
especialistas em Portugal (que se encontra
numa fase inicial).

Que atividades realizaram

Nº de
atividades

Nº de horas
total3

Nº de beneficiários

1 - Formação de Professores

2

30

82 professores

2 - Curso Apps for Good;

97

2910

1166 alunos
167 professores

3 - Acompanhamento:
3.1 à distância: telefone e e-mail

640

1280

167 professores

3 - Acompanhamento:
3.2 visitas presenciais;

2

210

64 escolas

3 - Acompanhamento:
3.3 sessões com os experts

4 - Eventos
4.1 - Regionais

14

2

14

12

1375 experts
1166 alunos
167 professores
274 alunos
83 professores
28 parceiros

4 - Eventos
4.1 - Nacional

1

5

59 alunos
30 professores
17 parceiros
7 voluntários
100 convidados/ público
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3
Teoria da
mudança
3.1. Teoria da mudança à partida
A teoria da mudança é uma metodologia
que nos ajuda a prever e apresentar as
mudanças mais relevantes para cada um
dos stakeholders, dando-nos uma história
de sucessões de mudanças que vão
acontecendo após a implementação do
projeto e que, dessa forma, nos ajuda a refletir
sobre o programa em si.
Assim sendo, a equipa refletiu sobre a
sequência de mudanças esperadas depois
da intervenção do Apps for Good, para cada
um dos stakeholders estudados (alunos,
professores, escolas). Este juízo baseou-se
na observação da equipa envolvida que está
mais presente em todo o processo (equipa
que faz as rondas às escolas, monitorizando
o programa e esclarecendo os professores,
dando formação presencial) e ainda dos
relatórios anteriores do programa (Relatório
de Impacto Apps for Good 2014/2015

Apresentamos, de seguida, um diagrama
que contém graficamente a nossa reflexão
sobre as mudanças que consideramos que o
programa Apps for Good implica, a curto e a
médio/longo prazo.
Relativamente aos maiores beneficiários do
programa, os alunos, os grandes resultados a
longo prazo esperados constituem: melhoria
do aproveitamento escolar, maior potencial
para o mercado de trabalho e aumento da
cidadania ativa, diminuição do absentismo
escolar e mais jovens interessados em optar
por carreiras STEM. Visto serem o público
que tem sido alvo de mais estudo por parte
da equipa, as suas mudanças foram as mais
fáceis de prever, constituindo assim um dos
passos facilitados desta reflexão.

entanto, como não é mencionado pelos
mesmos durante os relatórios, não o fizemos.
É objetivo primordial do Apps for Good
desenvolver as capacidades tanto dos
alunos como dos professores, influenciando
positivamente a escola., considerando que
estas atividades pretendem a médio e
longo prazo dar uma alternativa ao sistema
educativo habitual, conciliando inovação com
eficiência, na adoção de novos métodos de
ensino e necessidades dos alunos, de forma a
garantir que os mesmos se tornem a próxima
geração de solucionadores de problemas da
comunidade.

e Relatório de Impacto Apps for Good
2015/2016). Foi ainda importante que a equipa
de coordenação da avaliação geral do CDI
fizesse parte desta análise de forma a garantir
uma avaliação coerente destas mudanças.

Relativamente às mudanças esperadas
nos professores, agentes essenciais neste
processo, a maior motivação para o ensino e a
adoção de métodos de ensino inovadores são
esperados como maiores mudanças deste
tipo de stakeholders, a partir desta integração
Tendo em consideração os pressupostos
base do projeto no âmbito da capacitação dos num projeto internacional inovadora.
jovens na utilização de ferramentas digitais,
Quanto às mudanças originadas na escola
com um propósito social e de cidadania, bem advém da capacitação e satisfação dos
como a promoção de mudanças no método
alunos e professores, traduzindo-se numa
de ensino dos professores, incrementando
escola mais inclusiva, com melhores
as competências técnicas e introduzindo
resultados gerais e maior notoriedade e
métodos de ensino inovadores, identificámos visibilidade da comunidade escolar.
algumas mudanças potencialmente geradas
Para além disso, tivemos ainda dúvidas em
fundamentais para o sucesso da intervenção
relação às possíveis mudanças negativas
do projeto na comunidade escolar, a longo e
para os stakeholders, nomeadamente a
a curto prazo.
insatisfação com a competição por parte
dos alunos, que podem ficar desmotivados
quando não ganham qualquer prémio. No
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3.2. Teoria da mudança à chegada
Relativamente às mudanças esperadas na
escola, estas foram as que sofreram maior
alteração, o que se compreende por serem
o stakeholder com menos contacto com a
equipa, comparando com os outros. Desta
forma, a mudança a longo prazo de maior
notoriedade e visibilidade da comunidade
escolar tem de facto duas linhas de
ação, uma focada nos docentes, que não
sofreu alterações, e outra nos alunos, em
A teoria da mudança à chegada contempla
que não se verificou nem a redução de
muitas mudanças que foram identificadas
Ao nível das mudanças nos professores, as
problemas disciplinares nem a redução do
à partida, embora modificadas em alguns
grandes diferenças verificaram-se ao nível de absentismo (como já foi referido). Por outro
aspetos, constituímos que as teorias foram
uma das linhas de mudança a longo prazo
lado, foi eliminada a mudança de melhoria
bem sucedidas.
que estava constituída como maior motivação de resultados da escola – formação de
para ensinar. Ora, embora esta tenha sido
Desta forma, relativamente às linhas de
cidadãos/profissionais do futuro a cumprir
verificada, foi com outra dimensão, de mais
atuação nos alunos, verificámos que a linha
o seu papel na comunidade, uma vez que
bem estar no desempenho da sua profissão
que conduz à cidadania ativa difere da que
esta mudança era muito abrangente e
(“lufada de ar fresco”; “contacto com outras
conduz ao aproveitamento escolar, embora
acabou por não se conseguir observar. Por
ideias”; “ponte cooperativa entre professores
tenham influência entre si. Verificámos ainda
fim, a mudança a longo prazo de uma escola
e alunos”). Esta mudança a longo prazo tem
que não foi mencionada a melhoria na
mais inclusiva, foi reformulada para escola
comunicação oral-escrita em inglês. Enquanto como influência duas linhas de ação relativas mais inovadora, que contou com uma linha
aos alunos, onde foi incluída a mudança
as mudanças de resolução de problemas,
diferente de ação que especifica a maior
capacidade crítica e consciência da cidadania de melhoria do nível de competências
comunicação entre direção e professores,
pedagógicas e a linha de ação relativa à
promovem a cidadania ativa, as outras em
maior conhecimento tecnológico dos
capacitação dos professores, que não sofreu
conjunto levam a um maior aproveitamento
diretores, com maior abertura a projetos
alteração. Quanto à mudança esperada de
escolar. Verificámos que a utilização do
inovadores e oferta de atividades educativas
maior adoção de métodos inovadores de
telemóvel como ferramenta de trabalho não
e diminuição das assimetrias educativas
é uma mudança intermédia que influencie os ensino a longo prazo, a linha de intervenção
geográficas que se traduzem numa escola
de mudanças a curto e médio prazo (a verde) mais inovadora. Esta foi uma descoberta
alunos e que as restantes aumentam o bem
estar dos alunos (mudança não contemplada) não sofreu alterações.
positiva e que não estávamos à espera
e não diminuem o absentismo escolar
que fosse tão importante para os mesmos
(mudança esperada) mostrando orgulho na
mas, realmente, durante as entrevistas
escola (“A escola ganha visibilidade e quebra
percebemos que os professores e diretores
a ideia que as escolas públicas e do interior
se sentem mais confiantes e abertos a novas
não são boas”). Embora não fosse algo
experiências.
Após esta reflexão inicial, começámos a
fase de envolvimento de cada um dos
stakeholders envolvidos na análise, o que
possibilitou um ajustamento da teoria
da mudança de partida e finalmente a
consolidação da teoria da mudança mais
coerente e específica das modificações
realizadas em cada stakeholder.

contemplado, foi uma mudança importante
que identificámos e que valoriza ainda mais
o programa analisado. Por fim, analisamos
que as mudanças, tanto a curto como a longo
prazo, quanto ao aumento de jovens a optar
por áreas de formação e educação das STEM
(Ciências e Tecnologia), eram as desenhadas
inicialmente, correspondendo ao esperado
(“os meus colegas ficaram mais interessados
em informática”).

Nas entrevistas, os alunos referem
como pontos chave do programa o
desenvolvimento das suas competências e o
orgulho no projeto que fizeram. As mudanças
positivas descritas confirmam a eficácia
da implementação do modelo educativo
proposto pelo Apps for Good. Durante esta
fase a maior dificuldade foi selecionar a
informação transmitida e encadear a mesma.
Por fim, não foram verificadas mudanças
negativas, o que pode ser explicado
pelo facto dos entrevistados terem sido
maioritariamente equipas vencedoras, algo
que vemos como uma limitação a esta
análise.
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Figura 1 - Diagrama da Teoria de Mudança de chegada - Alunos

Curso Apps For Good

Aumento das Competências
(Técnicas e Pessoais)

Maior capacidade
de resolução de problemas

Mais capacidade crítica

Mais consciência
de cidadania

Mais autonomia: experienciam
uma forma diferente
de aprender
(metodologia inovadora)

Mais competências
de trabalho em equipa

Mais competências
de comunicação
em público

Mais competências
empreendedoras
(plano de negócio,
marketing)

Maior contacto com profissionais
fora da comunidade escolar
Orgulho em mostrar o
trabalho da escola
à comunidade

Aumento das perspetivas
profissionais

Mais competências
técnicas (coding)
Melhoria imagem
que têm da escola
Mais capacidade
criativa

Aumento da
Cidadania Ativa
Maior auto-confiança
Mais resiliência

Trabalham num projeto real,
simulam contexto empresarial;

Atitudes positivas
face à escola

Maior reconhecimento
do seu empenho

Maior motivação
para a escola

Maior envolvimento escolar

Maior Inclusão Digital
dos jovens

Mais raparigas interessadas
nas tech

Aumento jovens a optar
por areas de formação
e educação das STEM
(Ciências e Tecnologia)

Maior perseverança
Aumento do Bem-Estar
Melhoria resultados escolares

Aumento do Aproveitamento Escolar
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Figura 2 - Diagrama da Teoria
de Mudança de chegada Escola

Curso Apps For Good

Integração na escolas de
um projeto Inovador

Figura 3 - Diagrama da Teoria de Mudança de chegada - Professores
Maior comunicação relação
entre profissionais
(Direção e Professores)

Conhecimentos tecnológicos
dos diretores

Experienciação diferenciada
pelos alunos

Alargamento das
iniciativas pedagógicas

Curso Apps For Good
Grupo de alunos
mais capacitados

Grupo de docentes
mais capacitado

Grupo de alunos mais
envolvidos com a escola

Maior comunicação e
cooperação entre professores

Aumento da motivação

Aumento do conhecimento
e envolvimento interdisciplinar

Motivação crescente do alunos

Capacitação de competências gerais

Maior abertura para integração
de novos projetos digitais

Aumento da oferta de
atividades educativas

Diminuição das assimetrias
educativas geográficas

Potencializar as capacidades
dos alunos

Redução do absentismo
escolar

Aumento de competências
nas aprendizagens colaborativas
Acesso a diferentes conteúdos

Capacidade doTrabalho
de equipa entre os alunos
Aumento de competências
tecnológicas

Grupo de docentes mais
satisfeito no exercício da
sua profissão

Grupo docente mais
capacitado e motivado

Integram um projeto
internacional inovador

Melhoria ao nível de
competências pedagógicas

Escola mais Inovadora

Aumento do contacto
com profissionais fora da
comunidade escolar

Partilha de experiências
entre profissionais

Aumento do aproveitamento escolar

Maior notorieadade e visibilidade da comunidade escolar

Contacto com novas
metodologias pedagógicas

Assumem um papel diferente
enquanto professores

Reconhecimento
Adoção de métodos
inovadores de ensino
Mais confiante no ensino

Maior satisfação no
exercício das suas funções
Aumento do bem-estar no
desempenho da sua profissão

Maior motivação para ensinar
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Tabela 5 - Mudanças Incluídas

Stakeholder

Segmento

Mudança

1166

aumento do bem estar
melhoria do aproveitamento escolar
aumento da cidadania ativa
aumento de jovens a optar por áreas de
ciências e tecnologias

Professores

167

aumento do bem estar no exercício da
profissão
adoção de métodos inovadores de
ensino

Escola

64

maior notoriedade e visibilidade da
escola na comunidade
escola mais inovadora

Alunos

4
Provas e Valor
4.1. Indicadores (quantidade)
A demonstração das mudanças que decorrem do projeto tem por base a definição de
indicadores que nos permitem a respetiva quantificação. Neste sentido, foi construído um
indicador por cada mudança identificada, tendo sido realizada uma análise prévia dos fatores
de envolvimento dos stakeholders, do conhecimento e experiência que a equipa CDI tem
do projeto. Os indicadores foram transformados em questões, passíveis de medir a distância
percorrida nas diferentes mudanças.
Todas as questões foram concebidas tendo em conta diferentes momentos, para avaliar a
distância percorrida (as mudanças que ocorreram por efeito do projeto), as mudanças que
ocorreram independentes da atuação do projeto, duração das mudanças e identificação de
outros intervenientes.

Para o cálculo da quantidade da mudança,
apurou-se a média da quantidade de
mudança, sendo a quantidade apresentada
como mudança percorrida (DP), é a diferença
entre as médias obtidas nas respostas
referentes ao T1 (agora) e T0 (antes), que nos
dão a DP absoluta, convertida numa escala de
percentagem que representa a DP Relativa.
Na quantidade das mudanças identificadas,
estiveram envolvidos 35 elementos dos
stakeholders (20 alunos, 12 professores
e 3 elementos da direção de Escola) que
estiveram integrados na população do AfG
2015/16.
A análise destes dados face às mudanças
ocorridas nos stakeholders alunos, o
“aumento da cidadania activa” é a mudança
com maior expressão, seguido das mudanças
de “aumento do aproveitamento escolar”
e “aumento jovens a optar por áreas de
formação e educação das STEM (Ciências
e Tecnologia)”. A mudança que se revela
mais expressiva, vai de encontro à missão
do projeto AfG que pretende criar uma
nova geração de jovens empreendedores
e tecnológicos que desenvolvem app que
resolvam um problema da sua comunidade.
A par da definição e resolução de problemas
sociais e através do uso da tecnologia os
jovens desenvolvem as suas “softs skills” e
possíveis aspirações de carreira. A análise
da quantidade de mudança “aumento do
bem estar”, apresenta um valor negativo,
não sendo um fator surpresa uma vez que
o projeto é implementado nas escolas em
diferentes modelos: modelo curricular, extracurricular e misto, o que pode levar a uma
ligação mais heterogênea e ambivalente
com o bem estar na escola. Veja-se o que

refere um professor face à mudança de
atitude perante a escola: “Nos alunos, há
uma influência positiva do projeto, pois a
proximidade com os colegas e a importância
que atribuem ao projeto, que se reflete
no envolvimento com a escola, mais
responsabilidade e maior empenho na escola.
Mudança de atitude perante a escola”
Quantos aos professores, verifica-se uma
quantidade superior de mudança “adoção de
métodos inovadores de ensino”, embora este
não apresente um valor muito distante da
mudança “mais bem estar no desempenho da
sua profissão”. Esta situação deve-se ao facto
dos professores também passarem por um
processo de aprendizagem/formação para a
implementação do projeto na sua turma, uma
vez que muitos têm contato pela primeira vez
com metodologia de projeto e lecionam de
áreas disciplinas distintas.
Em relação `ao stakeholder escola,
quantidade de mudança verificada foi igual
para ambas as mudanças, o que reflete que
a mudança “escola mais inovadora” e “maior
notoriedade e visibilidade na comunidade”
é sentida em paralelo, estando francamente
ligadas à percepção dos stakeholders. Veja
o que refere um elemento da direção de
escola. “A relação, modo como a comunidade
educativa vê a escola altera. É um Projeto
com visibilidade e essa visibilidade estendese à escola, principalmente pelo meio onde
estão inseridos e uma das Apps ter ficado
classificada em 2º lugar a nível nacional, o
que é um factor muito positivo e que capta
mais pessoas para o projeto”.
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Tabela 6 - Quantidade de mudança
Stakeholder

Segmento

Mudança

Indicador

DP

Beneficiários

Alunos

Aumento da Cidadania Ativa

- Nível de preocupação face aos problemas sociais existentes

13%

Aumento do aproveitamento escolar

- Nível de satisfação com o aproveitamento escolar

9%

Aumento do bem estar

- Nível de satisfação face à escola

-3%

Aumento jovens a optar por áreas de formação e educação das STEM (Ciências e
Tecnologia)

- Nível de motivação para a aprendizagem, especialmente nas áreas
ciências e tecnologia - STEM

5%

Mais bem estar no desempenho da sua
profissão

- Nível de motivação para o desempenho da profissão

2%

Adopção de métodos inovadores de ensino

- Nível de predisposição para a adoção de novos métodos de ensino

6%

escola mais inovadora

Número de ações desenvolvidas pela sua escola no âmbito dos projetos potenciadores de inclusão digital

8%

maior notoriedade e visibilidade na comunidade

nível de reputação da escola

8%

Beneficiários

Beneficiários

Professores

Escola

4.2. Duração
Com vista a explorar o espaço temporal
em que se estendem os efeitos de cada
mudança, foi colocada, para cada mudança,
a questão “Se o projeto acabasse hoje,
quanto tempo acha que duraria cada uma
das mudanças que falámos?”. A escala de
resposta foi definida tendo sido considerado
o mínimo de duração “6 meses” e o máximo
de “mais de 5 anos”, sendo este o intervalo
de tempo definido para inferir mudanças
associadas ao projeto.

Tabela 7 - Duração da mudança

A duração das mudanças referentes ao
alunos, foi atribuída uma duração entre 1,5
e 1,7 anos. No que concerne aos restantes
stakeholders, foi atribuída uma duração entre
2 a 3 anos por parte da Escola e de 3 a 4 anos
por parte dos professores.
Os stakeholders alunos foram os que
atribuíram menor duração aos efeitos do
projeto, estando esta perspetiva intimamente
relacionada com o seu percurso académico
pois uma percentagem significativa de alunos
tem 16 anos e frequenta o 10º ano*.

O valor temporal - duração - foi obtido através
*consulta de dados estatísticos do Relatório
do cálculo da média de respostas, por grupo
de Avaliação e Impacto AfG 2015/2016.
de stakeholders.

Stakeholder

Mudança

Duração

Alunos

Aumento da Cidadania Ativa

2

Aumento do aproveitamento escolar

1

Aumento do bem estar

1

Aumento jovens a optar por áreas de formação e educação das
STEM (Ciências e Tecnologia)

1

Mais bem estar no desempenho da sua profissão

2

Adopção de métodos inovadores de ensino

2

Escola mais inovadora

2

Maior notoriedade e visibilidade na comunidade

2

Professores

Escola
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4.3. Aproximações financeiras
No âmbito da metodologia SROI, as aproximações financeiras traduzem o valor da mudança
e são geradas através de uma identificação de um bem ou serviço, por forma a atingir uma
representação monetária e quantificar o valor que cada mudança tem para o stakeholder.
Dessa forma, definiram-se aproximações financeiras para cada mudança e cada stakeholder.
Escolhemos utilizar os bens substitutos uma vez que estes foram os mais discutidos e
abordados com os próprios stakeholders, sendo que informação adicional foi conseguida
a partir de um estudo de mercado (p.e. fomos ver o custo em média de consultas
de Psicologia). A principal dificuldade foi conseguir contactar de forma direta com os
stakeholders, pois muitos professores e diretores alegavam falta de tempo e, dessa forma,
acabámos por não ter uma amostra representativa que nos possa dar resultados fidedignos
acerca destas aproximações financeiras. Fizemos um grupo focal de alunos (3 alunos) e 4
entrevistas individuais (dois alunos, um professor e um diretor de escola. Utilizámos técnicas
para conhecermos as preferências reveladas e declaradas dos stakeholders (preferências,
bens substitutos, jogo de valor), no entanto, devido à falta de representatividade da amostra,
optámos por, para cada uma das mudanças, pesquisar cada um dos valores dos bens
substitutos, no mercado, e daí fazer uma média dos mesmos. Embora isto possa trazer
limitações, foi o caminho que achámos exequível uma vez que, tendo poucos dados,
utilizámos os mais fidedignos, verificando bens e mercado que os stakeholders valorizam
para cada mudança, e o custo de cada um desses bens ou serviços no mercado, de forma a
garantir a robustez dos dados.

Para o aproveitamento escolar, estabeleceu-se, como AF, explicações e escola virtual como
alternativas, dando um valor médio de 1234,95€ por ano. Escolhemos as explicações porque
é algo bastante comum na comunidade escolar e foi referido pelos alunos, e escola virtual
uma vez que as alunas referiam que gostariam de ter acesso a conteúdos mais interativos
(aulas mais dinâmicas, pesquisas de internets, jogos) para as disciplinas principais.
Para a mudança “aumento de bem estar”, estabeleceu-se como AF atividades
extracurriculares, uma viagem durante um ano, consultas de psicologia e convívio com os
alunos, perfazendo um total médio de 3605,23€.
Relativamente à mudança de aumento do nº de jovens interessados nas áreas STEM,
consideramos a instalação de 10 computadores na escola, ter acesso a atividades
extracurriculares que envolvam tecnologia, e cursos de tecnologia mais focados para jovens e
com plataformas mais interessantes, dando um valor médio de cerca de 4110,00€.
Quanto ao stakeholder professores, para a mudança de “novos métodos de ensino”,
considerámos a formação constante por cerca de 550€. Para a mudança de bem estar no
desempenho da profissão escolhemos a pós-graduação e formação mais externa com cerca
de 4000€.Tal como os outros, estes valores foram encontrados mediante estudo de mercado.
No stakeholder Escola, utilizámos os diretores como seus representantes e, para a mudança
de “escola mais inovadora”, estabelecemos a escola do futuro e formação de docentes, que
por ano dá cerca de 2620,00€. Para a mudança de aumento de notoriedade e visibilidade da
escola na comunidade, escolhemos a realização de três eventos anuais na escola, perfazendo
uma média de 2500,00€ por ano.

Para a mudança “aumento da cidadania ativa” definiu-se como AF a manutenção de uma
associação de estudantes, recolha de bens, voluntariado e alternativas de educação para
crianças com um valor médio de 1269 € por ano. Uma vez que foram atividades que os alunos
identificaram como formas do aumento da sua cidadania ativa, valorizámos isso e utilizámos a Embora tenha sido difícil recolher dados, achámos importante manter como bens substitutos
o que os próprios stakeholders valorizaram e referiram. Ao longo deste processo percebemos
média das mesmas.
melhor a realidade de valorização dos nossos stakeholders, principalmente dos alunos e da
sua perceção de bens e serviços.
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Tabela 8 - Aproximações financeiras
Stakeholder

Segmento

Mudança

Escala de
Preferências

Aproximação
financeira

Valor (€)

Beneficiários

Alunos

Aumento da Cidadania Ativa

1ª (33%)

Bens Substitutos

Estudo de mercado - Equipa de análise

1 269,00 €

Aumento do aproveitamento escolar

2ª (30%)

Bens Substitutos

Estudo de mercado - Equipa de análise

1 234,95 €

Aumento do bem estar

3ª (27%)

Bens Substitutos

Estudo de mercado - Equipa de análise

3 605,23 €

Aumento jovens a optar por areas
de formação e educação das STEM
(Ciências e Tecnologia)

4ª (10%)

Bens Substitutos

Estudo de mercado - Equipa de análise

4 110,00 €

Mais bem estar no desempenho da
sua profissão

2ª (33%)

Bens Substitutos

Estudo de mercado - Equipa de análise

550,00 €

Adopção de métodos inovadores de
ensino

1ª (67%)

Bens Substitutos

STKH

4 000,00 €

Escola mais inovadora

1ª (67%)

Bens Substitutos

STKH

2 620,00 €

Maior notoriedade e visibilidade na
comunidade

2ª (33%)

Bens Substitutos

Estudo de mercado - Equipa de análise

2 500,00 €

Beneficiários

Beneficiários

Professores

Escola
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5
Impacto
e Retorno social
5.1 Atribuição I
Foi colocada a mesma questão para todas as mudanças identificadas a cada stakeholder “Como acha que estaria hoje se o projeto Apps for Good nunca tivesse acontecido?”.
Através da análise de dados e da reflexão da equipa foram identificados os descontos de
cada mudança sem a nossa intervenção. Para a mudança “aumento da cidadania ativa”,
considerou-se a média das respostas obtidas. No entanto, para as restantes foi calculada
pela equipa de análise, tendo em consideração a experiência académica e profissional dos
stakeholders, o que permite inferir a bagagem de mudança que o stakeholder já detinha antes
do projeto, devendo ser descontada à mudança total registada pelo mesmo stakeholder.

Tabela 9 - Atribuição I
Stakeholder

Mudança

Atribuição I

Alunos

Aumento da Cidadania Ativa

5,0%

Aumento do aproveitamento escolar

2,0%

Aumento do bem estar

2,0%

Aumento jovens a optar por areas de formação e
educação das STEM (Ciências e Tecnologia)

2,0%

Satisfação no desempenho da profissão

1,0%

Adoção de métodos inovadores

2,0%

Escola mais inovadora

2,0%

Maior notoriedade e visibilidade na comunidade

0,0%

Professores

Escola
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5.2 Atribuição II
Foram colocadas questões como: “Imagina que tens 10 pontos para distribuir entre as
pessoas/organizações que deram um contributo para que o nível de x mudança no último
ano melhorasse. Quantos pontos darias ao projeto Apps for Good?” e “ Outras pessoas/
organizações referidas além do projeto Apps for Good”.
Os alunos, na sua maioria, não identificaram nenhuma organização. Alguns dos stakeholders
professores e escola, identificaram entre 2 a 4 entidades como a Direção Geral e Educação
(DGE), Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI), Edufor, entre outras..

Tabela 10 - Atribuição II
Stakeholder

Mudança

Atribuição II

Alunos

Aumento da Cidadania Ativa

42%

Aumento do aproveitamento escolar

37%

Aumento do bem estar

33%

Aumento jovens a optar por áreas de formação e educação das STEM (Ciências e Tecnologia)

34%

Satisfação no desempenho da profissão

25%

Adoção de métodos inovadores

22%

Escola mais inovadora

27%

Maior notoriedade e visibilidade na comunidade

20%

Professores

Escola
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5.3 Taxa de redução
Considerando a probabilidade da questão referente a este desconto e na impossibilidade
de ter sido colocada ao stakeholders envolvidos, foi atribuída uma percentagem a cada
mudança, de acordo com a perspetiva futura de deterioração dos seus efeitos, tendo em
conta as características dos stakeholders e o contexto onde o projeto é desenvolvido.
Tabela 11 - Redução

Tabela 12 - Deslocação

Stakeholder

Mudança

Redução

Stakeholder

Mudança

Deslocação

Alunos

Aumento da Cidadania Ativa

50%

Alunos

Aumento da Cidadania Ativa

15%

Aumento do aproveitamento escolar

50%

Aumento do aproveitamento escolar

0%

Aumento do bem estar

50%

Aumento do bem estar

0%

Aumento jovens a optar por áreas de formação e educação das STEM
(Ciências e Tecnologia)

50%

Aumento jovens a optar por áreas de formação e
educação das STEM (Ciências e Tecnologia)

0%

Satisfação no desempenho da profissão

25%

Satisfação no desempenho da profissão

2%

Adoção de métodos inovadores

25%

Adoção de métodos inovadores

5%

Escola mais inovadora

25%

Escola mais inovadora

5%

Maior notoriedade e visibilidade na comunidade

25%

Maior notoriedade e visibilidade na comunidade

5%

Professores

Escola

Professores

Escola

5.4 Deslocação

5.5 Cálculo do retorno social

Considerando a probabilidade da questão referente a este desconto e na impossibilidade
de ter sido colocada ao stakeholders envolvidos, e após reflexão da equipa de análise e
não existindo evidências estatísticas que apontem para valores concretos de deslocação,
considerou-se a atribuição de uma percentagem a cada mudança, de acordo com a
perspectiva de mudança gerada na comunidade por consequência, não intencional. Esta
análise teve em consideração as caraterísticas do contexto - comunidade escolar, onde o
projeto é desenvolvido.

As mudanças, a nível dos alunos, que demonstram maior impacto são o “aumento de jovens
a optar por áreas de das STEM”, seguida do “aumento do aproveitamento escolar”, “aumento
da cidadania ativa”. No âmbito dos professores destaca-se a “adoção de novos métodos
de ensino” e, por fim, no stakeholder escola a mudança “escola mais inovadora” tem maior
impacto, seguida da mudança “maior notoriedade e visibilidade na comunidade”.
Na análise de impacto efetuou-se a projeção a 3 anos, obtendo-se para o presente projeto um
rácio SROI de 3,17€, com um intervalo de valores, que oscila entre 1,79€ (cenário pessimista)
e 4,97€ (cenário otimista) por cada euro investido.
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Aumento do bem estar
face à escola
1166

Beneficiário

Professores

-3%

167

3 605,23 €

2%

0%

33%

50%

34%

50%

- Nível 97
de motivação
2 Formações para Professores - 30 horas;
Cursos Apps for Good - 2910 h; Acompanhamento à distância - 1280h; 2 Visitas Presenciais - 210h; 14 Sessões com Experts - 14h; 2 Encontros Regionais - 12h e 1 Eventos Final -5h
para o desempenho

Mais bem estar noda
desempenho
da sua profissão; 2%
profissão
167 Recursos Não monetários: Tempo e Géneros

816,00 €

64

1

1 Bens Substitutos - Formação550,00 €

2%

25%

25%

50%

1

1 Bens substitutos - Pós Graduação
4 000,00 €

1%

25%

22%

50%

predisposição para a
adoção de novos
métodos de ensino

6%

- Número de ações
desenvolvidas pela
sua Escola no âmbito
dos projetos
potenciadores de
2 Formações para Escola
Professores
mais inovadora;
- 30 horas;
97digital
Cursos Apps for Good - 2910
à distância 1
- 1280h;
Bens Substitutos
2 Visitas Presenciais
- Sala do futuro
- 210h;
14 Sessões
- 12h e 1 50%
Eventos Final -5h
1%com Experts - 14h;
25%2 Encontros Regionais
27%
2
620,00 €
inclusão
8% h; Acompanhamento
1

Recursos Não monetários: Tempo e Géneros

Beneficiário
MAPA DE

IMPACTO

- Nível de reputação

64
Parceiro Financeiros
vários
Stakeholders

Segmentos

Maior notoriedadedaeescola
visibilidade na comunidade
Recursos

Realizações

Beneficiário

Como vamos
segmentar os
Stakeholders?

Alunos

Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?

O que vão eles
investir?

Quanto vão
investir (€)?

Atividades em
números

1166

1166

Beneficiário

20%

50%

Qual a Distância
O que muda nas Como medimos a
Percorrida (DP)?
suas vidas?
mudança?
(T1-T0)

Duração

Começo

Aproximação
Financeira (AF)

Valor

Se o projeto só
tivesse um ano,
durante quanto
tempo os
stakeholders
sentiriam a
mudança?

Os efeitos
começam no
início da
atividade (1) ou
no ano seguinte
(2)?

Qual o racional
da aproximação
financeira?

Que preço que
atribuímos à
mudança?

13%

1 Bens substitutos
1

Impacto

-127 687,33 €

-127 687,33 €

0,00 €

127 474,12 €

127 474,12 €

127 474,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20 594,86 €

20 594,86 €

20 594,86 €

0,00 €

6 655,85 €

6 655,85 €

6 655,85 €

0,00 €

5 040,00 €

5 040,00 €

5 040,00 €

0,00 €

50

0,00 €

50,00 €

0,00 €

para o desempenho
Mais bem estar noda
desempenho
da sua profissão;
profissão

Deslocação

O nosso projeto
gera esta
Que parte desta
mudança à custa
mudança
de um impacto
aconteceria de
qualquer forma? negativo noutro
stakeholder?
8%

Atribuição II

Redução

Que parte da
mudança se
deveu a outras
pessoas ou
instituições?

Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
ano para o
outro?

25%

42%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ano 00,00 €

Ano 10,00 €

Ano 20,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

50%

0,00 €
29 213,92
0,00 €
€

0,00 €
29 213,92
0,00 €
€

0,00 €
29 213,92
0,00 €
€

0,00 €
0,00
0,00 €
€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
61 233,95 €
0,00 €

0,00 €
61 233,95 €
0,00 €

0,00 €
61 233,95 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
€
-127 687,33
0,00 €

0,00 €
€
-127 687,33
0,00 €

0,00 €
€
-127 687,33
0,00 €

0,00 €
€
0,00
0,00 €

0,00 €
127 474,12
0,00 €
€

0,00 €
127 474,12
0,00 €
€

0,00 €
127 474,12
0,00 €
€

0,00 €
0,00
0,00 €
€

1 269,00 €

2%

0%

37%

50%

2%

0%

33%

50%

34%

2%

1

1 Bens Substitutos - Formação550,00 €

2%

25%

50%

25%

6%

1

1 Bens substitutos - Pós Graduação
4 000,00 €

1%

25%

50%

22%

50%

816,00 €

- Número de ações
desenvolvidas pela
sua Escola no âmbito
Recursos Não monetários: Tempo e Géneros
dos projetos
potenciadores de
2 Formações para Escola
Professores
mais inovadora;
- 30 horas;
97digital
Cursos Apps for Good - 2910
à distância 1
- 1280h;
Bens Substitutos
2 Visitas Presenciais
- Sala do futuro
- 210h;
14 Sessões
- 12h e 1 50%
Eventos Final -5h
1%com Experts - 14h;
25%2 Encontros Regionais
27%
2
620,00 €
inclusão
8% h; Acompanhamento
1
- Nível de reputação
Maior notoriedadedaeescola
visibilidade na comunidade

8%

1

1 Bens Substitutos - eventos2 500,00 €

3%

25%

20%

50%

3 Recursos Não monetários:
108 440,00
Tempo€e Géneros;
2 Visitas Presenciais
Recursos Monetários
- 210h; 2 Encontros
Diretos e Regionais
Indiretos - 12h e 1 Eventos Final -5h

0,00 €
QT x AF - DC

Total

109 256,00 €

109 256,00 €

Total

Total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
20 594,86
0,00 €

0,00 €
20 594,86
0,00 €

0,00 €
20 594,86
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 655,85
0,00 €

6 655,85
0,00 €

6 655,85
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
5 040,00 €
0,00 €
0,0050
€

0,00 €
5 040,00 €
0,00 €
0,00
0,00 €
€

0,00 €
5 040,00 €
0,00 €
50,00
€
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00 €
€

0
122 575,35 €
0,00 €

0,00 €
122 525,35 €
0,00 €

0,00 €
122 575,35 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
Valor presente de cada ano (após descontos)
0,00 €
Valor atual líquido total (VAL)
0,00 €
VAL - Investimento
0,00 €
Retorno Social € por € (VAL / investimento)
0,00 €

0,00 €
122 525,35 €
0,00 €

0,00 €
116 185,17 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
238 710,52 €
0,00 €
129 454,52 €
0,00 €
2,18487
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

122 575,35 €

122 525,35 €

122 575,35 €

0,00 €

Valor presente de cada ano (após descontos)

122 525,35 €

116 185,17 €

0,00 €

Total

0,00
€
0,00 €Social
0,00 €
Cálculo
do Retorno
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Taxa de Desconto
5,50%
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

- Nível
de
Adopção de métodos
inovadores
de ensino
predisposição para a
adoção de novos
métodos de ensino

0,00 €
0

Atribuição I

- Nível 97
de motivação
2 Formações para Professores - 30 horas;
Cursos Apps for Good - 2910 h; Acompanhamento à distância - 1280h; 2 Visitas Presenciais - 210h; 14 Sessões com Experts - 14h; 2 Encontros Regionais - 12h e 1 Eventos Final -5h
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25%

- Nível de motivação
para a
aprendizagem,
especialmente nas
áreas ciências e
Aumento jovens atecnologia
optar por- STEM
areas de formação e educação
das STEM (Ciências,
Tecnologias,
Engenharias
substitutos
e Matemática)
- mais computadores
e contacto
1%
com a tecnologia
0%
na escola
5%
1 Bens
4 110,00 €
1

167

64

Quantidade (QT)

9%
1 Bens substitutos
1
1 234,95 €
Recursos Não monetários: Tempo e Géneros
97 Cursos Apps for Good - 2910 h; 2 Visitas Presenciais - 210h; 14 Sessões com Experts - 14h; 2 Encontros Regionais - 12h e 1 Eventos Final -5h
- Nível de satisfação
Aumento do bem estar
-3%
1 Bens substitutos - Viajar 3 605,23 €
1
face à escola

167 Recursos Não monetários: Tempo e Géneros

Escola

3%

Descontos (DC)

- Nível de satisfação
com o
aproveitamento
Aumento do aproveitamento
escolar
escolar

1166

Professores

Indicador

- Nível de
preocupação face
Aumento da Cidadania
Ativa
aos problemas
sociais existentes

1166

Beneficiário

1 Bens Substitutos - eventos2 500,00 €

1

Mudanças
Descrição

Quem
afetamos/nos
afeta?

8%

3 Recursos Não monetários:
108 440,00
Tempo€e Géneros;
2 Visitas Presenciais
Recursos Monetários
- 210h; 2 Encontros
Diretos e Regionais
Indiretos - 12h e 1 Eventos Final -5h
Universo

-127 687,33 €

- Nível
de
Adopção de métodos
inovadores
de ensino

Mapa de Impacto Social
Escola

1 Bens substitutos - Viajar

1

- Nível de motivação
para a
aprendizagem,
especialmente nas
áreas ciências e
Aumento jovens atecnologia
optar por- STEM
areas de formação e educação
das STEM (Ciências,
Tecnologias,
Engenharias
substitutos
e Matemática)
- mais computadores
e contacto
1%
com a tecnologia
0%
na escola
5%
1 Bens
4 110,00 €
1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Valor atual líquido total (VAL)

238 710,52 €

VAL - Investimento

129 454,52 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento)

2,18487
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5.6 Análise de sensibilidade
A análise efetuada e os resultados obtidos têm por base pressupostos e estimativas que
podem sofrer alterações mediante a existência ou não de parâmetros críticos, negativos ou
positivos existentes nesta análise de prototipagem SROI. Neste sentido, e por forma a testar
a sua robustez e permeabilidade, realizou-se uma análise de sensibilidade, identificando os
parâmetros críticos e os efeitos que podem ter neste SROI.
Numa análise deste conteúdo, importa avaliar o impacto das alterações que, com maior
variação ou menor, poderão influenciar o desempenho do projeto. Além disto, a análise de
sensibilidade tem como objetivo proporcionar à equipa uma oportunidade para refletir e
analisar o trabalho feito até então, nomeadamente eventuais necessidades de reformulação,
sustentando o valor SROI apresentado.
Assim, pontos críticos foram sujeitos ao exercício da análise de sensibilidade, uma vez que
outros fatores externos podem ter influenciado as respostas e as questões colocadas podem
não ter sido bem compreendidas pelos stakeholders, principalmente ao nível da duração
das mudanças porque os alunos têm uma perceção das mudanças no tempo diferente das
dos outros stakeholders. Também porque este grupo fica integrado no programa durante
um ano, podendo, ou não, continuar no projeto num outro tipo de envolvimento enquanto
os professores e escola, na sua maioria, reincidem mesmo sugerindo que a duração das
mudanças nos alunos possa continuar durante 1 ano, num cenário pessimista e num cenário
otimista, persistir 2 anos. No caso dos restantes stakeholders essa variação foi feita para todas
as mudanças, passando para 1 num cenário pessimista e 2 para um cenário otimista.
Tendo em conta fatores externos e contextos, como a comunidade escolar, algumas
mudanças podiam ter acontecido independentemente da existência do projeto AfG. Neste
sentido, perspetivando um cenário pessimista, foram feitas alterações na atribuição I: nos
alunos, aumentou-se em 5% a mudança “aumento da cidadania ativa” e em 1% a mudança
“aumento de jovens interessados nas STEM”; nos professores aumentou-se 2% na mudança
“adoção de novos métodos de ensino”. Por outro lado, na obtenção de um cenário otimista
foram realizadas variações na atribuição I: nos alunos diminuiu-se 1% em todas as mudanças;
nos professores diminui-se 1% na mudança “mais bem estar no desempenho da profissão”; na
escola diminuiu-se 1% em ambas as mudanças identificadas.

Mais uma vez, devido à abrangência da comunidade escolar e tendo em conta que a
deslocação se refere a outras mudanças (positivas ou negativas) geradas na comunidade
de forma não intencional, e na sequência dos processos de mudança desencadeadas pelo
Apps for Good, para os stakeholders alunos a equipa de análise considerou o seguinte:
uma vez que não existirem evidências estatísticas que apontem para valores concretos de
deslocação, o valor da mudança “aumento da cidadania ativa”, sofreu um aumento em 10 %
no cenário pessimista e diminuiu 5% num cenário otimista, mantendo as restantes mudanças
inalteráveis. Atribuiu-se a esta mudança a referida variação, tendo em conta que a mesma foi
identificada como maior alvo de fonte de deslocação e considerando que há mais projetos
(p.e. Disciplina de educação cívica) que poderão influenciar de forma mais intensa a mesma.
No caso dos professores, uma vez que valores de deslocação foram identificados inicialmente
e partindo do pressuposto de que a comunidade escolar tem grande promoção de projetos
curriculares, considera-se que todas as mudanças poderão sofrer alterações. Num cenário
pessimista, sofrem um aumento 20% e num cenário otimista, diminuir em cerca de 3%. Por fim,
relativamente ao stakeholder escola, visto que é o palco de atuação dos variados projetos
da comunidade em si (estes poderão ou não ser o Apps for Good), formulando um cenário
pessimista, aumentamos 20% e num cenário otimista, mantiveram-se os valores, não tendo
sido atribuído variação de deslocação.
Para além destas variações, algumas mudanças foram identificadas como mais ou menos
sujeitas a deterioração ao longo do tempo. Dessa forma, a redução foi alterada, para
professores e escola, num cenário pessimista as mudanças foram aumentadas em 25%, o que
se traduz numa maior possibilidade destas mudanças sofrerem algum desgaste no tempo,
enquanto que num cenário otimista, foi aumentado 25%, mas apenas nas mudanças da
escola, considerando que estas foram sujeitas a baixa deterioração ao longo do tempo.
Por fim, além das variações de cada parâmetro mencionado, levadas a cabo de forma isolada,
foram construídos os dois cenários – otimista e pessimista – com os pontos referidos acima.
Dessa forma, conclui-se que o SROI calculado de 3,17€ poderá variar entre 1,79€, num
cenário pessimista, caso se aplicassem todos os parâmetros que impactam negativamente o
projeto e 4,97€, num cenário otimista.
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Tabela 13- Mapa dos factores Críticos

Fases de Implementação

Dúvidas e escolhas a testar na sensibilidade

Âmbito
Stakeholders

Número de stakeholders envolvidos ao longo da análise, foi muito limitado não sendo representativo da população envolvida no projeto AfG.

Recursos
Realizações
Teoria da Mudança
Indicadores
Distância Percorrida
Duração

A duração do projeto tem diferentes perceção de perdurar no tempo, uma vez que a maioria dos alunos integra o projeto pela primeira vez, no entanto regista-se um
número considerável de professores e escola que são reincidentes no projeto.

Valor

Atribuição de valor de mudança - AF - recorrendo aos bens substitutos

Atribuição I

O valor obtido através desta análise dados, permite calcular a bagagem de mudança que o stakeholder já detinha antes do projeto, devendo ser descontada à mudança
total registada pelo mesmo stakeholder.Uma vez que o projeto decorre num ambiente escolar, algumas alterações podem ocorrer em paralelo, como consequência de
outros projetos tecnológicos, ou de outras pessoas que não foram mencionadas pelo stakeholders alunos e professores

Atribuição II
Redução

Identificar a desvalorização que a mudança está sujeita ao longo do tempo

Deslocação

Apesar do projeto AfG ser diferenciador numa série de aspecto, potenciando para além das competências pessoais e tecnológicas, pode ter gerar mudanças na comunidade, na sequência de processo de mudança desencadeados pelo projeto.
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6
Conclusão e recomendações
Embora reconheçamos as limitações da
presente análise desenvolvida, concluímos
que a presença do programa Apps for
Good na escola gera impacto nos três
stakeholders diretos, promovendo inovação
das metodologias educativas das escolas
portuguesas.
O SROI foi calculado através do envolvimento
de três stakeholders (alunos, professores e
escola) bem como um parceiro financeiro,
envolvidos pela sua importância e relevância
no projeto, sendo estes os alvos principais da
nossa intervenção e das mudanças.
Uma das mais valias desta prototipagem foi
o contacto direto com os intervenientes que
confirmam a validade da resposta oferecida
pelo Apps for Good, constituindo uma
alternativa inovadora de ensinar e aprender,
tornando-se, por isso, um vetor importante na
diversificação das estratégias pedagógicas.
As mudanças identificadas pelos alunos,
por ordem de preferência são: “aumento da
cidadania ativa”; “aumento do aproveitamento
escolar”; aumento do bem estar”; “aumento
de jovens interessados nas áreas STEM”. No
entanto, a nível de impacto, as mudanças
surgem por outra ordem de importância,
sendo as mais relevantes o aumento de
jovens interessados nas STEM, seguido do

aumento do aproveitamento escolar e da
cidadania ativa. Quanto ao bem estar dos
alunos na escola, a mudança foi tomada
como negativa, por 2 dos 20 alunos.

Impacto por mudança
Aumento da Cidadania Ativa (19%)
Aumento do aproveitamento escolar (21%)
Aumento do bem estar (44%)

Aumento joves optar por áreas de formação e
educação das STEM (Ciências, Tecnologias,
Engenharias e Matemáticas) (44%)
Mais bem estar no desempenho da sua profissão (0%)
Adopção de métodos inovadores de ensino (11%)
Escola mais inovadora ( 3%)
Maior notoriedade e visibilidade na comunidade (2%)

Os alunos Apps for Good são os grandes beneficiários de
mudança dos outros stakeholders, uma vez que, tanto o objetivo
dos professores como o da escola, é formá-los e permitir
verdadeiras aquisições mais do que simplesmente transmitirlhes os conhecimentos.
Os professores, facilitadores de todo o processo, são também
impactados. Neste grupo as principais mudanças apresentadas
foram, por ordem de preferência: maior adoção de novos
métodos de ensino; e mais bem estar no desempenho da
sua profissão. No entanto, apenas se aferiu um impacto na
adoção de novos métodos de ensino. algo que precisa de ser
considerado posteriormente.
Em representação da escola, os diretores, importantes
impulsionadores do projeto, revelaram como mudanças
principais, por ordem de preferência: escola mais inovadora,
maior notoriedade e visibilidade da escola na comunidade,
sendo que o programa tem mais impacto em tornar a escola
mais inovadora, seguida pela maior notoriedade e visibilidade
da mesma.
No que concerne a análise SROI (analisados que foram
diferentes cenários), por cada euro investido, o Apps for Good
gera entre 1,79€ (cenário pessimista) a 4,97€ (cenário otimista)
de valor social. Ponderamos ainda outro cenário mais realista de
3,17€.
Tendo em conta o período temporal de desenvolvimento da
prototipagem e o tipo de mudanças geradas, aceitamos a
plausibilidade dos resultados. Para estes cenários consideramos
as aproximações financeiras obtidas através de “bens
substitutos”, tanto pelo facto da amostra ser reduzida, como
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ser uma tentativa de proximidade ao que os
próprios stakeholders declararam. Através
de um exercício de sensibilidade a que foi
sujeito este rácio (3,17€), que permite avaliar
o impacto nos parâmetros ao nível das
variações sejam elas negativas ou positivas,
ficou demonstrado que a possibilidade de
uma variação ocorrer mantém um valor de
retorno social entre os parâmetros monetários
que oscilam entre o cenário otimista acima
descrito e o pessimista. Perante esta análise
pode-se inferir que existe uma margem de
manobra na criação de valor social originada
pelo projeto.
Através deste processo de prototipagem,
foi-nos possível identificar nas diferentes
áreas em que o projeto atua 1) formação
de professores; 2)curso apps for good;
3) acompanhamento à distância; 4)
acompanhamento presencial; 5) sessões de
experts; 6) encontros regionais; 7) evento final.
Tendo em consideração o peso de cada
actividade na criação de impacto social, é
de salientar que o Evento final (20%), Curso
Apps for Good (19%), os Encontros Regionais
(18%) e o Acompanhamento Presencial (17%).
As restantes atividades integradas no projeto
apresentam um peso que varia entre os 14% e
16% na geração de impacto social..
Apesar de apenas 2 pessoas em 20 terem
referido que o bem estar na escola diminui,
uma vez que esta poderá ter variadas causas,
terá de ser explorada, podendo ser uma
mudança negativa gerada pelo projeto,
sendo então importante reformular a forma
de questionamento ou uma abrangência
do conceito escola com uma conotação
diferente do desejado (p.e. amigos na escola,

condições físicas da escola, etc). Também
a falta de mudança de bem estar dos
professores terá de ser averiguada uma vez
que não é o que é reportado pelos mesmos
(“Trabalhar em algo real que para nós é
motivador”).

avaliação de projetos integrado na economia
social, por forma a avaliar o impacto e retorno
social do investimento.

Por fim, consideramos que o propósito que
nos levou a integrar o programa foi atingido
com sucesso, mostrando que o Apps for
Tabela 14- Mapa de descobertas e
Quanto aos outros stakeholders não incluídos, Good é sustentável e gera retorno social.
recomendações para a melhoria do serviço
acreditamos no potencial de impacto
que ainda temos para analisar. Por várias
Como podemos
vezes os alunos referiram a importância da
Fases de ImplemenConclusões/
O que seria interessante
Outras
implementar
essa
oportunidade que têm de conhecer experts
tação
Aprendizagens
alterar no projeto?
recomendações
alteração?
e empresas, confirmando o contributo do
Workshops
programa no contacto com o mercado de
Âmbito
trabalho real.
Devido a limitações, nomeadamente
na dificuldade de envolvimento dos
stakeholders, a análise sugere que,
futuramente, precisaremos de: 1) alargar a
análise de custo-benefício envolvendo uma
amostra de stakeholders mais significativa;
2) adicionar mais stakeholders; 3) organizar e
refletir no tipo de pergunta dos questionários/
entrevistas; 4) fazer entrevistas e questionários
presenciais; 5) alocar uma equipa específica e
dedicada a este tipo de avaliação.
Consideramos que esta análise confirma a
transversalidade das competências digitais e
das soft skills desenvolvidas. É um programa
educativo que incide nas competências
dos alunos, mas promove nos professores
experiências de aprendizagem.
A participação no IS gerou aprendizagens de
organização da equipa de trabalho, espírito
crítico, enriquecimento das estratégias de
avaliação, monitorização e avaliação de
projetos, contacto com novas ferramentas de

Pouco envolvimento dos STK

Ter um contacto mais
direto com os mesmos

Com a alocação de
mais pessoas à avaliação de impacto.

Muito subjetivos

Tornar as perguntas mais
objetivas

Incluindo entrevistas
mais estruturadas

Análise de dados

Mudança negativa
de bem estar

Seria importante definir o
conceito de outra forma.

Fazer uma investigação mais focada
neste facto.

Mapa de impacto

Dificuldade na
análise de sensibilidade

Parâmetros mais objetivos

Através de outro tipo
de metodologia.

Stakeholders
Recursos
Realizações
TM partida
Indicadores
Rd quali
TM chegada
Indicadores
Quest. quantidade e
impacto
Questionários AF
Rd quanti
Rd quali
Tratamento de dados

Relatório
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Sumário Executivo
A Fundação S. João de Deus é uma
organização vocacionada para o auxílio dos
doentes e dos mais carenciados, dedicando
uma particular atenção às pessoas com
doença mental.
Com a finalidade de promover a saúde
mental, o projecto Somos Por Si, Mais Perto
de Si
(SPS +) pretende contribuir para o bem-estar
geral dos idosos que vivem sozinhos nas
aldeias do concelho da Guarda, minimizando
as suas perdas cognitivas e a sintomatologia
depressiva, reduzindo o seu grau de
dependência.
Com a análise de SROI Avaliativo, pretendese avaliar o impacto que o projecto teve na
comunidade, em 2015/2016, tendo em vista a
sustentabilidade e replicabilidade do projecto
noutras regiões do país.

segurança; aumento do nível de satisfação
de vida e aumento do bem-estar emocional.
Destaca-se, positivamente, a mudança
aumento de tolerância, dos voluntários.
Outras mudanças foram geradas pelo
projecto como o aumento de realização
profissional e a melhoria da auto-estima.
Conclui-se que o SROI piloto do projecto
SPS+ é de 1:7:49€, ou seja, por 1€ investido,
o projecto gera 7,49€ de retorno social,
sendo que o rácio situa-se entre um cenário
pessimista, cujo retorno social é de 5,56€
e um cenário optimista, com um rácio de
11,97€, por cada euro investido. Trata-se
de uma resposta actualmente inexistente
nas aldeias da Guarda, sendo por isso, um
projecto inovador, com viabilidade e impacto
na comunidade.

Para tal, são envolvidos três stakeholders,
para os quais o projecto fez a diferença: os
idosos integrados em centros de dia (133),
as equipas técnicas dos centros de dia (6) e
os voluntários (4). As mudanças com maior
impacto são as dos idosos, os principais
beneficiários do projecto: aumento do bemestar físico; aumento do sentimento de
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1
Âmbito e
Stakeholders
1.1 Âmbito da análise
A Fundação S. João de Deus apoia pessoas
em situação de vulnerabilidade, de forma
inovadora e sustentada, promovendo a saúde
mental e o envelhecimento activo.
O envelhecimento da população é um dos
grandes desafios sociais e económicos
do mundo. Desde a década de 60 que o
número de idosos quase que duplicou. De
acordo com os censos de 2011, o índice de
envelhecimento da população agravou-se:
a população idosa, com 65 ou mais anos,
residente em Portugal representa cerca de
19% da população total. Cerca de 60% da
população idosa vive só (400.964) ou em
companhia exclusiva de pessoas também
idosas (804.577). Por outro lado, e de
acordo com a segunda edição do relatório
Portugal - Saúde Mental em Números 2014, “o grupo de pessoas anteriormente
casadas (separadas/ divorciadas/ viúvas),
têm uma maior probabilidade de sofrer de
perturbações depressivas ou por utilização
de substâncias, com as pessoas que nunca

casaram a terem maior risco de sofrerem de
perturbações por utilização de substâncias e
de controlo dos impulsos” (p. 25).
É neste contexto que surge o projecto Somos
Por Si, mais Perto de Si (SPS+) que tem como
missão combater o isolamento social dos
idosos das aldeias do concelho da Guarda
(em 2015, de acordo com os Censos da
GNR, totalizavam 3213 no Distrito e 408 no
Concelho da Guarda) e contribuir para o seu
bem-estar geral, através da promoção de um
serviço de apoio social de proximidade e da
implementação da prática da estimulação
cognitiva como um hábito de vida saudável.
A presente análise pretende avaliar os
impactos do projecto entre Maio de 2015 e
Abril de 2016, sendo incluídas as seguintes
áreas de intervenção: prestação de serviços
de estimulação cognitiva; dinamização de
actividades físicas e de saúde; organização e
promoção de actividades de socialização.

geradas pelo projecto e avaliar o impacto
que têm na comunidade, tendo em vista a
sustentabilidade e replicabilidade do projecto
noutras regiões do país.
A análise será conduzida pela coordenadora
da Delegação da Guarda, responsável,
pelo planeamento, acompanhamento e
avaliação do projecto SPS+, pela motivação
e cumprimento de prazos e articulação com
o programa IS. Contará com a participação
activa e imprescindível para o sucesso da
presente avaliação, da gerontóloga e da
técnica responsável pela contabilidade
da Fundação S. João de Deus, que nos
permitirão viajar em velocidade cruzeiro, com
os seus conhecimentos na área.

Com a análise SROI, a Fundação S. João de
Deus pretende melhorar a sua capacidade
para gerir projectos de intervenção social,
seguindo a lógica de fazer o bem, bem
feito, Pretende assim aferir as mudanças
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1.2 - Stakeholders
1.2.1. Envolvimento
dos Stakeholders
Os projectos na área social são complexos
e envolvem diversos interesses desde os
beneficiários do projecto, aos parceiros e aos
órgãos públicos. Num primeiro momento,
por via de um brainstorming com todos os
membros da equipa envolvida no projecto,
foram listados os stakeholders para os quais
o projecto faria a diferença, os que afectaria
indirecta ou negativamente.
Neste exercício foi verificada uma parte
interessada não envolvida no projecto: as
famílias dos idosos. A justificação encontrase no facto de muitos dos familiares serem
emigrantes ou migrantes, estando ausentes
da aldeia. Todavia, a sua inclusão revelou-se
pertinente, estando prevista no decorrer de
2017.
Considerando o tempo e os recursos
humanos localmente disponíveis (uma
gerontóloga), a estratégia definida para
envolver os principais stakeholders, para os
quais o projecto fez a diferença, foi recorrer a
grupos focais, com os idosos integrados nos
Centros de Dia e a entrevistas, pessoais ou
por telefone, seguindo um guião de questões
abertas, com a equipa técnica dos Centros
de Dia e com os voluntários. Foi igualmente

tida uma conversa informal com uma
estagiária com vista a explorar as mudanças
que possam ter ocorrido directamente do
projecto.
O projecto, ao potenciar o envelhecimento
activo e saudável, contribui para a redução
das perdas cognitivas dos idosos, que
sentem uma melhoria da qualidade de vida,
o aumento da sua auto-estima, autonomia
e inclusão social, sendo o seu nível de
relevância e significância elevados.
Do mesmo modo, as parcerias com os
centros de dia constituem um elemento
fulcral na mudança. As actividades realizadas
contribuem para contrariar o sedentarismo
e a passividade instalada nestes espaços.
De salientar que os técnicos manifestaram
muito interesse na avaliação em curso e nos
resultados da mesma, em saber o impacto
que as actividades tiveram/ têm nos idosos e
na sua própria resposta à comunidade.

A participação do voluntário faz emergir um
sentimento de utilidade: permite a ocupação
de tempos livres (no caso da voluntária
reformada) e de férias (voluntária estudante) e
a construção de novas relações sociais.
Com o encaminhamento de idosos,
pressupôs-se que a Junta de Freguesia e a
Câmara Municipal da Guarda reduzissem o
n.º de visitas às aldeias, poupando os seus
recursos. Não obstante a relevância, o n.º de
encaminhamentos foi reduzido, sendo difícil
aferir os benefícios do projecto para estes
dois stakeholders.
Para os restantes stakeholders mapeados,
não se verificaram mudanças relevantes e
significantes.

Os voluntários foram identificados como um
grupo de partes interessadas principais, pois
a equipa acredita tratar-se de um grupo de
pessoas com impacto positivo no projecto.
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Tabela 1 - Envolvimento de Stakeholders
Stakeholder

Segmento

U

Envolvimento I

Envolvimento II

Envolvimento II

Inclusão

Justificação

n

%

método

n

%

método

n

%

método

Porque incluímos/excluímos?

60

45

Grupo
focal

Sim

Principais beneficiários do projecto, são
fundamentais para a análise; as actividades são planeadas de acordo com as
habilitações escolares.

Idosos integrados
em Centros de Dia

133

90

68

Grupo focal

87

65

Inquérito por
questionário

Equipa técnica dos
Centros de Dia

6

6

100

Entrevista

6

100

Inquérito por
questionário

5

83

Inquérito
por questionário

Sim

Principais parceiros do projecto: constatam mudanças nos idosos, seus clientes,
e na instituição.

Voluntários

4

4

100

Entrevista

4

100

Inquérito por
questionário

4

100

Inquérito
por questionário

Sim

A sua contribuição é relevante para o
sucesso do projecto, gerando mudanças
em quem pratica o voluntariado.

Estagiários

3

1

33

Entrevista

Sim

A sua contribuição é relevante para o
sucesso do projecto, gerando mudanças
no tempo de estágio.

Colaboradores da
Fundação

5

5

100

Chuva de ideias

Sim

A sua contribuição é relevante para o
sucesso do projecto, gerando impacto
para todos os membros da equipa.

Financiadores

A sua contribuição (monetária, em géneros e serviços musicais) é relevante para
o sucesso do projecto, elevando a realização de alguns eventos.

Conversas informais

Não

Sendo o n.º de encaminhamentos reduzido, revela-se pouco significante incluir
estes stakeholders na análise.

Junta de Freguesia
da Guarda

Não

Sendo o n.º de encaminhamentos reduzido, revela-se pouco significante incluir
estes stakeholders na análise.

Famílias dos idosos

Não

Pela dimensão da análise e dos custos
que envolveria, optámos por não envolvê-los.

GNR

Não

Não obstante a sinalização de idosos, a
equipa da GNR mantém a rota de acompanhamento, não se verificando mudanças relevantes.

Benfeitores

Não

Não obstante o retorno dado ao donativo
entregue, não se verificam mudanças
relevantes.

Câmara Municipal da
Guarda

154

1.2.2. Stakeholders incluídos/excluídos
Iniciou-se esta etapa com a identificação de todos os stakeholders que poderiam ser
relevantes e envolvidos na análise. Não dispondo de recursos suficientes para envolver
todos os stakeholders, o grande desafio foi escolher os stakeholders-chave e a metodologia
adequada para envolvê-los. Por limitações do programa, e após avaliação preliminar da sua
materialidade - considerando os benefícios e as contribuições relevantes para o projecto -,
foram identificados os três principais intervenientes a envolver:

●

- os idosos integrados em Centros de Dia, a população-alvo do projecto;
●

- a equipa técnica dos Centros de Dia e os voluntários.

Posteriormente, e em ordem a compreender as mudanças geradas pelo projecto, foram
aplicados questionários a um número limitado, porém, bastante representativo de
stakeholders. Recorreu-se a uma calculadora on-line e a amostra foi calculada com uma
margem de erro de 5%, um nível de confiança de 95% e uma distribuição de população mais
homogénea, adequada ao grupo das partes interessadas.

Tabela 2 - Inclusão de stakeholders
Stakeholders Incluídos
Stakeholder

Segmento

Justificação

Idosos integrados em Centros
de Dia

Os idosos inseridos nos sete centros de dia são os principais beneficiários do projecto. Ao beneficiarem directamente das actividades sentem uma melhoria da sua
qualidade de vida, o aumento da sua auto-estima, autonomia, sentindo-se socialmente incluídos.

Equipa Técnica dos Centros de
Dia

Com a implementação do projecto nos Centros de Dia, as equipas técnicas conseguem aumentar a qualidade da sua resposta social, proporcionando aos seus
clientes outras actividades que não o jogar cartas e ver televisão, e, consequentemente, os técnicos sentem-se profissionalmente mais valorizados.

Voluntários

Os voluntários ao serem envolvidos nas actividades dirigidas aos idosos, sentem a sua auto-estima aumentada.

Stakeholders Excluídos
Stakeholder

Segmento

Justificação

Famílias dos idosos

Muitos dos familiares são emigrantes ou migrantes. Pela dimensão da análise e dos custos que envolveria, optámos por não envolvê-los.

GNR

Apesar da sinalização de idosos, a equipa da GNR mantém a sua rota de acompanhamento, não se verificando mudanças relevantes neste stakeholder.

Benfeitores

Não obstante o retorno dado ao donativo entregue, não se verificam mudanças relevantes.

Estagiários

A participação no planeamento e dinamização das actividades proporcionaram o desenvolvimento de competências pessoais, académicas e profissionais. Porém,
com o fim do estágio, altera-se a disponibilidade e o foco do estudante.

Colaboradores da Fundação

Proporcionou o desenvolvimento de competências pessoais, formativas e profissionais. Por outro lado, tratam-se de elementos muito envolvidos no projecto.

Financiadores

As empresas e instituições que doam dinheiro, alimentos e/ou serviços de animação musical, por exemplo, contribuem para o impacto do projecto, pois viabilizam a
concretização de actividades que envolvem a comunidade. Porém, não se verificam mudanças relevantes neste stakeholder.

Câmara Municipal da Guarda

Ao encaminharem idosos para serem acompanhados regularmente pelo projecto, a Câmara Municipal reduz o n.º de visitas às aldeias, poupando os seus recursos.
Não obstante a relevância, a mudança não é significante.

Junta de Freguesia da Guarda

Cedência de espaço para a realização das actividades, na cidade; sinalização de idosos e apoio na divulgação das actividades do projecto. Ao encaminharem idosos
para serem acompanhados regularmente pelo projecto, a Junta reduz o n.º de visitas aos mesmos, ficando com mais tempo para a execução de outras funções. Não
obstante a relevância, a mudança não é significante.
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2
Recursos e
Atividades
2.1 Investimentos

Nesta fase, foram identificados os recursos
monetizados e não monetizados do projecto,
permitindo uma visão global do investimento
realizado e o contributo dos stakeholders
para o mesmo.
Para os stakeholders Idosos integrados em
centros de dia e Voluntários, foi identificado
o recurso Tempo que, para o caso dos
Idosos, não foi quantificado. Considerando
a prestação de 174 horas de voluntariado ao
longo do ano e assumindo que o valor/hora
de um voluntário é de 2,76€ (calculado com
base no Salário Mínimo Nacional), o valor
total despendido é de 480,24€.
Para o stakeholder Equipa Técnica
dos centros de dia foi identificada a
contribuição em género, que se traduziu
na disponibilidade dos espaços para a
realização das actividades. Após breve
auscultação aos centros de dia sobre o
valor hora de utilização de uma sala para a
realização de actividades, assumiu-se um
custo de 7€/hora, tendo sido realizadas
435 horas de actividades. Foram sentidas

algumas dificuldades na definição do
valor, pois os centros de dia auscultados
nunca arrendaram os seus espaços. Após
o contacto com duas empresas localizadas
na cidade, que afirmaram praticar um valor
de 10€/hora, os centros de dia foram
questionados, mediante este valor, qual
seria o valor razoável (tendo variado entre
5€ e 6€/hora); com base nas informações
recolhidas, foi tomada a decisão de atribuir o
custo de 7€/hora.
Após a devida auscultação do Programa, o
stakeholder Financiadores foi incluído nesta
etapa, não sendo o mesmo integrado na
análise SROI. Este stakeholder envolve todos
os financiadores do projecto, no período
em análise. Assim, foram incluídos: o LIDL/
SIC Esperança, que investiram o recurso
dinheiro, em resultado da candidatura
ao Movimento Mais para Todos, que
permitiu a aquisição de diversos materiais
e equipamentos para a dinamização
das actividades e o suporte de custos
operacionais; a Junta de Freguesia da
Guarda, que cede(u) um espaço na cidade

da Guarda (onde já está incluído o custo
com a limpeza, água e internet) para sedear
a delegação e fazer a preparação de todas
as actividades (o custo do recurso foi
apurado com base nos valores praticados
na cidade da Guarda); a Câmara Municipal
da Guarda que cede(u) gratuitamente um
lugar de estacionamento, reservado para a
unidade móvel (este valor foi apurado com
base em valores praticados na cidade); as
empresas e os benfeitores que contribuíram
com bens alimentares para as actividades;
e a Fundação S. João de Deus que investiu
tempo e dinheiro, suportando os recursos
humanos e alguns fornecimentos e serviços
externos.
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Tabela 3 - Recursos
Stakeholder

Segmento

Tempo
O tempo que
participaram no
projecto

Idosos integrados
em Centros de Dia
Equipa Técnica dos
Centros de Dia

174 horas de
voluntariado

Género

s/d

0

Voluntários

Financiadores

€

Disponibilidade do espaço para
realização das actividades

480,24

€

Total

s/d

s/d

3047,28
0

Diretos

€

€

Total

TOTAL

s/d

s/d

s/d

s/d

3047,28

0

0

0

3047,28

480,24

0

0

0

480,24

17861,66

17861,66

Atribuição de
financiamento para
dinamização do
projecto

Indiretos

LIDL / SIC
Esperança

0

Junta de
Freguesia da
Guarda

0

Cedência do espaço sede da
Delegação e do projecto

1839,16

1839,16

1839,16

Câmara
Municipal da
Guarda

0

Atribuição de um lugar de
estacionamento reservado na cidade

183,92

183,92

183,92

Empresas

0

Apoio com bens para as actividades

179,40

179,40

179,40

Benfeitores

0

Apoio com bens para as actividades

150,00

150,00

150,00

Fundação S.
João de Deus

0

0

2.2. Realizações
Em ordem a simplificar o processo de identificação das realizações, as actividades realizadas
no âmbito da nossa intervenção foram agrupadas, resultando em quatro grandes realizações:

Tabela 4 - Realizações

17861,66

Suporte de
RH + FSE
indirectos

0

4917,61

4917,61

4917,61

Que atividades realizaram?

Nº de atividades

Nº de horas total

Nº de beneficiários

Actividades de Estimulação
Cognitiva

122

646

133

Actividades Físicas

73

338

128

Actividades de Saúde

153

203

133

Actividades Comunitárias

139

752

80
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3
Teoria da
mudança
3.1. Teoria da mudança à partida
A teoria da mudança é uma metodologia
que pretende apresentar as mudanças mais
relevantes para cada stakeholder, ou seja, é
uma forma de compreender as sucessões
de mudanças que se espera que aconteçam
para cada stakeholder, após as intervenções
do projecto. Na presente análise, a teoria
da mudança é um passo essencial para
posteriormente qualificar e valorizar as
mudanças efectivamente mais relevantes e
significativas para que no fim se conclua a
análise custo-benefício que se pretende.
Neste sentido, foi realizada uma reflexão
pela equipa técnica que intervém no projecto
que se traduziu no mapeamento de todas
as actividades desenvolvidas durante 12
meses de intervenção, tendo sido agrupadas
em quatro actividades macro: actividades
físicas, actividades de estimulação cognitiva,
actividades de saúde e actividades
comunitárias. Um dos desafios desta reflexão

foi o de agrupar as actividades e identificar
e compreender as mudanças despoletadas
em todos os stakeholders identificados e
envolvidos na etapa anterior.
O principal stakeholder do projecto é
representado pelos Idosos, os principais
beneficiários, que têm o seguinte perfil: são
pessoas com idade média de 78 anos e com
baixa escolaridade, sendo que 36 % não sabe
ler nem escrever. Estão inseridos em centros
de dias localizados nas aldeias do concelho
da Guarda, encontrando-se numa situação de
isolamento, sedentários e com necessidade
de serem estimulados. Partindo deste perfil,
o projecto pretende contrariar esta situação
e promover um envelhecimento activo e
saudável, minimizando as perdas cognitivas
dos idosos e aumentando a sua qualidade
de vida. Pressupõe-se que a participação
nas diferentes actividades proporcionadas
pelo projecto contribua para uma maior

mobilidade, autonomia, manutenção e
melhoria das funções cognitivas; para que
estejam mais receptivos a novos desafios,
aumentem o sentimento de segurança, de
bem-estar físico e emocional e aumentem
a auto-estima. Igualmente, assume-se que
o projecto contribuirá para a diminuição do
isolamento, o aumento da confiança e da
motivação. Tudo isto, levará a uma melhoria e
aumento da qualidade de vida dos idosos.
No que concerne a mudanças negativas,
é possível identificar um sentimento de
frustração nas pessoas que já perderam
algumas capacidades físicas e mentais:
não obstante, a equipa do projecto adaptar
as actividades ao idoso, ele acaba por se
aperceber que está a fazer exercícios mais
fáceis e menos exigentes em relação ao
resto do grupo. Concomitantemente, sentem
conforto por terem alguém que os ajuda
a manterem as suas capacidades e a não
perdê-las.

equipa técnica para se debruçar sobre outras
funções, o que levará a uma autonomização
do centro de dia e ao aumento da satisfação
dos seus colaboradores.
Quanto ao stakeholder Voluntários: é um
grupo de pessoas que colaboram e ajudam
a dinamizar as actividades do projecto,
despoletando um conjunto de mudanças;
dão parte do seu tempo, contactam com
novas realidades que são desconhecidas para
eles, tomam consciência da necessidade dos
idosos estabelecerem novos laços, partilham
conhecimentos, sentem uma maior satisfação
com a sua vida e uma melhoria da sua autoestima.

Após esta fase, seguiu-se a ida ao
terreno com o objectivo de validar a
teoria de mudança de partida, através de
um questionário inicial constituído por
questões abertas que permitiu identificar as
mudanças sentidas por cada stakeholder.
Foram realizadas entrevistas presenciais
e por e-mail a 6 técnicas dos Centros
A Equipa Técnica dos Centros de Dia tratade Dia e a 4 voluntárias e envolvidos 90
se de um stakeholder importante e um dos
beneficiários do projecto. A parceria existente idosos em grupos focais que ajudaram a
tem como objectivo combater o sedentarismo compreender o processo da mudança. As
principais dificuldades encontradas foram na
e a passividade instalada nos centros de
dinamização dos grupos focais: não obstante
dia (ver televisão e jogar às cartas). Esperaos idosos manifestarem abertura para
se, sobretudo através das intervenções
participar, revelaram algumas dificuldades em
realizadas pelo projecto, que se verifique o
expressar as mudanças sentidas.
aumento de actividades internas e externas
com os idosos, maior acompanhamento
dos idosos, o que conduzirá a uma maior
satisfação por parte dos idosos (clientes)
com os serviços que o centro de dia oferece.
Igualmente, pretende-se que contribua para
a rentabilização do tempo da equipa do
centro de dia e uma maior disponibilidade da
158

3.2. Teoria da mudança à chegada
Actividades Físicas

Maior mobilidade

Maior coordenação
motora

Aprendizagem de
novos exercícios
e movimentos corporais

Maior vitalidade
e disposição

Actividades Físicas

Recordações
de vivências

Maior interacção
(dentro e fora do grupo)

Aumento das habilidades
perceptivas e de memorização

Aquisição de novos
conhecimentos

Melhoria da autonomia
e independência

Desenvolvimento de
habilidades construtivas

Aumento de confiança
Maior autonomia

Diminuição das dores

Aumento do
bem-estar físico

Aumento do
convívio

Maior motivação para
participar nas actividades

Sentimento de
utilidade social

Aumento da auto-estima

Aumento da receptividade
a novos desafios

Actividades Comunitárias

Aumento do
bem-estar emocional

Actividades de Saúde

Acesso a novas
experiências

(Re)Estabelecimento de
(novas) redes sociais
e de amizade

Maior vigilância dos valores
de pressão arterial e
funções metabólicas

Alterações
de rotina

Melhoria de competências
de relacionamento
interpessoal

Diminuição dos
riscos de saúde

Aumento do sentimento
de segurança

Valorização das
experiências e
histórias de vida

Aumento do nível
de satisfação de vida

Sentimentos positivos

Aumento de confiança

Maior informação
e aconselhamento

Ao longo do projecto, os idosos envolveramse num conjunto diversificado de actividades
físicas, de estimulação cognitivas, de saúde e
comunitárias.

Maior motivação para
participar nos eventos
da comunidade

Aumento do sentimento
de pertença

Relativamente às actividades físicas, os idosos
afirmaram que têm contribuído para estarem
mais activos, que têm agora uma maior
mobilidade e autonomia para realizarem
as suas actividades instrumentais de vida
diária, sentindo um aumento do seu bemestar físico. “Sinto-me muito melhor desde
que participo nas actividades; já consigo
andar melhor, desde que faço as actividades,
pois tive um AVC”. Além disso, apreenderam
novos exercícios e movimentos corporais,
que começaram a praticar diariamente,
contribuindo para que sintam uma maior
vitalidade, mais disposição e motivação para
participarem em mais actividades: “consegui
memorizar os exercícios físicos e agora
mudei os meus hábitos, todos os dias de
manhã faço os exercícios que me ensinou
nas actividades”. Testemunharam sentir-se
mais felizes, tendo consciência que estas
actividades aumentam a sua auto-estima. Ao
perceberem que ainda conseguem realizar
muitas das actividades propostas, sentemse mais confiantes: “estamos mais activos,
mais alegres. Conhecemos pessoas novas.
Antes estávamos mais isolados; ao vir para
estas actividades, conversamos, fazemos
movimento e convivemos”.

Figura 1 - TM Idosos
Diminuição do isolamento
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Quanto às actividades de estimulação
cognitiva, os idosos reconhecem-nas como
sendo muito importantes para manter a
sua autonomia e independência, uma vez
que estas aumentam as suas habilidades
perceptivas e de memorização, tornando
a sua mente mais activa e desperta para
a aquisição de novos conhecimentos e
recordação de outros: “gosto muito das
actividades que estimulam a nossa mente,
porque nos ajudam na nossa vida, pois
mantemos a nossa memória e o raciocínio
mais lúcido, o que permite manter-me a viver
sozinha na minha casa”. De acordo com a
Teoria da Actividade, as actividades sociais,
físicas e mentais ao serem desenvolvidas,
fazem com que os idosos se sintam mais
satisfeitos, ajudando-os a manterem a sua
auto-estima e saúde.
As actividades de estimulação cognitiva
proporcionam, igualmente, a troca de
conhecimentos, o aumento de convívio e
a valorização das experiências e histórias
de vida, o que conduz a um sentimento de
utilidade social e a uma maior receptividade
a novos desafios, aumentando o bem-estar
emocional dos idosos: “Sentimos que ainda
conseguimos fazer muitas coisas e por isso
somos úteis”; “Sentimo-nos mais felizes e
esquecemo-nos de coisas negativas”.
Em relação à participação nas actividades
de saúde, os idosos sentem que estão mais
vigiados, informados e aconselhados sobre

como está a sua pressão arterial e os sinais
vitais, o que leva a uma diminuição dos riscos
de saúde e a um aumento do sentimento
de segurança: “quando avaliamos a pressão
arterial sentimo-nos mais controlados e mais
descansados e seguros”.
Com as actividades comunitárias, os idosos
afirmam ter acesso a novas experiências,
conhecem novas pessoas e reencontram
amigos; a sua rotina é alterada, sentem-se
mais motivados e menos isolados: “passamos
melhor o tempo, pensamos menos em
coisas negativas, conversamos mais, não nos
sentimos sozinhos”.
As equipas técnicas dos Centros de Dia
referem que o projecto ao proporcionar um
serviço mais ajustado às necessidades do
idoso, aumenta o tempo de convívio e o seu
bem-estar físico e psicológico, o que conduz
ao aumento do grau de satisfação dos idosos
e a uma imagem mais positiva e dinâmica
da instituição. “Os utentes sentem-se mais
valorizados, mais activos e motivados e a
instituição fica contente com isso”. Podemos
apontar como uma mudança inesperada,
o facto das instituições onde o projecto
intervém tornarem-se mais competitivas:
“pode prejudicar outras instituições que não
têm o projecto, porque nós, as que temos,
apresentamos aos nossos utentes um serviço
diferenciado”.
Por outro lado, referem que estas actividades
ajudam a rentabilizar o seu tempo, o que
contribui para aumentar a sua realização
profissional: “mais tempo para a parte mais
burocrática que o cargo impõe, para a
actualização de processos”.

Os voluntários referem que estão a doar
parte do seu tempo para ajudar quem
precisa e que as actividades têm servido para
terem contacto com uma nova realidade,
partilharem experiências e conhecimentos
e estabelecerem novas relações sociais.
Ao desenvolverem as suas habilidades
e competências pessoais e profissionais,
sentem-se mais úteis, sentem uma maior
satisfação com a vida e um aumento da sua
auto-estima. Ao tomarem consciência das
necessidades dos idosos, adquirem uma
visão mais positiva dos idosos, o que contribui
para aumentar a tolerância e diminuir o
preconceito sobre os idosos (mudança
inesperada): “ajuda agora ter uma nova visão
sobre as pessoas idosas que não conhecia”.
Nas famílias, assumiu-se que a atuação
do APPC CRI proporciona um melhor
relacionamento entre a família e o aluno
e uma maior participação no processo
educativo “As dicas que me dão ajudam a
saber lidar com ele e também ajudá-lo e
sobretudo refletir sobre o meu filho” – mãe
de aluno com NEE. Entretanto, surgiu como
mudança inesperada, a diminuição da
despesa familiar (deixa de haver necessidade
de recurso a serviços em clínicas) – “Ainda
que sejam poucas horas, monetariamente
não tenho possibilidade e acho fundamental
ser em contexto escolar. Se ainda tivesse
que o tirar e ir para a clínica seria muito
desgastante para ele, para nós… É uma ajuda
aos pais.” – mãe de aluno com NEE.

dinâmicas…” (Assistente Operacional); e para
o desenvolvimento de práticas colaborativas:
“Eu procurava reforçar sempre as estratégias
individuais sugeridas pela equipa com os
alunos com NEE… ajudavam a adaptar tarefas
mais simples para que o R. pudesse participar
na turma.” (Professora de um aluno com NEE).
Não foi referida a mudança “Desenvolvem
competências”, que contemplava a realização
de ações de formação e informação para
haver um maior conhecimento do aluno e
permitir uma maior abertura à diversidade.
Este fato faz com que seja necessário
repensar a modalidade destas ações, a sua
monitorização futura, de forma a garantir
uma mudança efetiva das competências
profissionais dos agentes educativos e
de aumentar o seu impacto junto deste
stakeholder.

Os agentes educativos, referiram que o APPC
CRI contribui para uma maior diversidade
de atividades “Desenvolvi a vontade de
investir mais, de explorar mais recursos e
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Figura 2 - TM Equipas dos Centros de Dia

Figura 3 - TM Voluntários

Prestação de serviços na área
da estimulação física e cognitiva

Apoio na área da dinamização de actividades
de estimulação física e cognitiva

Doação de Tempo

Serviço mais diferenciado
e ajustado às necessidades do idoso

Quebra de rotina

Aumento do tempo de convívio
e bem-estar físico e psicológico dos idosos

Apoios aos RH / + tempo
para actividades burocráticas

Aumento do grau
de satisfação dos idosos

Aumento do grau de
satisfação dos colaboradores

Melhoria dos serviços
prestados pela instituição

Partilha de experiências
e conhecimentos

Estabelecimento de
novas relações sociais

Tomada de consciência
das necessidades do outro (do idoso)

Aumento do sentimento
de utilidade

Aumento da competitividade
e qualidade

Imagem mais positiva
e dinâmica da instituição

Contacto com novas realidades

Manutenção das habilidades
e competências profissionais/ pessoais

Nova visão sobre os
idosos (mais positiva)

Maior satisfação com a vida

Aumento de
realização profissional

Melhoria da auto-estima

Aumento da tolerância
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Tabela 5 - Mudanças Incluídas
Stakeholder

Mudança

Idosos integrados em
Centros de Dia

Aumento do bem-estar físico
Aumento do sentimento de segurança
Aumento do nível de satisfação de vida
Aumento do bem-estar emocional

Equipa técnica dos
Centros de Dia

Aumento de realização profissional

Voluntários

Melhoria da auto-estima
Aumento da tolerância

4
Provas e Valor
4.1. Indicadores (quantidade)
A demonstração de mudanças do projecto pressupõe uma definição de indicadores que
nos permitirá, a posteriori, aferir a respectiva quantificação. Assim, para cada mudança
foi identificado um indicador com base nos SROIs anteriores, sendo que alguns foram
auto-elaborados a partir dos resultados obtidos na primeira fase de envolvimento com os
stakeholders.

a saber: o aumento do sentimento de frustração, resultado da adaptação de exercícios ao
idoso. Para a sua medição, foi utilizado o indicador nível de dificuldade/ frustração em realizar
actividades iguais aos outros elementos do grupo.

Idosos integrados em Centros de Dia

As outras mudanças seleccionadas foram positivas: o aumento de bem-estar físico, aumento
de sentimento de segurança, aumento de nível de satisfação de vida e o aumento de bemestar emocional.

No seguimento da aplicação do focus group junto dos idosos, e em consonância com as
orientações do programa, foram identificadas quatro mudanças positivas e uma negativa,

O aumento do bem-estar físico dos idosos foi medido através do indicador grau de motivação
para participar nas actividades físicas, estando, inicialmente, para ser medido pelo indicador
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número de vezes que sente dores. Em reunião de equipa chegou-se à conclusão que este
indicador poderia induzir-nos em erro, pois na realidade o número de intervenções não é
suficiente para ocorrer esta mudança. Ao analisar os questionários, apurou-se que os idosos
referiram por diversas vezes que se sentiam mais motivados em participar nas actividades
físicas uma vez que estas contribuíram para sentirem uma maior vitalidade e motivação:
“consegui memorizar os exercícios físicos; todos os dias de manhã faço os exercícios que me
ensinou com motivação”.

Voluntários

Para o aumento do sentimento de segurança o indicador seleccionado foi o nível de
vigilância/informação dos sinais vitais, porque, através dos grupos focais realizados aos
idosos e das entrevistas realizadas às Equipas Técnicas dos centros de dia, constatou-se que
estas actividades de saúde revelaram-se muito importantes para os idosos, que referiram
sentir-se mais vigiados e informados.

Após a definição dos indicadores, e elaboração de questões adaptadas de um questionário
facilitado pelo programa, foram implementados três questionários aos stakeholders
envolvidos: os questionários dirigidos aos Voluntários e Equipa Técnica dos centros de dia
foram preenchidos via internet (com recurso à ferramenta google form) e os destinados aos
Idosos, foram impressos e preenchidos nos centros de dia, pela gerontóloga com o apoio de
uma voluntária.

Para o stakeholder Voluntários foram apontadas duas mudanças: a melhoria da auto-estima e
o aumento da tolerância. Os voluntários referiram sentir-se mais úteis quando estão a ajudar
quem precisa, tendo sido seleccionado o indicador sentimento de utilidade em ordem a
validar esta mudança. Para a mudança aumento da tolerância o indicador escolhido foi o nível
de capacidade para aceitar a diferença.

O aumento do nível de satisfação de vida foi medido através do indicador grau de
concentração e de memória. As actividades de estimulação cognitiva promovem a activação
da memória, a atenção e a concentração e os resultados do focus group mostraram que
os idosos consideram que a sua mente está mais activa e desperta pela participação nas
actividades do projecto.
O nível de felicidade por participar nas actividades foi o indicador escolhido para medir o
aumento do bem-estar emocional.

Equipa Técnica dos Centros de Dia
Para se medir a mudança a ocorrer na Equipa Técnica dos centros de dia - aumento de
realização profissional -, elegeu-se o indicador grau de satisfação profissional, acreditando
que traria dados relevantes.
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Tabela 6 - Quantidade de mudança
Stakeholder

Mudança

Indicador

DP

Idosos integrados em
Centros de Dia

Aumento do bem-estar físico

Grau de motivação para participar nas actividades físicas

51%

Aumento do sentimento de segurança

Nível de vigilância/ informação dos sinais vitais

58%

Aumento do nível de satisfação de vida

Grau de concentração e de memória

44%

Aumento do bem-estar emocional

Nível de felicidade por participar nas actividades

50%

Equipa técnica dos
Centros de Dia

Aumento de realização profissional

Grau de satisfação profissional

21%

Voluntários

Melhoria da auto-estima

Sentimento de utilidade

31%

Aumento da tolerância

Nível de capacidade para aceitar a diferença

51%

No seguimento da análise estatística dos questionários
foi possível determinar a quantificação das mudanças.
Para o efeito, foi necessário calcular a distância percorrida
(DP) de cada mudança por stakeholder. Com este cálculo,
conseguimos informação sobre dois períodos distintos
que puderam comprovar as mudanças experienciadas
pelos stakeholders: o baseline/ o ponto inicial onde
estavam os stakeholders (T0) e onde estavam após a nossa
intervenção (T1), excluíndo da análise a parte da mudança
que o stakeholder já detinha antes do projecto. As variáveis
do cálculo tiveram em conta a DP e o número de pessoas
abrangidas pelo projecto no espaço temporal de um ano.
Da análise da tabela 7, constata-se que as mudanças com
maior expressividade são as que correspondem aos Idosos
integrados nos centros de dia, os principais beneficiários
do projecto, salientando-se igualmente a mudança
aumento da tolerância, sentida pelos Voluntários (51%).

4.2. Duração
Para identificar a duração das mudanças (tempo até
onde se estendem os efeitos de uma actividade após a
interrupção do projecto), foi colocada a seguinte questão:
“se o projecto terminasse hoje quanto tempo acha que
duraria a mudança…”, com uma escala de 7 opções
temporais (de 6 meses a mais de 5 anos).
Dos resultados obtidos, verificou-se que houve uma
sobrevalorização da duração atribuída às mudanças
sentidas que variavam entre 1 e 3. Por acreditarmos que
as mudanças só são sentidas porque o projecto existe, a
presente análise assumiu que as mudanças tiveram uma
duração média entre 0 e 1 ano.

Tabela 7 - Duração das mudança
Stakeholder

Mudança

Duração

Idosos integrados em Centros de Dia

Aumento do bem-estar físico

0

Aumento do sentimento de segurança

0

Aumento do nível de satisfação de vida

1

Aumento do bem-estar emocional

0

Equipa técnica dos Centros de Dia

Aumento de realização profissional

1

Voluntários

Melhoria da auto-estima

1

Aumento da tolerância

3
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4.3. Aproximações financeiras
As aproximações financeiras traduzem o valor da mudança e são geradas através de uma
representação monetária da importância que a mudança tem para o stakeholder.
Para o efeito, na terceira fase de envolvimento dos stakeholders, recorreu-se à metodologia
das preferências declaradas: através do jogo de valor, questionou-se cada stakeholder se
tivesse muito dinheiro no próximo ano que bens materiais gostaria de ter ou consumir e
depois tentou-se perceber de que forma encaixavam as mudanças nas preferências do
mercado. Outra metodologia utilizada foi a das preferências reveladas com o objectivo de
perceber o que fariam para obter cada uma das mudanças, ou seja, para encontrar bens
substitutos com vista a obter determinada mudança.
Os valores atribuídos aos bens e/ou serviços derivaram de uma pesquisa de mercado,
de acordo com o perfil dos stakeholders e a realidade do concelho da Guarda, tendo sido
calculados para um ano de actividade. Para cada mudança identificada por stakeholder, foi
atribuída uma aproximação financeira que resultou na média entre as preferências reveladas e
as preferências declaradas.

Tabela 8 - Aproximações Financeiras
Stakeholder

Mudança

Escala de Preferências

Aproximação financeira

Valor (€)

Idosos integrados em
Centros de Dia

Aumento do bem-estar físico

2.º (23%)

Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

703,48€

Aumento do sentimento de segurança

4.º (32%)

Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

1091,61€

Aumento do nível de satisfação de vida

3.º (27%)

Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

773,07€

Aumento do bem-estar emocional

1.º (18%)

Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

667,24€

Equipa técnica dos
Centros de Dia

Aumento de realização profissional

1.º (100%)

Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

1142,13€

Voluntários

Melhoria da auto-estima

1.º (42%)

Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

648,67€

Aumento da tolerância

2.º (58%)

Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

825,00€
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5
Impacto e Retorno social
5.1 Atribuição I
Averiguou-se que as informações recolhidas através da questão: “Como acha que estaria hoje
se o projecto nunca tivesse acontecido?”, resultaram numa média muito baixa. Por forma a evitar
a sobrevalorização dos dados, foram adoptados valores de atribuição I mais elevados, tendo sido
considerados os valores realmente obtidos na análise de sensibilidade (no cenário optimista).
Tabela 9 - Atribuição I
Stakeholder

Mudança

Atribuição I

Idosos integrados em Centros de Dia

Aumento do bem-estar físico

20%

Aumento do sentimento de segurança

15%

Aumento do nível de satisfação de vida

10%

Aumento do bem-estar emocional

0,0%

Equipa técnica dos Centros de Dia

Aumento de realização profissional

40%

Voluntários

Melhoria da auto-estima

5%

Aumento da tolerância

10%

5.2 Atribuição II
A Atribuição II permite-nos aferir a quantidade de mudança que
aconteceu devido à intervenção de terceiros. O seu cálculo baseou-se
na média das respostas obtidas através da questão: “Imagine que tem 10
pontos para distribuir às pessoas/organizações que deram um contributo
para que o indicador x aumentasse. Quantos pontos daria a outras
pessoas/organizações e quantos pontos daria ao projecto?”.

166

Tabela 10 - Atribuição II
Stakeholder

Mudança

Atribuição I

Idosos integrados em
Centros de Dia

Aumento do bem-estar físico

41%

Aumento do sentimento de segurança

29%

Aumento do nível de satisfação de vida

35%

Aumento do bem-estar emocional

40%

Equipa técnica dos
Centros de Dia

Aumento de realização profissional

40%

Voluntários

Melhoria da auto-estima

45%

Aumento da tolerância

41%

5.3 Taxa de redução

5.4 Deslocação

5.5 Cálculo do retorno social

A taxa de redução está associada à duração
da mudança e pretende determinar a
desvalorização a que a mudança está sujeita
ao longo do tempo. Para o cálculo, foi utilizada
uma taxa de redução standard de 50% (em
que 0% corresponde à inexistência de redução
e 100% se a redução for total).

A deslocação refere-se à proporção de
mudança que é conseguida à custa de
outras mudanças. É uma mudança positiva
ou negativa que o projecto poderá gerar na
comunidade de forma não intencional, em
consequência dos processos de mudança
desencadeados pelo projecto. Não havendo
evidências de consequências negativas,
foi atribuído o valor de 0% (inexistência de
valores concretos de deslocação).

Através da análise dos dados recolhidos dos stakeholders, percebeu-se que, por um lado,
houve uma sobrevalorização da duração atribuída às mudanças sentidas após o hipotético
término do projecto. Por se acreditar que as mudanças só são sentidas porque o projecto
existe, a presente análise reconheceu que as mudanças tiveram, em média, uma duração
entre 0 e 1 ano.
Por outro lado, aferiu-se, que a parte atribuída à mudança que aconteceria sem a intervenção
do projecto foi muito reduzida. Nessa medida, admitiu-se valores de atribuição I mais
elevados e conservadores, assumindo que estas mudanças poderiam ser atingidas num
cenário optimista.
De acordo com os pressupostos ora enunciados, o retorno social do investimento apresenta
um valor de 7,49€ por cada 1€ investido, tendo sido sujeito a dois testes de sensibilidade:
com um cenário negativo o valor seria 1:5,56 e com um cenário positivo seria de 1:11,97.
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Mapa de Impacto Social
MAPA DE IMPACTO

Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Realizações

Mudanças
Descrição

Quem afetamos/nos
afeta?

Como vamos
segmentar os
Stakeholders?

Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?

n/a
Idosos integrados em Centros
de Dia

O que vão eles investir?

133 Tempo

Quanto vão investir
(€)?

Atividades em números

0,00 € 73 actividades físicas

n/a

4
Atribuição de financiamento para dinamização do projecto

Junta de Freguesia da Guarda

Cedência do espaço sede da Delegação e do projecto

Câmara Municipal da Guarda

Impacto

Atribuição II

Redução

Que parte da
mudança se
deveu a outras
pessoas ou
instituições?

Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
ano para o
outro?

Cálculo do Retorno Social
Taxa de Desconto

QT x AF - DC

Ano 0

5,50%

Ano 1

Ano 2

0

1 Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

703,48 €

20,0%

0%

41%

50%

17 367,60 €

17 367,60 €

17 367,60 €

0,00 €

1 Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

1 091,61 €

15,0%

0%

29%

50%

43 880,81 €

43 880,81 €

43 880,81 €

0,00 €

122 actividades de estimulação cognitiva Aumento do nível de satisfação de vida

Grau de concentração e de memória

44%

1

1 Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

773,07 €

10,0%

0%

35%

50%

22 897,64 €

22 897,64 €

22 897,64 €

0,00 €

139 actividades

Aumento do bem-estar emocional

Nível de felicidade por participar nas actividades

50%

0

1 Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

667,24 €

0,0%

0%

40%

50%

26 489,76 €

26 489,76 €

26 489,76 €

0,00 €

Aumento de realização profissional

Grau de satisfação profissional

21%

1

1 Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

1 142,13 €

40,0%

0%

40%

50%

-788,07 €

-788,07 €

-788,07 €

0,00 €

Melhoria da auto-estima

Sentimento de utilidade

31%

1

1 Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

648,67 €

5,0%

0%

45%

50%

374,61 €

374,61 €

374,61 €

0,00 €

Aumento da tolerância

Nível de capacidade para aceitar a diferença

51%

3

1 Média entre as preferências reveladas e as preferências declaradas

703,48 €

10,0%

0%

41%

50%

689,48 €

3 047,28 €
480,24 € 174 horas de voluntariado

0,00 €

0,00 €

1 839,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Atribuição de um lugar de estacionamento reservado na cidade

183,92 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Empresas

Apoio com bens para as actividades

179,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Benfeitores

Apoio com bens para as actividades

150,00 €

0,00 €

0,00 €

Fundação S. João de Deus

Suporte de RH + FSE indirectos

4 917,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

110 911,83 €

110 222,35 €

110 222,35 €

0,00 €

Valor presente de cada ano (após descontos)

110 222,35 €

104 476,16 €

28 659,27 €

7,49

0,00 €

0,00 €

Total

17 861,66 €

Que preço que
atribuímos à
mudança?

Deslocação

O nosso projeto
gera esta
Que parte desta
mudança à custa
mudança
de um impacto
aconteceria de
qualquer forma? negativo noutro
stakeholder?

0

133

LIDL / SIC Esperança

Qual o racional da aproximação financeira?

Atribuição I

51%

133

Financiadores

Qual a Distância
Percorrida (DP)?
(T1-T0)

Valor

58%

n/a

4 Tempo

Aproximação Financeira (AF)

Grau de motivação para participar nas actividades físicas

n/a

n/a

Começo
Os efeitos
começam no
início da
atividade (1) ou
no ano seguinte
(2)?

Nível de vigilância/ informação dos sinais vitais

153 actividades de saúde

Voluntários

Duração
Se o projeto só
tivesse um ano,
durante quanto
tempo os
stakholders
sentiriam a
mudança?

Aumento do bem-estar físico

133

6 Tempo e espaço

Como medimos a mudança?

Descontos (DC)

Quantidade (QT)

Aumento do sentimento de segurança

n/a

n/a de Dia
Equipa técnica dos Centros

O que muda nas suas vidas?

Indicador

Total

0,00 €

0,00 €

Valor atual líquido total (VAL)

214 698,52 €

VAL - Investimento

186 039,25 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento)

7,49
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5.6 Análise de sensibilidade
Foi testado outro cenário optimista: através do envolvimento inicial realizado à Equipa Técnica
Para testar a robustez do modelo, aplicámos a análise de sensibilidade, uma ferramenta que
dos centros de dia, percepcionou-se que as técnicas estavam bastante satisfeitas com as
nos possibilitou identificar e compreender as variáveis capazes de influenciar o rácio do SROI
obtido. Para o efeito, foram criados dois cenários alternativos: um pessimista e outro optimista. realizações do projecto, resultando no aumento da sua satisfação profissional. Todavia, com
a aplicação dos questionários, num envolvimento II, os resultados não transparecem esta
No cenário optimista, na duração e atribuição I, um dos exercícios consistiu em assumir os
mudança inicialmente identificada. Por a equipa do projecto sentir que esta mudança se
valores obtidos através dos questionários, obtendo um SROI de 1:11,97.
verifica com a intervenção do projecto, simulou-se o aumento da quantidade de mudança
sentida para 40%, apurando-se um SROI de 1:7,54.
No que diz respeito à duração e quando questionados “Se o projecto só tivesse um ano,
durante quanto tempo os stakeholders sentiriam a mudança?”, os Idosos, para a mudança
Num cenário pessimista, procedeu-se à redução da quantidade de mudança aumento do
“aumento do bem-estar físico” atribuíram o valor de três anos; para a mudança “aumento
sentimento de segurança atribuída inicialmente pelo stakeholder Idosos, de 58% para 30%,
do sentimento de segurança” afirmaram que sentiriam a duração da mudança durante dois
por se considerar demasiado elevado o valor atribuído às actividades de saúde realizadas nos
anos; para o “aumento do nível de satisfação de vida”, a duração permanecia dois anos; e para centros de dia, que se traduzem essencialmente na medição da tensão arterial, controlo de
o “aumento do bem-estar emocional” sentiriam a mudança durante dois anos. Quanto aos
peso e na sensibilização em relação às questões de saúde.. O SROI baixou para os 5, 56, ainda
stakeholders Equipa Técnica dos centros de dia manteve-se a atribuição de duração de um
assim mantendo valores bastante positivos.
ano para a mudança “aumento de realização profissional” por se considerar o valor adequado.
Para os stakeholders Voluntários optou-se por manter o mesmo valor de três anos na
mudança “aumento da tolerância” porque em todas as fases do envolvimento do stakeholder,
os voluntários manifestaram que alteraram a sua visão/preconceito sobre as pessoas mais
velhas, acreditando que esta mudança permanecerá no tempo. Para o mesmo stakeholder e
para a “mudança melhoria da auto-estima” obteve-se o valor de três anos.
Relativamente à atribuição I e quando questionados “que parte desta mudança aconteceria
de qualquer forma?”, os Idosos, para a “mudança aumento do bem-estar físico” atribuíram
o valor de 0,8%; para a “mudança aumento do sentimento de segurança” assumiram 1,3%;
para o “aumento do nível de satisfação de vida”, 0,3%; e para o “aumento do bem-estar
emocional”, 0%. Quanto aos stakeholders Equipa Técnica dos centros de dia, foi considerado
o valor atribuído de 0% para a mudança “aumento de realização profissional”. Os stakeholders
Voluntários assumiram que a mudança “melhoria da auto-estima” não aconteceria; e para a
mudança “aumento da tolerância” obteve-se o valor 0,8%.
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Tabela 11- Mapa dos factores Críticos

Fases de Implementação

Dúvidas e escolhas a testar na sensibilidade

Âmbito
Stakeholders
Recursos
Realizações
Teoria da Mudança
Indicadores
Distância Percorrida

A distância percorrida indicada pela equipa técnica dos centros de dia não
corresponde ao grau de satisfação sentido no Envolvimento I, assim na análise de
sensibilidade foi testado um aumento deste valor.

Duração

Ao analisarmos o SROI obtido verificou-se que a duração atribuída pelos
Stakeholders não reflectia a realidade, Optámos por reduzir a duração para
valores mais reais, considerando num cenário optimista os valores obtidos nos
questionários.

Valor

Atribuição I

Os valores facultados pelos stakeholders na atribuição I são valores muito baixos
pelo que não nos pareceram verídicos. Assim, estes valores foram considerados
num cenário mais optimista e no cálculo do SROI optou-se por colocar valores
mais reais.

Atribuição II
Redução
Deslocação
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6
Conclusão e recomendações
Com a presente avaliação do impacto social
do projecto Somos Por si, Mais Perto de Si,
implementado nas aldeias do Concelho da
Guarda, podemos comprovar que o projecto
SPS+ tem utilidade social e viabilidade,
respondendo a várias necessidades tanto dos
idosos, da equipa técnica das instituições e
voluntários.
O gráfico seguinte apresenta o retorno social
em relação a cada stakeholder e como seria
de esperar, o projecto tem mais impacto
no stakeholder Idosos que são produtores
e receptores de mudanças. São os que
mais beneficiam com o projecto. Para este
stakeholder, o retorno social do projecto
representa, em média, 51% do retorno global
do projecto, seguindo-se os Voluntários com
41% e as Equipas Técnicas dos centros dia
com 21%.

Retorno Social por Stakeholder

21%

Retorno Social por Stakeholder

Idosos

41%
51%

Voluntários

Aumento do bem estar físico (51%)

Equipa
Técnica

Aumento do sentimento de segurança | Idosos (58%)
Aumento do nível de satisfação de vida | Idosos (44%)
Aumento do bem estar emocional | Idosos (50%)

93,7%

Aumento de realização profissional | Equipa técnica (21%)
Melhoria da auto-estima | Voluntários (31%)

Com a presente análise, verifica-se que as
mudanças com maior impacto correspondem
ao aumento do sentimento de segurança
com 58%, seguido do aumento de bem-estar
físico com 51%, do aumento de bem-estar
emocional com 50% e do aumento do nível
de satisfação de vida (44%), dos Idosos.

Aumento da tolerância | Voluntários (51%)
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A mudança com menor impacto é o aumento
de realização profissional, sentida pela Equipa
Técnica dos centros de dia, no valor de 21%.
Não obstante o resultado obtido, pressupõese que se se tivesse envolvido as auxiliares
de acção directa e os elementos de direcção
das associações responsáveis pela gestão
dos centros de dia, os valores poderiam ter
sido mais elevados. Esta inferição advém
do facto das técnicas auscultadas ao longo
das diferentes fases de envolvimento dos
stakeholders terem valorizado o projecto
no âmbito do seu desempenho profissional
e terem manifestado elevado interesse nos
resultados.
No que respeita ao stakeholder Voluntários,
destaca-se positivamente a mudança
aumento de tolerância, no valor de 51%, uma
das mudanças inesperadas e identificadas na
Teoria de Mudança de chegada. De facto, as
actividades de voluntariado revelaram ter um
impacto na diminuição do preconceito sobre
os idosos, aumentando o seu sentimento
de tolerância para com as pessoas mais
velhas. Este resultado vem confirmar a
necessidade de se apostar numa maior
captação e retenção de voluntários visando o
fortalecimento do projecto na comunidade.
Foi assumido pela equipa do projecto que
algumas mudanças se extinguem com
o término do projecto, sendo o caso das
mudanças aumento do bem-estar físico, do
sentimento de segurança e do bem-estar
emocional dos Idosos.
No decorrer da análise, constata-se que as
famílias poderiam sentir efeitos negativos ou
positivos das mudanças ocorridas com o seu
familiar, bem como as direcções dos centros

de dia e as auxiliares de acção directa,
sugerindo-se a sua inclusão numa próxima
avaliação, não limitada temporalmente.
É importante salientar que a fase do
envolvimento dos diferentes stakeholders e
as metodologias utilizadas são cruciais para
levar a bom porto a análise de impacto social
do projecto, sendo um dos pontos fortes
de todo o processo. A título exemplificativo,
as actividades de saúde têm um peso
bastante significativo para os idosos e,
no envolvimento II, quando é aplicado o
questionário com a questão relacionada com
a mudança sentimento de segurança, por má
interpretação do conceito, a sua importância
foi relativizada.
Outra área de intervenção que revela
oportunidades de melhoria é a inclusão
de mais indicadores por mudança, com
vista a reforçar e consolidar os resultados
alcançados. Esta alteração leva a uma
outra limitação relacionada com a idade
dos stakeholders, que, nas várias fases de
envolvimento, manifestaram dificuldades de
concentração, podendo invalidar a aplicação
de questionários muito longos. Sugerese a utilização de outras metodologias de
recolha de informação: quando o stakeholder
a envolver tem uma média de idade de 78
anos, apresentando limitações em termos de
literacia e cognitivas, acaba por manifestar
dificuldade em avaliar a mudança. Sugerese também a aplicação dos métodos de
envolvimento dos stakeholders por uma
entidade/ pessoa externa ao projecto em
ordem a minimizar a tendência de respostas
mais positivas.
Ainda no contexto das actividades de saúde,

e atendendo à quantidade de mudança
verificada, recomenda-se igualmente um
maior investimento nestas actividades junto
dos idosos.
Perante os resultados obtidos nesta análise,
recomenda-se o cálculo do SROI para as
restantes linhas de actuação do projecto.
Nesse sentido, o programa SROI devia ter
pelo menos mais um workshop direccionado
para a interpretação do mapa de impacto
e análise de sensibilidade com vista a uma
melhor percepção de como se analisam,
constroem e surgem os valores.
Reflectindo sobre os potenciais riscos que
poderão afectar o SROI, importa referir que
o facto de se manter as mesmas actividades
e com a tendência crescente do aumento
de qualificações, futuramente, a quantidade
de mudança sentida poderá não ser tão
significativa.

se tratar de um projecto inovador no contexto
das aldeias, em que, até ao presente, não
existem actividades semelhantes ao SPS+.
A metodologia SROI representa para
a Fundação S. João de Deus uma
aprendizagem e aquisição de uma nova
competência que permite uma nova
perspectiva ao nível da concepção e
avaliação de projecto, nomeadamente quanto
ao impacto das actividades previstas, sendo
também um dos objectivos replicar esta
metodologia noutros projectos. Este é um
dos pontos de partida da Fundação S. João
de Deus para melhorar a sua intervenção na
comunidade, no caminho de fazer o bem,
bem feito.

De seguida, apresentam-se algumas
sugestões de medidas que podem
incrementar o impacto social do projecto
SPS+: fomento do voluntariado de
proximidade; reforço das actividades de
saúde; investimento em acções de formação
para consolidar a metodologia de avaliação
de impacto social; implementação de
avaliações de impacto regulares com recurso
à ferramenta SROI; partilha de resultados do
protótipo SROI avaliativo com os stakeholders.
Conforme já referenciado, a presente análise
revela que o projecto gera um retorno social
de 7,49€ por cada 1€ investido, verificandose que os benefícios sociais são largamente
superiores ao investimento realizado. Porém,
o resultado é realista, sustentado no facto de
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Sumário Executivo
A Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso
(FNSBS) dedica-se, desde 1951, a fins de
saúde e de desenvolvimento humano,
com foco especial na saúde da mulher
e da criança, assegurando serviços de
excelência independentemente da condição
socioeconómica das famílias dos seus
utentes.
O Projeto Ver + Longe consiste na vigilância
de saúde oral e da visão de crianças e jovens
dos 0 aos 18 anos, através de rastreios
periódicos que permitem a deteção precoce
de eventuais alterações e o seu tratamento
em tempo útil. Inclui também ações de
educação para a saúde.
Este protótipo inclui apenas a vertente do
projeto referente à saúde oral e tem como
objetivos a avaliação do valor gerado por
essa vertente, bem como a identificação de
eventuais fatores que permitam melhorar a
intervenção com vista à maximização do seu
impacto.
Da análise resulta um rácio SROI de 1:7,17,
que nas análises de sensibilidade varia entre
1:2,91 (num cenário pessimista) e 1:12,78 (num
cenário otimista), ou seja, um retorno entre
€2,91 e €12,78 por cada €1 investido (face ao

grupo de controlo). Se, em vez do grupo de
controlo, usarmos as médias nacionais o rácio
SROI varia entre 1:4,96 e 1: 19,19 (nos mesmos
cenários otimista e pessimista).
Foram incluídos três stakeholders: crianças
(dos 10 aos 13 anos) beneficiárias, suas
famílias e o estado. Das mudanças
quantificadas, as que revelam maior
impacto são a diminuição de custos com
internamentos/tratamentos/hospitalizações
(para o estado), as maiores poupanças em
tratamentos futuros (para as famílias) e
o maior bem-estar psicológico e melhor
saúde oral (para as crianças). Estas duas
mudanças para as crianças e a mudança para
as famílias, são exatamente os motivos por
que as famílias trazem as suas crianças aos
rastreios de saúde oral na FNSBS, segundo
apurámos nas entrevistas realizadas com
esse stakeholder. Consideramos, pois, que
esta vertente do projeto está a corresponder
na totalidade às expetativas dos utentes.
Com base na experiência adquirida no
processo de capacitação através do qual se
construiu este protótipo, recomenda-se o
alargamento da análise de custo-benefício à
outra vertente do projeto (saúde da visão) e
futuramente a todas as atividades da FNSBS.
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1
Âmbito e Stakeholders
1.1 Âmbito da análise
Com este protótipo, pretendeu-se apurar
o valor criado pela vertente de saúde
oral do projeto “Ver + Longe” e identificar
fatores que possam melhorar a intervenção,
por forma a maximizar o seu impacto,
esperando-se demonstrar aos financiadores
e clientes (atuais e futuros) a importância do
investimento em prevenção e promoção da
saúde.
Esta análise avaliativa esteve a cargo
da coordenadora do Gabinete de
Desenvolvimento Social da FNSBS e referese a atividades realizadas entre 2005 e 2015.
Incidiu sobre o programa de saúde oral, cujas
atividades consistem em rastreios semestrais
de saúde oral efetuados por higienista oral,
que incluem ações de educação para a
saúde (técnicas de escovagem, alimentação,
etc), com início aos 3-4 anos da criança e até
aos 18 anos. Estes rastreios são de acesso
universal, independentemente da condição
socioeconómica das crianças e suas famílias.

de dentes cariados, perdidos e obturados na
dentição definitiva, a promoção da higiene
oral, a adoção de hábitos alimentares
saudáveis, bem como a promoção do
sucesso escolar, da autoestima e do
desenvolvimento infanto-juvenil harmonioso,
que favorecerá menores taxas de absentismo
escolar e laboral e maior número de anos
vividos e sem incapacidade (contribuindo
para um envelhecimento ativo e menores
custos sociais).
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
estabeleceu como metas, para a região
europeia, que em 2020 80% das crianças
estejam livres de cáries aos 6 anos e que aos
12 anos o índice de dentes cariados, perdidos
e obturados seja de 1,51.

Portugal é dos países com mais necessidades
de saúde oral não satisfeitas que são tanto
maiores quanto mais baixo o rendimento das
famílias2. Adicionalmente, é um dos países
onde uma maior percentagem dos custos
com a saúde são suportados diretamente
pelas famílias3, sendo os cuidados dentários
dos que mais contribuem para essa
percentagem4.
58,3% das famílias que afirmam ter no seu
agregado familiar menores de 6 anos,
assumem que estes nunca visitaram o
médico dentista5.
Os dados nacionais, apontam para 54% (aos 6
anos)6 e 53% (aos 12 anos)7 de crianças livres
de cáries, enquanto que na população vigiada
na FNSBS esses valores são de 73,8% e 63%
respetivamente. Aos 12 anos, a população
vigiada na FNSBS apresenta um índice de
dentes cariados, perdidos e obturados de
0.88.

Este programa tem como objetivos gerais:
a promoção da saúde; a adoção de estilos
de vida saudáveis; a inclusão social. E como
objetivos específicos: a diminuição do índice

00

1.2 - Stakeholders
1.2.1. Stakeholders
incluídos/excluídos.

Numa primeira fase, identificámos todos os
stakeholders relevantes para a vertente do
projeto em análise, assim como as eventuais
mudanças que poderiam afetar cada um.
A primeira dificuldade surgiu na inclusão de
todos os beneficiários diretos do programa de
saúde oral, uma vez que, só em 2015, foram
abrangidas 1024 crianças/jovens. Para definir
os segmentos de beneficiários diretos a incluir
neste protótipo, elaborámos a seguinte árvore
de decisão:

figura 1 : Segmentos de beneficiarios diretos

Optámos por excluir as crianças
institucionalizadas (crianças em centros de
acolhimento temporário, por decisão judicial,
a aguardar definição de projeto de vida) por
terem necessidades de saúde específicas
e diferenciadas face à população infantil
em geral. Excluímos também os filhos de
colaboradores da FNSBS.
Quanto às crianças não institucionalizadas,
dado o seu elevado número (que
impossibilitaria a sua inclusão na totalidade
neste protótipo), decidimos concentrar-nos
nas que realizaram 2 rastreios no ano de
2015, por ser esse o calendário de vigilância
de saúde oral proposto pelo projeto,
excluindo todas as outras. Ainda assim,
ficaríamos com um total de 358 crianças com
um espetro etário muito alargado. Excluímos,
então, as dos escalões etários dos 3-9 anos
(uma vez que os rastreios de saúde oral têm
o seu início aos 3-4 anos e tratando-se de um
projeto de prevenção, as mudanças sentidas
por estas crianças poderiam ainda não ser
materiais) e dos 14-18 anos, uma vez que o
alargamento do projeto a esta faixa etária
é recente. Das crianças dos 10 aos 13 anos,
incluímos apenas as que entraram no projeto
na idade preconizada (3-4 anos).
Ficámos, assim com uma amostra de 79
crianças incluídas na análise, ou seja, 8% do
total de 990 crianças não institucionalizadas
abrangidas pelos rastreios de saúde oral em
2015.
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Tabela 1A - Inclusão de stakeholders
Stakeholder

Justificação
Porque incluímos?

Crianças (10-13 anos)

Beneficiários diretos (do projeto e) das mudanças ao nível da saúde oral, da saúde em geral, bem-estar e qualidade
de vida.

Famílias

Dada a idade das crianças incluídas na análise, as famílias são as verdadeiras responsáveis pela frequência das
crianças nos rastreios e pela sua vigilância de saúde em geral. Também são as famílias que suportam os custos
presentes e futuros com a saúde/bem-estar das crianças. Por outro lado, ao acompanharem as crianças, são
beneficiárias indiretas do projeto.

Estado

Tratando-se de um projeto de prevenção e promoção da saúde, o valor gerado tem impacto na poupança de despesa pública de saúde.

Entidades gestoras de
seguros de saúde

São cofinanciadoras dos rastreios de saúde oral efetuados por clientes seus.

ADSE

É cofinanciadora dos rastreios de saúde oral efetuados por beneficiários seus.

FNSBS

A FNSBS é promotora e financiadora do projeto. Principal interessada na avaliação do impacto gerado.

Tabela 1B - Exclusão de stakeholders
Stakeholder

Justificação
Porque excluímos?

Centros de Saúde

Pela dispersão geográfica das crianças beneficiárias incluídas na análise e do seu reduzido número, as mudanças
sentidas por cada um dos Centros de Saúde afetados não seriam provavelmente materiais.

Hospitais

Pela dispersão geográfica das crianças beneficiárias incluídas na análise e do seu reduzido número, as mudanças
sentidas por cada um dos hospitais afetados não seriam provavelmente materiais.

Escolas

Pela dispersão geográfica das crianças beneficiárias incluídas na análise e do seu reduzido número, as mudanças
sentidas por cada uma das escolas afetadas não seriam provavelmente materiais.
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1.2.2. Envolvimento
dos Stakeholders
Dos stakeholders selecionados para análise
apenas as famílias das crianças foram
envolvidas em dois dos momentos previstos
de envolvimento. Em relação ao estado,
contactámos várias fontes com o intuito de
perceber quais os custos deste stakeholder
com a saúde oral (e doenças associadas) da
população, mas não obtivémos qualquer
resposta.
Num primeiro momento, e com o intuito de
desenhar a teoria da mudança de chegada,
realizaram-se entrevistas presenciais a
algumas famílias, aproveitando a sua vinda
a consultas na FNSBS, cujo objetivo foi o de
aferir as mudanças geradas pelo projeto.
Neste envolvimento, atingiu-se a saturação
da amostra rapidamente, uma vez que as
mudanças identificadas pelas famílias eram
comuns a todas.
Num segundo momento, procuraramse as evidências que fundamentassem a
teoria da mudança desenhada. Para isso,
aplicaram-se questionários às famílias
das 79 crianças beneficiárias, quando
possível presencialmente quando não
telefonicamente. Todas as 68 famílias foram
contactadas, conseguindo-se no entanto
apenas 36 participações abrangendo 46
crianças.
Dada a natureza da atividade em análise,
construiu-se adicionalmente um grupo de
controlo composto por 79 crianças da mesma

faixa etária, mas que integraram o projeto
mais recentemente, tendo-se contactado
também (presencial ou telefonicamente)
todas as famílias destas crianças. No entanto,
no caso do grupo de controlo, para se
abranger o mesmo número de 46 crianças,
tivemos que repetir a tentativa de contacto
com algumas das famílias que não tinham
atendido o telefone da primeira vez. Para
garantir a representatividade da amostra
(nível de confiança de 95%, margem de erro
de 5%), teriam sido necessárias 66 crianças.
Com as 46 respostas obtidas, para um nível
de confiança de 95%, temos uma margem de
erro de 9,4%.
Tabela 2 - Envolvimento de Stakeholders
Stakeholder

U

Envolvimento I
n

%

Envolvimento II
método

n

%

0

0%

36

53%

Crianças (10-13 anos)

79

0

0%

Famílias

68

8

12%

Estado

0

0

0%

0

0%

Entidades gestoras de
seguros de saúde

0

0

0%

0

0%

ADSE

0

0

0%

0

0%

FNSBS

0

0

0%

0

0%

Entrevistas
presenciais

método

Entrevistas presenciais e
entrevistas telefónicas
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2
Recursos e Atividades
Nestes casos, e como temos o valor
convencionado com as seguradoras,
dividimos o valor convencionado por
rastreio em dois, atribuindo 50% à família
e 50% á seguradora (pois os 50% são em
regra o copagamento médio que cabe
aos clientes dos seguros);

Na leitura da tabela abaixo, devem ter-se em
conta os seguintes fatores:
1.

2.

Os custos diretos e indiretos da FNSBS
foram calculados com base no valor
unitário por rastreio de saúde oral
apurados em sede de contabilidade
analítica para o ano de 2015, sendo
este valor usado como aproximação
financeira para os anos anteriores;
Os copagamentos das famílias têm
variáveis associadas porque nem todas
pagam o mesmo. De qualquer forma,
sempre que possível foi apurado o valor
real que cada família pagou por rastreio.
Nas famílias com seguro de saúde não
conseguimos saber exatamente quanto
foi, mas aproximamos o mais possível,
porque o valor pago pela família
depende da apólice que cada família
contratou com a respetiva seguradora.

3.

As deslocações das famílias foram
calculadas com base no valor de
um bilhete de autocarro (ida e volta),
sabendo que umas usam e outras não
(dependendo de onde vêm) para duas
deslocações anuais à FNSBS;

4.

As comparticipações das famílias,
das seguradoras e da ADSE (que para
a FNSBS são receita que paga as
atividades do projeto) foram subtraídas
aos custos diretos da FNSBS.
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Tabela 3 - Recursos
Stakeholder

Recursos não
monetários

Recursos
monetários

TOTAL

Tempo

€

Género

Crianças (10-13 anos)

n/a

Famílias

Deslocação

Estado

€

subtotal

Diretos

n/a

€0

n/a

€3 492

Copagamento dos rastreios

n/a

n/a

€0

n/a

Entidades gestoras
de seguros de saúde

n/a

n/a

€0

Copagamento dos rastreios

ADSE

n/a

n/a

€0

n/a

n/a

€0

3 491,60 €

€

Indiretos

€

sutotal
€0

€0

n/a

€17 872

€21 363,60

n/a

€0

€0

1 500,00 €

n/a

€1 500

€1 500,00

Copagamento dos rastreios

388,08 €

n/a

€388

€388,08

Salários equipa técnica do
projeto

-3 037,81 €

€21 777

€21 777,49

Total

€45 029,17

17 872,00 €

€24 815,30

Tabela 4 - Realizações
Que atividades realizaram?

Nº de
atividades

Nº de
horas total

Nº de beneficiários

Rastreios de saúde oral

1247

n/a

79
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3
Teoria da
mudança
3.1. Teoria da mudança à partida
Crianças
Os rastreios de saúde oral em crianças/
jovens dos 3 aos 18 anos permitem a deteção
precoce de alterações e o seu tratamento
em tempo útil, potenciando assim o
desenvolvimento infanto-juvenil harmonioso.
“Uma boa saúde oral contribui não só para
a qualidade de vida, mas também para
a prevenção de várias doenças e para a
manutenção de um bom estado de saúde
geral. Dar prioridade à prevenção das cáries
dentárias, especialmente em crianças, leva
a que os serviços de saúde oral necessitem
de menos recursos para o seu tratamento no
futuro.”1

Os rastreios de saúde oral realizados na
FNSBS, além do exame da boca que
permite a deteção de eventuais alterações,
incluem ações de educação para a saúde
sobre alimentação saudável, técnicas de
escovagem dos dentes, utilização de fio
dentário e aconselhamento de dentífricos
adequados. Destas ações resulta um maior
conhecimento da saúde oral no seu todo
e, por isso, o aumento de conhecimento
sobre higiene oral e alimentação saudável,
potenciando assim a adoção de hábitos
saudáveis de escovagem de dentes e
utilização de fio dentário, bem como a opção
por uma alimentação saudável.
Uma boa higiene oral e uma alimentação
saudável previnem várias doenças orais,
como sejam as cáries, o tártaro, as gengivites,
etc.

Por outro lado, permitindo o tratamento
atempado de alterações, levam a que as
crianças tenham dentes saudáveis, que
permitem uma melhor mastigação, uma
melhor função respiratória, melhor fala e
um sorriso mais bonito, permitindo-lhes um
desenvolvimento mais harmonioso.
“Uma dentição saudável é importante em
todas as fases da vida, uma vez que suporta
funções humanas essenciais, tais como
falar, sorrir, socializar, comer. Os dentes
ajudam a dar à face a sua forma e expressão
individual.”2
Uma boa saúde oral leva a uma face mais
expressiva, potenciando a auto-imagem
da criança que, sem vergonha de falar ou
sorrir, desenvolve as suas capacidades
de comunicação com o meio envolvente,
melhorando as suas relações com os outros e
elevando a sua auto-estima. Adicionalmente,
uma boa imagem pessoal aumenta as
hipóteses futuras de empregabilidade.
A boa saúde oral desde a primeira infância,
permitirá melhores níveis de saúde e bemestar ao longo da vida. Permitirá maior
sucesso escolar e que se tornem adultos
mais saudáveis com menor absentismo
laboral por motivos de doença e com melhor
inclusão social.

Famílias
As crianças/jovens vêm aos rastreios
acompanhados pelas suas famílias diretas,
famílias essas que adquirem também maiores
conhecimentos de higiene oral, alimentação
saudável, dando uma maior prioridade
à manutenção de saúde nestas áreas.
Estão mais conscientes da importância da
prevenção e do seu impacto na redução do
absentismo laboral por motivos de doenças
dos filhos, pelo que terão maior probabilidade
de adotar estilos de vida saudáveis, que
adicionalmente levarão à redução de custos
com futuras doenças das suas crianças.
Por outro lado, uma família com uma criança
saudável, está mais tranquila em relação à
sua saúde e bem-estar, acompanha melhor o
desenvolvimento dos seus filhos e, uma vez
que adquiriu os conhecimentos necessários,
tem uma saúde familiar mais equilibrada.
Teremos, assim, um aumento do bem-estar
familiar.

Estado
Melhorar a saúde oral das crianças permite
ao estado poupanças presentes e futuras,
nomeadamente, com os cheques dentista
(PNPSO - Programa Nacional de Promoção
da Saúde Oral), com situações de utilização
de serviços de urgência hospitalares
por doenças orais, bem como os custos
hospitalares com doenças associadas (ao
longo da vida), e com as prestações devidas
aos pais por interrupção da atividade
profissional por assistência aos seus filhos
doentes.
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3.2. Teoria da mudança à chegada
Na teoria da mudança (TM) de partida,
sabíamos que: 1) uma boa saúde oral
contribui não só para a qualidade de vida
mas também para a boa saúde em geral de
cada indivíduo; 2) uma boa higiene oral e
uma alimentação saudável previnem várias
doenças orais, como sejam as cáries, o tártaro
e as gengivites; 3) dentes saudáveis permitem
uma melhor mastigação, uma melhor função
respiratória, melhor fala e um sorriso mais
bonito; 4) uma boa saúde oral leva a uma
face mais expressiva, o que potencia a autoimagem da criança que, sem vergonha de
falar ou sorrir, desenvolve a capacidade de
comunicação, melhorando as suas relações
com os outros e elevando a sua auto-estima;
5) uma boa imagem pessoal, aumenta as
hipóteses futuras de empregabilidade.
Concluíamos, pois, que uma boa saúde oral
desde a infância promovia a inclusão social ao
longo da vida.
Da revisão da literatura e das entrevistas
realizadas com algumas famílias, validámos a
generalidade dessa TM, mas aprendemos a
estruturá-la mais claramente nas suas várias
cadeias de valor para atingir as mudanças
almejadas. Assim, a nossa TM à chegada fica
estruturada como se segue.
Crianças
Portugal é o segundo país da UE com a maior
percentagem de pessoas com necessidades
não satisfeitas de saúde oral, sendo a
principal causa para esta situação o custo

dos serviços1. Os serviços de saúde oral da
FNSBS são de acesso universal, ou seja, a
sua prestação não depende da capacidade
económica das famílias, promovendo assim a
equidade.
Melhorar a saúde oral ao longo da vida,
através da prevenção das doenças orais
desde a infância, é possível através de
rastreios periódicos que permitem a deteção
precoce de alterações e o seu tratamento em
tempo útil, a adoção de medidas preventivas
como sejam a aplicação de flúor e selantes,
bem como a promoção de boas técnicas
e hábitos de escovagem e de uso de fio
dentário.
Uma boa saúde oral faz com que as crianças
não tenham dores nem desconfortos2
associados a doenças da boca e dentes, o
que lhes permite:
1) dormir melhor , levando a que aumentem a
sua vitalidade e participem nas atividades do
seu dia-a-dia4, potenciando-lhes a qualidade
de vida;
3

2) mastigar convenientemente, fazendo
com que não rejeitem alimentos e sejam
1

Lourenço, A., Barros, P.P. (2016), Cuidados de Saúde Oral - Universalização,
NOVA Healthcare Initiative Research, p. 26.

capazes de comer uma refeição completa5
– alimentando-se melhor – e por isso terem
uma melhor saúde global;
3) estar concentrados nas aulas, fazer os
trabalhos de casa e estudar6 7, melhorandolhes o desempenho escolar.
As crianças com problemas dentários
têm maiores probabilidades de terem
complexos de inferioridade, serem tímidas
e de se sentirem infelizes ou deprimidas,
do que as crianças com boa saúde oral8. As
doenças orais podem levar a que se evite
conversar, rir, sorrir e outras expressões
não verbais por vergonha da boca/dentes,
prejudicam a auto-estima9 e comprometem a
capacidade de construir ou manter relações
sociais e participar em atividades sociais e
comunitárias10.
A boa saúde oral permite que as crianças
estejam mais satisfeitas com a sua imagem
pessoal, o que leva a que se sintam mais
otimistas e que melhorem a sua auto-estima,
tendo assim um maior bem-estar psicológico.
Adicionalmente, não têm vergonha de rir/
sorrir, nem de falar, melhorando a sua
comunicação e relacionamento com os
outros, o que lhes promove a integração
social.

2
Kwan, S.Y.L., Petersen, P.E., Pine, C.M. & Borutta, A. (2005), Health-promoting
Schools: an opportunity for oral health promotion, Bulletin of the World Health Organization
2005;83:677-685, p.677.
3

Low, W., Tan, S., Schawrtz, S. (1999), The effect of severe caries on the quality of life
in young children, Pediatric Dentistry - 21-6, 1999, p. 326.

4

Kwan, S.Y.L., Petersen, P.E., Pine, C.M. & Borutta, A. (2005), Health-promoting
Schools: an opportunity for oral health promotion, Bulletin of the World Health Organization
2005;83:677-685, p.677.

5

Low, W., Tan, S., Schawrtz, S. (1999), The effect of severe caries on the quality of life
in young children, Pediatric Dentistry - 21-6, 1999, p. 326.

6

Poor Dental Health Affects School Performance and Psychosocial Well-Being
in http://www.jwatch.org/pa201207110000004/2012/07/11/poor-dental-health-affectsschool-performance

7
Colorado Department of Public Health and Environment (2005), The Impact of
Oral Disease on the Health of Coloradans, p. 1.
8

Poor Dental Health Affects School Performance and Psychosocial Well-Being
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Figura 2 - Teoria da mudança - Crianças

Famílias
Rastreios de Saúde Oral

Acesso universal

Equidade

Têm a aplicação de selantes
e fluor necessária

Têm a deteção de alterações e o
seu tratamento precocemente

Adotam hábitos de
escovagem/fio dentário

Têm menos cáries,
gengivites, tártaro

Melhor saúde oral

Dormem melhor

Têm mais energia

Participam nas
atividades diárias

Maior qualidade
de vida

Não têm dores/
desconforto orais

Melhoram a
mastigação

Alimentam-se
melhor

Melhor saúde
(em geral)

Estão mais satisfeitos
com a sua imagem pessoal

Estão mais
concentrados
nas aulas

Sentem-se mais otimistas

Têm mais
capacidade
de realizar TPC
e estudar em casa

Sentem mais auto-estima

Melhor
desempenho escolar

Maior
bem-estar psicológico

Deixam de ter vergonha
de sorrir/rir

Melhoram a comunicação
por ausência de
vergonha de falar

Melhoram o relacionamento
com os outros

Maior integração social

Em relação às famílias, na TM inicial
pensámos que por acompanharem as suas
crianças aos rastreios adquiriam também
maiores conhecimentos de higiene oral
e alimentação saudável, dando maior
prioridade à saúde nestas áreas. Que
estariam mais conscientes da importância
da prevenção e do seu impacto na redução
do absentismo laboral por motivos de
doença dos filhos, pelo que teriam maior
probabilidade de adotar estilos de vida
saudáveis, que adicionalmente levariam à
redução de custos com futuras doenças dos
seus filhos. Pensámos também ser importante
a tranquilidade relativa ao bem-estar da
criança e um melhor acompanhamento do
seu desenvolvimento, uma vez adquiridos os
conhecimentos necessários. Tudo isto levaria
a uma aumento do bem-estar familiar.
Das entrevistas realizadas com as famílias,
percebemos que o que valorizam é a
melhoria na saúde oral das suas crianças e o
seu bem-estar, permitindo-lhes poupar nos
custos de tratamentos futuros.
(Os rastreios de saúde oral são importantes)
“para evitar que ele tenha cáries e evitar que
eu gaste muito mais dinheiro quando não há
necessidade se ele fizer os rastreios” (Mãe de P.)
Por outro lado, revelam estar mais
sensibilizadas quanto à prevenção da saúde
oral, tanto das crianças como dos adultos, e
mais descansadas quanto à saúde oral das
crianças pela frequência dos rastreios.
“A sensibilização que fazem aqui já dá para ter
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mais cuidados no futuro” (Mãe de J.)

Estado

“Aqui tem de 6 em 6 meses a higienista oral, noutros lados era
muito mais complicado” (Mãe de J.)

Na impossibilidade de obter informação direta ou
indiretamente (como referido em 1.2.2.), mas dada a
associação estabelecida entre a saúde oral e outras doenças1
2
, nomeadamente, doenças cardíacas e pulmonares; acidentes
vasculares cerebrais; partos prematuros e baixo peso à
nascença; artrite reumatoide e diabetes, mantivemos a nossa
TM de partida em relação ao estado.

“Elas têm mais consciência da necessidade de fazer uma boa
higiene oral. (…) Como vimos aqui frequentemente, vão sendo
relembradas.” (Mãe de M.)
Concluímos que, do ponto de vista das famílias, as mudanças
relativas à redução do absentismo laboral, à adoção de
comportamentos saudáveis, ao acompanhamento do
desenvolvimento dos filhos e do aumento do bem-estar familiar
não são sentidas como pensávamos, pelo que foram excluídas
da análise.

Na tabela abaixo constam as mudanças incluídas na presente
análise:

Figura 4 - Teoria da mudança - Estado
Figura 3 - Teoria da mudança - Familias

Rastreios de Saúde Oral

Rastreios de Saúde Oral
Diminuição de
custos do PNPSO
Aumentam o
conhecimento
sobre saúde oral

Melhoram
a saúde
oral dos filhos

Fazem vigilância
periódica da saúde
oral dos filhos

Maior sensibilização
para a importância
da prevenção

Maiores poupanças
em tratamentos
futuros

Maior tranquilidade
relativa à saúde
e bem-estar dos filhos

Diminuição de custos
com internamentos,
tratamentos,
hospitalizações

Diminuição de custos
com prestações sociais
à família por assistência
a filhos menores

1

U.S. Department of Health and Human Services (2000), Oral Health in America: a Report of the Surgeon General,

2

Patel, R. (2012), The State of Oral Health in Europe, p. 8.

p. 2.
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4
Provas e Valor
4.1. Indicadores (quantidade)
Identificadas as mudanças, procedeu-se à
escolha dos indicadores que permitiriam
medi-las.
Com exceção dos indicadores “Deixou de
brincar por problemas da boca e dentes” e
“Tornou-se menos feliz e mais irritável por
problemas da boca e dentes”, que foram
retirados de um estudo realizado no Reino
Unido1, todos são indicadores do III Estudo
Nacional de Prevalência das Doenças Orais2.
Com base nos indicadores selecionados,
foram formuladas as questões dos
questionários a aplicar às famílias dos
beneficiários diretos do projeto e às do grupo
de controlo. Estas questões abrangeram
apenas os indicadores para as mudanças
“melhor saúde em geral”, “maior integração
social”, “maior bem-estar psicológico” e
“maior sensibilização para a importância da
prevenção”, uma vez que a FNSBS dispõe
dos dados objetivos para os indicadores
das restantes mudanças nos processos das
crianças

.A análise das respostas destes questionários,
bem como dos dados retirados dos
processos, permitiu avaliar a distância
percorrida (DP), ou seja, a quantidade
de mudança gerada pelo projeto. Esta
quantidade de mudança foi obtida através da
comparação dos dois grupos - beneficiários e
grupo de controlo - para cada indicador. Nos
casos em que há mais que um indicador por
mudança, a quantidade de cada mudança foi
obtida através da média das DPs de cada um
dos seus indicadores.
Na tabela abaixo, podemos verificar os
resultados por indicador e por mudança.

1
Nuttall, N., Harker, R., (2004), Impact of Oral Health - Children’s Dental Health in
the United Kingdom 2003, Office for National Statistics, December 2004.
2
Direção-Geral da Saúde (2015), III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças
Orais - Relatório Apresentação de Resultados,
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Tabela 5 - Quantidade de mudança

Stakeholder

Mudança

Indicador

DP do
Indicador

DP Total da
Mudança

Crianças (1013 anos)

Melhor saúde oral

% de crianças livres de cáries

40%

40%

Melhor saúde em
geral

Nº de crianças que tiveram dificuldade em comer devido a problemas na boca

2%

5%

Nº de crianças que tiveram dificuldade em mastigar devido a problemas na boca

4%

Nº de crianças que tiveram dores de dentes, gengivas doridas ou feridas na boca

8%

Nº de crianças que deixaram de participar em atividades sociais devido a problemas nos dentes ou gengivas

2%

Nº de crianças que deixaram de brincar por problemas da boca e dentes

1%

Nº de crianças que sofreram desconforto psicológico devido a problemas da boca - tensão

3%

Nº de crianças que sofreram desconforto psicológico devido a problemas da boca - embaraço

4%

Nº de crianças que evitatam conversar devido à aparência dos dentes

2%

Nº de crianças que se tornaram menos felizes e mais irritáveis por problemas da boca e dentes

3%

Maior sensibilização
para a importância
da prevenção

Nº de consultas com profissional de saúde oral por motivos de prevenção

43%

43%

Maiores poupanças
em tratamentos
futuros

Nº de crianças com necessidade de tratamento de dentes com cárie

40%

40%

Diminuição de custos do PNPSO

Nº de crianças com necessidade de tratamento de dentes com cárie

40%

40%

Diminuição de custos com internamentos/tratamentos/
hospitalizações

Melhor saúde oral

40%

Maior Integração
social

Maior bem-estar
psicológico

Famílias

Estado

2%

3%

40%
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A opção pelos indicadores da Direção
Geral da Saúde permitiu-nos fazer algumas
comparações com as médias nacionais
desses indicadores, embora com a limitação
de que essas médias estão estimadas apenas
para as crianças de 12 anos enquanto que
nesta análise estão incluídas crianças dos
10 aos 13 anos. O gráfico seguinte mostra
quantidade de mudança gerada (ou DP)
quando comparadas as crianças beneficiárias
do projeto com o grupo de controlo e com as
médias nacionais:

40%

Melhor saúde oral

Melhor saúde em geral

Maior integração social

Maior bem-estar psicológico

De salientar, na análise deste gráfico, a DP nas mudanças
“melhor saúde oral”, “melhor saúde em geral”, “maior bemestar psicológico” e “maior sensibilização para a importância da
prevenção” das crianças e famílias integradas no projeto face às
médias nacionais.

Médias nacionais

Grupo de controlo

45%
5%
30%

Da análise do gráfico, podemos também concluir que as crianças
que estão a integrar o projeto aos 10-13 anos (grupo de controlo)
estão melhor em todos os indicadores do que a média nacional.
Este facto não nos causa surpresa, uma vez que a grande maioria
das novas famílias que procuram a FNSBS o faz por indicação
de familiares e amigos, o que pode significar que estas crianças
já beneficiaram indiretamente de alguma sensibilização para os
cuidados preventivos de saúde oral.

2%
4%
3%
13%

Maior sensibilização para a
importância da prevenção

43%
57%
40%

Maiores poupanças
em tratamentos

42%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figura 5 - Distância Percorrida

4.2. Duração
Para aferir a duração das mudanças (tempo
até onde se estendem os efeitos das
atividades de um projeto), o questionário dos
beneficiários diretos incluía a questão “se o
projeto acabasse hoje, quanto tempo acha
que duraria cada uma das mudanças de que
falámos?”. As hipóteses na escala de resposta
íam de “6 meses” a “mais de 5 anos”.

Tabela 6 - Duração da mudança
Stakeholder

Mudança

Duração

Crianças (10-13 anos)

Melhor saúde oral

2,36

Melhor saúde em geral

2,51

Maior Integração social

2,51

Maior bem-estar psicológico

2,51

As mudanças aqui consideradas foram apenas as quatro que se
relacionam com as crianças, uma vez que as próprias famílias
só frequentam o projeto por causa dos benefícios que esperam
ter na saúde e bem-estar das suas crianças, e têm uma duração
média de 2,5 anos.
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4.3. Aproximações financeiras
As aproximações financeiras (AF) permitem
atribuir um valor monetário às mudanças
geradas pelo projeto. Dependendo do tipo
de mudança (tangível/intangível) utilizaramse metodologias baseadas nos custos ou o
método das preferências reveladas.

situa entre os $7 e os $12 milhões3,
mas que tem como limitações o facto
de não conseguirmos calcular quanto
deste valor está relacionado com a
saúde e o facto de o próprio valor
variar muito de acordo com as várias
metodologias de cálculo. Correríamos,
pois, o risco de sobrevalorização.
B) a proporção de um ano vivido
com qualidade (QALY) atribuída à
saúde física4 (25% do valor do QALY
a que já foram subtraídos os 35%
referentes à saúde mental), cujas
limitações encontradas se referem
ao facto de esta estimativa de 25%
estar relacionada com a melhoria da
saúde via nutrição e atividade física
em população adulta. C) optámos
por uma AF com base no valor da
disponibilidade para pagar para evitar
a dor/desconforto orais5 (£190,08), com
as limitações de não incluir o valor
da nutrição, ligada aos outros dois
indicadores utilizados para medir esta
mudança, e de ser um valor do Reino
Unido.

As mudanças geradas pelo projeto são, por
beneficiário:
1. Para as crianças:
1.1. Melhor saúde oral
Para esta mudança, decidimos
usar o valor de um ano vivido com
incapacidade (DALY) devida a cárie
dentária. Para isso, encontrámos duas
formas de o fazer: A) usar o valor
encontrado para qualquer doença1
($6300) com a limitação de não ser
possivel isolar o valor da cárie neste
valor ou B) usar a seguinte fórmula2:
custo de 1 DALY= (custo unitário de
tratamento*nº de tratamentos)/(nº
de doença evitada*DALY da doença).
Optámos por esta última forma, uma
vez que nos dá o valor relativo à saúde
oral, se bem que com a limitação de ser
um cálculo feito por nós e não validado
por outras fontes.

1
2

V. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036840802600475
V. http://cega.berkeley.edu/assets/cega_events/31/Cost_Effectiveness.doc

1.4. Bem estar psicológico
Nas análises SROI internacionais7,
têm sido atribuídos à saúde mental
35% do valor de um QALY, que está
estabelecido em £30.000 para efeitos
de análises SROI.
2. Para as famílias:
2.1. Maior sensibilização para a importância
da prevenção
Para que as famílias pudessem adquirir
os conhecimentos adquiridos no
projeto, procurámos no mercado um
curso ou ações de sensibilização para
aumentar a literacia em saúde oral, sem
que o encontrássemos. Assim, como AF
para esta mudança utilizámos o custo
de tratar um dente cariado em qualquer
elemento do agregado familiar numa
consulta básica de dentista. Para tal, foi
feita uma pesquisa de mercado, tendose chegado ao valor médio dessa
consulta. Esta AF tem como limitação
o pressuposto de que a família altera
o seu comportamento fruto dos
conhecimentos adquiridos no projeto, o
que não temos como comprovar.

1.3. Bem estar social
Para esta mudança, usou-se como
AF o valor anual estimado para a
socialização6 (£520) baseado num

1.2. Melhor saúde em geral
Para esta mudança, encontrámos 3
opções de AF: A) o valor estatístico da
vida, cujo valor mais consensual se

inquérito nacional no Reino Unido e
utilizado em análises SROI naquele
país. Tem como limitação o facto de ser
utilizado em população adulta.

3
4

V. https://www.linkedin.com/pulse/valuation-life-craig-foden?trk=prof-post.

Envoy Partnership, Social Return On Investment (SROI) analisys of Tri-Borough
Public Health Community Champions, p 27.

5

Lord, J, et. al, (2015), Oral Health Guidance – Economic analysis of oral
health promotion approaches for dental teams, (Draft Report), Birmingham &
Brunel External Assessment Centre, p. 74.

6

Dates, M., Mallender, J., Pritchard, C., Rtveladze, K, (2015), Community Engage-

ment - approaches to improve health and reduce health inequalities. Review of Social Return on
Investment (SROI) evaluations, Optimity Advisors, pp 27 e 29.

7

Envoy Partnership, Social Return On Investment (SROI) analisys of Tri-Borough
Public Health Community Champions, p 27.

2.2. Maiores poupanças em tratamentos
futuros de saúde oral das crianças
Duas AF possíveis: A) os custos por
dente cariado, perdido ou obturado,
inspirados num estudo da Escócia8.
Tem como limitação o facto de estes
custos serem do serviço nacional de
saúde escocês e de os preços destes
tratamentos serem tabelados, o que
não acontece em Portugal. B) com base
na matriz de evolução de uma cárie
e dos custos de tratamento nas suas
várias fases (v. figura abaixo), chegar
ao valor do que pode ser o custo de
uma cárie não tratada atempadamente.
Assim, usámos como AF o valor de um
aparelho e sua manutenção, uma vez
que o aparelho é a forma mais comum
de corrigir o desequilíbrio causado pela
perda de um dente definitivo numa
criança (embora esta situação dependa
do dente em causa e de múltiplos
outros fatores). Optámos pelo custo
mínimo encontrado para um aparelho
e o custo médio das consultas de
controlo no mercado.

8
Anopa, Y., McMahon A.D., Conway D.I., Ball, G.E., McIntosh, E., Macpherson
L.M.D. (2015), Improving Child Oral Health: Cost Analysis of a National Nursery Toothbrushing Programme, PLoS ONE 10(8), pp 5 e 7.
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Figura 6 - Custos de tratamento de uma cárie

das áreas que tem maior peso no
pagamento direto das famílias, o que
limita a aplicação do mesmo racional.
C) partindo do mesmo valor de
despesa total em saúde oral; sabendo
que Portugal gasta apenas 4% do
orçamento de saúde em prevenção4
e que 92% dos cuidados em saúde
oral são realizados no setor privado5,
poderíamos chegar ao valor gasto pelo
estado nesses cuidados. A limitação
prende-se com a repartição entre
adultos e crianças nesses custos para
o estado. Assim, optámos pelo custo
dos cheques-dentista.

3. Para o Estado:
3.1. Diminuição de custos com o Programa
Nacional de Promoção de Saúde Oral
(PNPSO)
Foram encontradas 3 AF possíveis
para esta mudança: A) os custos
com cheques-dentista, cujo valor
mais próximo encontrado foram os
custos diretos com a contratualização
e avaliação, constantes de uma
auditoria do Tribunal de Contas1.
Tem como limitação não englobar
os custos indiretos, pelo que o valor
gasto pelo estado com cada criança
está subvalorizado. B) a despesa total
(pública e privada) com saúde oral
estimada para Portugal em 2015 foi de
€800.000.0002; sabendo a repartição
por fonte de financiamento em saúde
no seu todo3, poderíamos aplicar o
mesmo racional à saúde oral, se bem
que também é sabido que esta é uma
1

Auditoria ao Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, Tribunal de Contas, Relatório nº 44/09 - 2ªS Vol.I, p.9.

2
3

Patel, R. (2012), The State of Oral Health in Europe, p. 27.

OECD (2015), Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing,
Paris, p 171..

3.2 Diminuição de custos com
internamentos/tratamentos/
hospitalizações
As AF a esta mudança são as que maiores
limitações têm, por falta de informação
nacional sobre os custos da saúde por
doença, que nos permitissem algum rigor
tendo em conta que uma melhor saúde
4
5

OECD (2014), Health at a Glance:: Europe 2014, OECD Publishing, p 125.

Lourenço, A., Barros, P.P. (2016), Cuidados de Saúde Oral - Universalização,
NOVA Healthcare Initiative Research, p 10.

oral previne outras doenças. Com base
na informação disponível, estivemos
perante as seguintes hipóteses: A) usar
o custo para o estado de uma pessoa
em idade ativa com problemas de saúde
(£20545,47) encontrado na base de dados
da Global Value Exchange (GVE), com a
limitação de ser um valor calculado na
Escócia; B) custo diário de uma cama
de hospital em cardiologia (as doenças
cardiovasculares fazem parte das que
estão associadas também à saúde oral)
para os serviços de saúde (£101), também
encontrado na base de dados da GVE,
com a limitação de ser um valor para os
serviços de saúde britânicos; C) apesar
das suas limitações, acabámos por optar
por uma abordagem mais conservadora
e considerar apenas uma das doenças
relacionadas com a saúde oral, para a qual
há informação sobre os custos diretos para
o estado e sobre a relação com a saúde
oral - a pneumonia. Assim, pressupondose que uma boa saúde oral diminui em
40% a taxa de incidência de pneumonia6
6
Igari, K., Kudo, T., Toyofuku, T., Inoue, Y., Iwai, T. (2014), Association between
periodontitis and the development of systemic diseases, Oral Biol Dent. 2014; 2:4, p. 3.

e que, em Portugal, os custos diretos
de internamento por pneumonia são de
€2706/ano por doente7, pareceu-nos
ser esta a forma mais fidedigna (embora
limitada) de chegar a uma AF para esta
mudança.
Para evitar ao máximo o risco de
sobrevalorização, optámos sempre que
possível pela AF mais conservadora. A
tabela abaixo dá conta do valor atribuído a
cada mudança para efeitos desta análise
(os valores em £ foram convertidos em
€ com base na paridade de poder de
compra):

7

V. http://www.tempomedicina.com/noticias/31777
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Tabela 7 - Aproximações Financeiras
Stakeholder

Mudança

Aproximação financeira

Valor (€)

Crianças
(10-13 anos)

Melhor saúde oral

Valor de 1 ano vivido com incapacidade (DALY) devida a cárie dentária evitado

1176,47 €

Melhor saúde em geral

Valor da disponibilidade para pagar para evitar uma cárie com dor

266.11€

Maior Integração social

Valor médio de 1 ano de socialização

728€

Maior bem-estar psicológico

Valor de 1 ano vivido com qualidade (QALY) relativo à saúde mental

14 784€

Maior sensibilização para a importância da prevenção

Valor de prevenir uma cárie a qualquer membro do agregado familiar

60€

Maiores poupanças em tratamentos
futuros

Valor de uma cárie não tratada

1 100,00 €

Diminuição de custos do PNPSO

Valor de 1 cheque-dentista

76,41 €

Diminuição de custos com internamentos/tratamentos/hospitalizações

Valor poupado nos custos diretos de internamento por pneumonia

1 082,40 €

Famílias

Estado
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5
Impacto
e Retorno social
5.1 Atribuição I

5.3 Taxa de redução

A atribuição I pretende medir a quantidade de mudança que teria acontecido sem as
atividades do projeto. Assim, este valor é de 0% em todas as mudanças, já que o modelo de
vigilância de saúde oral deste projeto, com rastreios semestrais desde os 3 anos de idade, é
único em Portugal.

De acordo com um estudo internacional, estima-se que, anualmente, se desenvolvam 27
novas cáries por 100 pessoas1 (na dentição definitiva), pelo que se optou por uma taxa de
redução de 27%, Representando esta taxa o desgaste de cada mudança ao longo do tempo,
optámos por aplicá-la a todas as mudanças em análise, pois todas elas dependem do nível de
saúde oral do stakeholder crianças.

5.2 Atribuição II

5.4
Deslocação
1

Kassebaum, N.J., Bernabé, E., Dahiya, M., Bhandari, B., Murray, C,J.L, Marcenes, W., (2015), Global Burden of Untreatede Caries: A Systematic Review and Metaregression, Journal
of Dental Research 2015, Vol.94(5) 650-658, p. 657.

A atribuição II pretende medir a quantidade de mudança que se deve a outras entidades. No
questionário aplicado às famílias, incluiu-se uma questão que permitiu saber que nenhuma
das crianças beneficiárias do projeto incluidas na análise alguma vez frequentou outros
serviços de saúde oral que não os do projeto, pelo que o valor da atribuição II é de 0%.

O valor da deslocação é de 0%, uma vez que as atividades do projeto não têm qualquer
consequência negativa na comunidade envolvente..
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5.5 Cálculo do retorno social
O mapa de impacto social apresenta o valor total do investimento nos rastreios de saúde oral
efetuados por cada criança incluída na análise desde que integrou o projeto.
Seguidamente temos as mudanças quantificadas por stakeholder. Neste ponto há que ter
em atenção que, para o stakeholder estado, a quantidade de mudança provém diretamente
da mudança “melhor saúde oral” dos beneficiários diretos do projeto, uma vez que o impacto
para o estado é relativo a diminuição de custos.

Apesar do valor do retorno social (SROI) que está no mapa de impacto em anexo (€7,17), uma
vez que a presente análise tem como principal fator crítico a margem de erro da amostra
utilizada na quantificação de algumas das mudanças, consideramos que o SROI varia entre
€2,91 e €12,78 por cada € investido, de acordo com os critérios apresentados na análise de
sensibilidade.

O valor da mudança foi calculado multiplicando a quantidade de mudança pela respetiva
aproximação financeira (AF) e deduzindo os descontos.

5.5.1 Mapa de impacto social
O mapa de impacto social apresenta o valor total do investimento nos rastreios de saúde oral
efetuados por cada criança incluída na análise desde que integrou o projeto.
Seguidamente temos as mudanças quantificadas por stakeholder. Neste ponto há que ter
em atenção que, para o stakeholder estado, a quantidade de mudança provém diretamente
da mudança “melhor saúde oral” dos beneficiários diretos do projeto, uma vez que o impacto
para o estado é relativo a diminuição de custos.
O valor da mudança foi calculado multiplicando a quantidade de mudança pela respetiva
aproximação financeira (AF) e deduzindo os descontos.
Apesar do valor do retorno social (SROI) que está no mapa de impacto em anexo (€7,17), uma
vez que a presente análise tem como principal fator crítico a margem de erro da amostra
utilizada na quantificação de algumas das mudanças, consideramos que o SROI varia entre
€2,91 e €12,78 por cada € investido, de acordo com os critérios apresentados na análise de
sensibilidade.
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Mapa de Impacto Social
MAPA DE IMPACTO

Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Realizações

Mudanças
Descrição

Quem
afetamos/nos
afeta?

Como vamos
segmentar os
Stakeholders?

Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?

O que vão eles
investir?

Quanto vão
investir (€)?

Atividades em
números

Famílias

Tempo,
68 deslocações e
dinheiro

Não calculado

€21 363,60

Estado

1247 rastreios
de saúde oral

Duração

Descontos (DC)
Aproximação
Financeira (AF)

Começo

Se o projeto só
tivesse um ano,
durante quanto
tempo os
stakholders
sentiriam a
mudança?

Os efeitos
começam em
2015

Qual o racional
da aproximação
financeira?

Valor

Que preço que
atribuímos à
mudança?

Atribuição I

Deslocação

O nosso projeto
gera esta
Que parte desta
mudança à custa
mudança
de um impacto
aconteceria de
qualquer forma? negativo noutro
stakeholder?

Impacto

Atribuição II

Redução

Que parte da
mudança se
deveu a outras
pessoas ou
instituições?

Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
ano para o
outro?

Cálculo do Retorno Social
Taxa de Desconto

5,50%

QT x AF - DC
Ano 0

Ano 1

Ano 2

40%

2,36

Valor de 1 ano
vivido com
incapacidade
1
(DALY) devida a
cárie dentária
evitado

5%

2,51

Valor da
disponibilidade
1 para pagar para
evitar uma cárie
com dor

266,11 €

0%

0%

0%

27%

990,20 €

990,20 €

722,85 €

527,68 €

2%

2,51

Valor médio de
1 1 ano de
socialização

728,00 €

0%

0%

0%

27%

937,70 €

937,70 €

684,52 €

499,70 €

Nº de crianças
que sofreram
desconforto
psicológico tensão e/ou
embaraço devido a
problemas da
boca; que
Maior bem-estar
evitaram
psicológico
conversar
devido à
aparência dos
dentes; que se
tornaram menos
felizes e mais
irritáveis por
problemas da
boca e dentes

3%

2,51

Valor de 1 ano
vivido com
1 qualidade
(QALY) relativo
à saúde mental

14 784,00 €

0%

0%

0%

27%

36 498,00 €

36 498,00 €

26 643,54 €

19 449,78 €

Nº de consultas
com profissional
de saúde oral
por motivos de
prevenção

43%

2,36

1

60,00 €

0%

0%

0%

27%

1 751,74 €

1 751,74 €

1 278,77 €

933,50 €

Maiores
poupanças em
tratamentos
futuros

Nº de crianças
com necessiade
de tratamento
de dentes com
cárie

40%

2,36

Valor de uma
1 cárie não
tratada

1 100,00 €

0%

0%

0%

27%

34 760,00 €

34 760,00 €

25 374,80 €

18 523,60 €

Diminuição de
custos do
PNPSO

Nº de crianças
com necessiade
de tratamento
de dentes com
cárie

40%

2,36

1

76,41 €

0%

0%

0%

27%

2 414,56 €

2 414,56 €

1 762,63 €

1 286,72 €

40%

2,36

Valor poupado
nos custos
1 diretos de
internamento
por pneumonia

1 082,40 €

0%

0%

0%

27%

34 203,84 €

34 203,84 €

24 968,80 €

18 227,23 €

Melhor saúde
em geral

79 Tempo

Quantidade (QT)

Qual a Distância
O que muda nas Como medimos a
Percorrida (DP)?
suas vidas?
mudança?
(T1-T0)

Melhor saúde
oral

Crianças (10-13
anos)

Indicador

Maior
integração
social

Maior
sensibilização
para a
importância da
prevenção

% de crianças
livres de cáries

Nº de crianças
que tiveram
dores de dentes,
gengivas
doridas ou
feridas na boca;
que tiveram
dificuldade em
comer por
problemas na
boca; que
tiveram
dificuldade em
mastigar por
problemas na
boca
Nº de crianças
que deixaram de
brincar por
problemas da
boca e dentes;
que deixaram de
participar em
atividades
sociais devido a
problemas nos
dentes ou
gengivas

Diminuição de
custos com
Melhor saúde
internamentos/t
oral
ratamenos/hosp
italizações

Valor de
prevenir uma
cárie a qualquer
membro do
agregado
familiar

Valor de 1
cheque-dentista

1 176,47 €

0%

0%

0%

27%

37 176,45 €

37 176,45 €

27 138,81 €

19 811,33 €

Entidades
gestoras de
seguros de
saúde

Dinheiro

1 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ADSE

Dinheiro

388,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

FNSBS

Recursos
humanos,
espaço, material
clínico, etc

21 777,49 €

Total

45 029,17 €

148 732,48 €

148 732,48 €

108 574,71 €

79 259,54 €

Valor presente de cada ano (após descontos)

148 732,48 €

102 914,42 €

Total

71 210,92 €

Valor atual líquido total (VAL)

322 857,83 €

VAL - Investimento

277 828,66 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento)

7,17

Retorno por stakeholder
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5.6 Análise de sensibilidade
Visto ter-se adotado a análise mais
conservadora possivel relativamente às
aproximações financeiras (de entre aquelas
que foram encontradas como possíveis),
considerou-se como principal fator crítico no
cálculo do retorno social do projeto a margem
de erro (referida em 1.2.2.) de 9,4% (para um
intervalo de confiança de 95%) nas respostas
obtidas aos questionários que permitiram
quantificar algumas das mudanças.

Temos, assim, num cenário muito pessimista,
um retorno de €2,91 por cada € investido.
CENÁRIO OTIMISTA
No cenário otimista, aumentámos a
quantidade das mudanças que dependem
dos questionários em 9,4% e mantivemos
tudo o resto no mapa de impacto inalterado.
Obtivémos um SROI de €12,78 por cada €
investido.

CENÁRIO PESSIMISTA
Na construção deste cenário, introduzimos
cumulativamente as seguintes alterações ao
mapa de impacto:

Tendo em conta que a maioria dos
indicadores utilizados nesta análise são
indicadores nacionais utilizados pela Direção
Geral da Saúde, é possível construir cenários
alternativos de cálculo de retorno social
utilizando a quantidade de mudança gerada
quando comparados os valores apresentados
pelas crianças beneficiárias do projeto com as
médias nacionais estimadas para os 12 anos
de idade em cada indicador.

diminuímos em 9,4% a quantidade
das mudanças que dependem das
respostas dos questionários, com
exceção das mudanças “melhor saúde
em geral”, “maior integração social”
e “maior bem-estar psicológico” cuja
quantidade foi reduzida a 0% por
apresentarem valores inferiores a 9,4%
e por se considerar que não podem
Desta forma, temos um SROI a variar entre
apresentar valores negativos, dada a
natureza do projeto. Com esta alteração, €4,96 (no cenário pessimista descrito acima)
o SROI é de €5,30 por cada € investido; e €19,19 (no cenário otimista) por cada 1€
investido.
sobre a alteração acima, aumentámos a
redução de 27% para a taxa standard de
50%, ficando com um SROI de €4,1;
●

●

●

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

sobre este, reduzimos o valor da
mudança “maiores poupanças em
tratamentos futuros” do stakeholder
famílias para €60 (valor médio de uma
consulta básica de dentista por ano). o
que reduz o valor do SROI para €2,91.
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6
Conclusão e recomendações
Com a presente avaliação do impacto social do projecto Somos Por si, Mais Perto de Si,
implementado nas aldeias do Concelho da Guarda, podemos comprovar que o projecto SPS+
tem utilidade social e viabilidade, respondendo a várias necessidades tanto dos idosos, da
equipa técnica das instituições e voluntários.
O gráfico seguinte apresenta o retorno social em relação a cada stakeholder e como seria de
esperar, o projecto tem mais impacto no stakeholder Idosos que são produtores e receptores
de mudanças. São os que mais beneficiam com o projecto. Para este stakeholder, o retorno
social do projecto representa, em média, 51% do retorno global do projecto, seguindo-se os
Voluntários com 41% e as Equipas Técnicas dos centros dia com 21%.

Retorno Social por Stakeholder

21%
41%
51%

Retorno Social por Stakeholder

Idosos

Aumento do bem estar físico (51%)

Voluntários

Aumento do sentimento de segurança | Idosos (58%)

Equipa
Técnica

Aumento do nível de satisfação de vida | Idosos (44%)
Aumento do bem estar emocional | Idosos (50%)

93,7%
Com a presente análise, verifica-se que as mudanças com maior impacto correspondem ao
aumento do sentimento de segurança com 58%, seguido do aumento de bem-estar físico com
51%, do aumento de bem-estar emocional com 50% e do aumento do nível de satisfação de
vida (44%), dos Idosos.

Aumento de realização profissional | Equipa técnica (21%)
Melhoria da auto-estima | Voluntários (31%)
Aumento da tolerância | Voluntários (51%)
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A mudança com menor impacto é o aumento
de realização profissional, sentida pela Equipa
Técnica dos centros de dia, no valor de 21%.
Não obstante o resultado obtido, pressupõese que se se tivesse envolvido as auxiliares
de acção directa e os elementos de direcção
das associações responsáveis pela gestão
dos centros de dia, os valores poderiam ter
sido mais elevados. Esta inferição advém
do facto das técnicas auscultadas ao longo
das diferentes fases de envolvimento dos
stakeholders terem valorizado o projecto
no âmbito do seu desempenho profissional
e terem manifestado elevado interesse nos
resultados.
No que respeita ao stakeholder Voluntários,
destaca-se positivamente a mudança
aumento de tolerância, no valor de 51%, uma
das mudanças inesperadas e identificadas na
Teoria de Mudança de chegada. De facto, as
actividades de voluntariado revelaram ter um
impacto na diminuição do preconceito sobre
os idosos, aumentando o seu sentimento
de tolerância para com as pessoas mais
velhas. Este resultado vem confirmar a
necessidade de se apostar numa maior
captação e retenção de voluntários visando o
fortalecimento do projecto na comunidade.
Foi assumido pela equipa do projecto que
algumas mudanças se extinguem com
o término do projecto, sendo o caso das
mudanças aumento do bem-estar físico, do
sentimento de segurança e do bem-estar
emocional dos Idosos.
No decorrer da análise, constata-se que as
famílias poderiam sentir efeitos negativos ou
positivos das mudanças ocorridas com o seu
familiar, bem como as direcções dos centros

de dia e as auxiliares de acção directa,
sugerindo-se a sua inclusão numa próxima
avaliação, não limitada temporalmente.
É importante salientar que a fase do
envolvimento dos diferentes stakeholders e
as metodologias utilizadas são cruciais para
levar a bom porto a análise de impacto social
do projecto, sendo um dos pontos fortes
de todo o processo. A título exemplificativo,
as actividades de saúde têm um peso
bastante significativo para os idosos e,
no envolvimento II, quando é aplicado o
questionário com a questão relacionada com
a mudança sentimento de segurança, por má
interpretação do conceito, a sua importância
foi relativizada.
Outra área de intervenção que revela
oportunidades de melhoria é a inclusão
de mais indicadores por mudança, com
vista a reforçar e consolidar os resultados
alcançados. Esta alteração leva a uma
outra limitação relacionada com a idade
dos stakeholders, que, nas várias fases de
envolvimento, manifestaram dificuldades de
concentração, podendo invalidar a aplicação
de questionários muito longos. Sugerese a utilização de outras metodologias de
recolha de informação: quando o stakeholder
a envolver tem uma média de idade de 78
anos, apresentando limitações em termos de
literacia e cognitivas, acaba por manifestar
dificuldade em avaliar a mudança. Sugerese também a aplicação dos métodos de
envolvimento dos stakeholders por uma
entidade/ pessoa externa ao projecto em
ordem a minimizar a tendência de respostas
mais positivas.

Ainda no contexto das actividades de saúde,
e atendendo à quantidade de mudança
verificada, recomenda-se igualmente um
maior investimento nestas actividades junto
dos idosos.
Perante os resultados obtidos nesta análise,
recomenda-se o cálculo do SROI para as
restantes linhas de actuação do projecto.
Nesse sentido, o programa SROI devia ter
pelo menos mais um workshop direccionado
para a interpretação do mapa de impacto
e análise de sensibilidade com vista a uma
melhor percepção de como se analisam,
constroem e surgem os valores.
Reflectindo sobre os potenciais riscos que
poderão afectar o SROI, importa referir que
o facto de se manter as mesmas actividades
e com a tendência crescente do aumento
de qualificações, futuramente, a quantidade
de mudança sentida poderá não ser tão
significativa.

o resultado é realista, sustentado no facto de
se tratar de um projecto inovador no contexto
das aldeias, em que, até ao presente, não
existem actividades semelhantes ao SPS+.
A metodologia SROI representa para
a Fundação S. João de Deus uma
aprendizagem e aquisição de uma nova
competência que permite uma nova
perspectiva ao nível da concepção e
avaliação de projecto, nomeadamente quanto
ao impacto das actividades previstas, sendo
também um dos objectivos replicar esta
metodologia noutros projectos. Este é um
dos pontos de partida da Fundação S. João
de Deus para melhorar a sua intervenção na
comunidade, no caminho de fazer o bem,
bem feito.

De seguida, apresentam-se algumas
sugestões de medidas que podem
incrementar o impacto social do projecto
SPS+: fomento do voluntariado de
proximidade; reforço das actividades de
saúde; investimento em acções de formação
para consolidar a metodologia de avaliação
de impacto social; implementação de
avaliações de impacto regulares com recurso
à ferramenta SROI; partilha de resultados do
protótipo SROI avaliativo com os stakeholders.
Conforme já referenciado, a presente análise
revela que o projecto gera um retorno social
de 7,49€ por cada 1€ investido, verificandose que os benefícios sociais são largamente
superiores ao investimento realizado. Porém,
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Sumário Executivo
O IPAV é uma associação cívica sem fins
lucrativos, reconhecida como IPSS e ONGD,
que tem por objeto a reflexão, formação e
ação no domínio da promoção da dignidade
humana.
Para este protótipo, elegeu-se o projeto
GEPE - Grupos de Entreajuda na Procura
de Emprego - cuja função é responder a
necessidades sociais não resolvidas ao nível
da reintegração laboral de desempregados.
Com o apoio de dois animadores, os
grupos constituídos por 6 a 10 pessoas
desempregadas, focam-se na procura
ativa de emprego para os seus membros,
tendo cada um deles a função de apoiar os
restantes nessa missão.
O presente Relatório possui os seguintes
objetivos fundamentais:

Após contabilizados todos os recursos
investidos, valorizadas todas as mudanças
geradas pelo GEPE e feitos os necessários
descontos, conclui-se que, por cada euro
investido, o GEPE gera entre 2,49 a 5,44 Euros
de valor social.
A presente análise permitiu ainda identificar
um conjunto de áreas de atuação, tendo em
vista a incorporação no projeto da experiência
ganha durante o trabalho dos últimos meses,
nomeadamente ao nível (i) do processo
de inscrição no GEPE, (ii) da gestão de
expectativas dos participantes, (iii) da seleção
dos animadores, (iv) das atividades propostas,
(v) da articulação entre o GEPE e os centros
de emprego e de formação, (vi) da articulação
entre o GEPE e empresas e, (vii) de próximos
estudos de impacto a realizar.

- avaliar o impacto do GEPE na vida das
pessoas que passam por este projeto,
- compreender o contributo do projeto para
o complexo problema do desemprego em
Portugal e
- retirar aprendizagens sobre como melhorar
a intervenção.
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1
Âmbito e Stakeholders
1.1 Âmbito da análise
O IPAV é uma associação cívica sem fins
lucrativos, reconhecida como IPSS e ONGD,
que tem por objeto a reflexão, formação e
ação no domínio da promoção da dignidade
humana.
Para este protótipo, elegeu-se o projeto
GEPE - Grupos de Entreajuda na Procura
de Emprego - cuja função é responder a
necessidades sociais não resolvidas ao nível
da reintegração laboral de desempregados.
Com o apoio de dois animadores, os
grupos constituídos por 6 a 10 pessoas
desempregadas, focam-se na procura
ativa de emprego para os seus membros,
tendo cada um deles a função de apoiar os
restantes nessa missão.
Com o desemprego a atingir taxas de
11,1% (INE, julho 2016), e o tempo médio
de desemprego a ultrapassar 1 ano, o
desemprego de longa duração é uma
realidade dura de enfrentar sem o apoio da
sociedade e das instituições competentes.
Existem algumas franjas mais vulneráveis
que necessitam de apoio específico para
lidar com o isolamento que o desemprego
provoca, sob pena de aumentarem as

situações de subsídio dependência, de maior
isolamento e depressão, aumento das taxas
de suicídio e de pessoas inempregáveis.
Na área de apoio a desempregados existem
várias soluções, no entanto, com vertentes
distintas do GEPE no que toca às suas
motivações principais:

GEPE - Principais
motivações

1

O combate ao isolamento decorrente da perda de
socialização que o “não ir
trabalhar” provoca

2

O combate à autocentragem
que cada desempregado sofre, que o leva a ficar
refém da gravidade real ou
ampliada do seu problema

3

A prevenção da depressão
que tantas vezes se instala

A presente análise tem como objetivo avaliar
o impacto do GEPE na vida das pessoas que
passam por este projeto e, ao mesmo tempo,
compreender o contributo do projeto para
o complexo problema do desemprego em
Portugal.
Durante esta análise procurar-se-á retirar
aprendizagens sobre como melhorar a
intervenção, nomeadamente, em relação
à atual proposta de formação do GEPE e à
comunicação com empresas e organizações.
Pretende-se também conhecer a importância
que os participantes atribuem ao GEPE
quando encontram trabalho e a relação que
estabelecem com o projeto depois de saírem
de um grupo.

Foi envolvida uma equipa de 2 pessoas, com
uma alocação total de 20 horas semanais,
com o acompanhamento permanente de um
membro da direção do IPAV, coordenador do
GEPE.
Por último, gostaríamos de referir que uma
vez que, durante o período em análise,
os dados do GEPE foram organizados por
ciclo de financiamento (relativo a 2 anos),
foi assumido o pressuposto simplificador
de que os números relativos a 2014
(número de participantes, grupos,…) seriam
aproximadamente 50% dos números relativos
ao período 2014-2015.

A presente análise SROI avaliativa
recai sobre o ano de 2014, período que
corresponde a 1 ciclo de grupos e a
meio ciclo de financiamento. Durante
este período funcionaram, em todo o
país, cerca de 88 grupos. Por limitações
de tempo e recursos, não foi possível
envolver todos os grupos neste estudo,
tendo-se procurado o envolvimento de um
conjunto de stakeholders representativo da
heterogeneidade existente.
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1.2 - Stakeholders
1.2.1. Envolvimento
dos Stakeholders
Os stakeholders selecionados para a
presente análise foram os beneficiários do
projeto (beneficiários ou Gepeanos), os seus
familiares e os animadores das reuniões
semanais, por se considerar que foram estes
grupos aqueles que maiores mudanças
experimentaram através do projeto GEPE.
No primeiro momento de envolvimento de
stakeholders foi possível reunir um conjunto
bastante heterogéneo de beneficiários e, ao
mesmo tempo, representativo da realidade
do projeto a nível nacional. Esta primeira fase
teve como principais objetivos i) a definição
das principais mudanças geradas pelo projeto
e ii) a definição dos respetivos indicadores de
medição.

Quanto ao grupo de Gepeanos e
Animadores/Gepeanos, procurou-se que a
composição deste grupo fosse representativa
da realidade do GEPE no período de 2014
tendo, para isso, sido incluídos na amostra
homens e mulheres (30%-70%), elementos
residentes em grandes cidades e elementos
residentes fora de grandes cidades (60%40%), pessoas que encontraram trabalho
durante a participação no grupo e elementos
que não encontraram trabalho durante esse
período (30%-70%).

Os elementos da equipa que participaram
neste processo foram: Tatiana Mendonça e
Leonor Távora.

Relativamente aos familiares dos
beneficiários, foram envolvidos 3 familiares,
escolhidos pela maior facilidade de
contacto. No caso dos animadores, foram
aleatoriamente escolhidos 3 animadores.

O envolvimento dos stakeholders foi realizado
Importa referir que, pelas limitações de
através do método ‘grupo focal presencial’ e
tempo e de recursos já mencionadas, e pela
de conversas por telefone, de acordo com a
elevada experiência da coordenadora local do
disponibilidade das pessoas envolvidas.
projeto, decidiu-se envolver apenas grupos
Realizou-se 1 grupo focal com a presença de da região Norte do país na amostra, depois
3 Gepeanos, 2 Animadores e 1 Animador que
de confirmadas as semelhanças do projeto/
participou ao mesmo tempo como Gepeano
composição dos grupos entre as regiões
(Animador/Gepeano) e foram realizadas
Norte e Sul, durante o período de 2014.
entrevistas telefónicas a 3 Gepeanos, 1
Animador e 2 Animadores/Gepeanos.

204

Tabela 1 - Envolvimento dos stakeholders

Stakeholder

Beneficiários

Segmento

U

Envolvimento I

Inclusão
(S/N)

n

%

método

Gepeanos

822

6

0,7%

Focus Group e entrevistas

S

Animadores/Gepeanos

58

3

5,1%

Focus Group e entrevistas

Famílias dos beneficiários

-

1408

3

0,2%

Focus Group e entrevistas

S

Animadores

-

136

3

2,2%

Focus Group e entrevistas

S

Instituições Anfitriãs

-

52

-

-

-

N

Voluntários

-

343

-

-

-

N

Fundação Montepio

-

1

-

-

-

N

Ministério da Segurança Social

-

1

-

-

-

N

Entidades de formação

-

7

-

-

-

N

Empresas/saídas profissionais

-

9

-

-

-

N

Investigadores/ Académicos

-

2

-

-

-

N

Estado

-

1

-

-

-

N

IPAV

-

1

-

-

-

N
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1.2.2. Stakeholders
incluídos/excluídos
Para a identificação dos stakeholders do
GEPE, começou-se por fazer uma reflexão em
equipa acerca do problema do desemprego
em Portugal, tendo sido depois listadas as
várias respostas que têm sido dadas a este
problema, bem como os vários intervenientes
a nível nacional.

BENEFICIÁRIOS
Os beneficiários diretos do GEPE são, na sua
grande maioria, pessoas desempregadas que
lidam diariamente com o isolamento e com
as dificuldades que o desemprego provoca.
É, por isso, este o grupo que regista maiores
mudanças com a participação no projeto:
descentramento, sentimento de utilidade,
melhoria da autoestima, entre outras.

Apesar da problemática do desemprego
ser muito complexa e envolver inúmeros
agentes, este exercício permitiu selecionar
Durante o período 2014, o GEPE contou com
os stakeholders que maiores mudanças
experimentaram e que são, simultaneamente, cerca de 880 participantes de todo o país,
relevantes para a análise de impacto do GEPE. dos quais cerca de 58 participaram ao mesmo
tempo como animadores.

pessoas que participaram no grupo,
apenas como beneficiárias, e pelas pessoas
que participaram como beneficiárias e
animadoras, percebeu-se que seria útil para
a presente análise segmentar os beneficiários
do GEPE em dois grupos: ‘Gepeanos’ e
‘Animadores/Gepeanos’.

FAMÍLIAS DOS BENEFICIÁRIOS

Mesmo não sendo participantes, os
familiares dos Gepeanos são beneficiados
indiretamente através das consequências
positivas geradas pela participação dos seus
familiares no projeto (relações pessoais,
Uma vez que, durante o envolvimento deste
grupo, foram identificadas algumas diferenças orçamento familiar, alargamento da rede de
suporte, entre outras). Para a presente análise
entre as mudanças experimentadas pelas

Tabela 2 - Inclusão de Stakeholders
Stakeholder

Segmento

Justificação
Quem são? Porque incluímos?

Beneficiários

Gepeanos

São os destinatários diretos do projeto e aqueles que maiores mudanças registam. Neste grupo incluem-se
as pessoas que foram convidadas para serem animadores e que se encontram elas próprias à procura de
emprego.

Animadores /
Gepeanos
Famílias dos beneficiários

-

Beneficiam indiretamente das mudanças registadas pelos participantes do GEPE.

Animadores

-

Além do seu importante papel na dinamização do projeto, os Animadores sentem-se valorizados pessoal e
profissionalmente através do GEPE.

considerou-se que o agregado familiar de
cada Gepeano teria 2,6 pessoas, número
que corresponde à dimensão média dos
agregados domésticos privados em Portugal
em 2014 (dados PORDATA).
ANIMADORES
No grupo de animadores incluem-se: (i)
pessoas que tomam conhecimento do
GEPE e se oferecem voluntariamente para
serem animadoras, (ii) pessoas que são
convidadas pelos coordenadores do projeto
para serem animadoras, (iii) colaboradores de
Instituições Anfitriãs (cerca de 30% do total de
animadores) e, (iv) beneficiários desafiados
por outro animador.
Importa destacar que, para efeitos da
presente análise, excluíram-se do grupo
“Animadores” as pessoas que, mesmo sendo
animadoras de um grupo, se encontravam
à procura de trabalho durante o período
em estudo (cerca de 30% do total de
animadores) uma vez que verificámos,
durante as entrevistas, que as mudanças
experimentadas por estas pessoas se
assemelhavam mais às mudanças sentidas
pelos Gepeanos.
Na tabela 2 apresentam-se, resumidamente,
as razões para a inclusão destes stakeholders
na presente análise:
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Em relação aos restantes stakeholders identificados, na tabela seguinte apresentam-se,
resumidamente, as razões para exclusão dos mesmos na presente análise:
Tabela 3 - Exclusão de Stakeholders
Stakeholder

Segmento

Justificação
Quem são? Porque excluímos?

-

As Instituições Anfitriãs disponibilizam um espaço agradável e acolhedor para as reuniões tendo por isso um importante impacto no projeto. Para além disto,
muitas das instituições são verdadeiras parceiras do GEPE, contribuindo para a divulgação do projeto e para a dinamização das reuniões. No período de 2014
foram 52 as Instituições que de Norte a Sul do país colaboraram com o GEPE (Santa Casa da Misericórdia, Juntas de Freguesia, Cáritas, Centros sociais e comunitários, Rotary Club, entre muitas outras instituições).
Neste piloto, com o tempo e recursos disponíveis, não incluímos este stakeholder na análise, sendo porém consideradas quanto aos recursos oferecidos (disponibilização de sala).

Voluntários

-

Os voluntários são, na sua maioria, ex-participantes e ex-animadores do GEPE que se tornaram amigos do projeto, contribuindo para a divulgação do projeto
e de oportunidades de trabalho. Estima-se que dos 807 anteriores participantes e animadores do GEPE (período 2012-2013), cerca de 40% continuam ligados
ativamente ao projeto. Neste grupo incluem-se também os formadores das sessões de FormAcção e História de Futuro.
Neste piloto, com o tempo e recursos disponíveis, e uma vez que as mudanças verificadas pelos voluntários são semelhantes às mudanças experimentadas
pelos animadores, não incluímos este stakeholder na análise. Foram, no entanto, consideradas, quanto aos recursos, as horas oferecidas pelos cerca de 20
formadores convidados em 2014 para as sessões de FormaAcção e História de Futuro.

Fundação Montepio

-.

É um dos financiadores do projeto. No entanto, por não registar mudanças materiais na sua organização, optámos por não envolver este stakeholder.

Ministério da Segurança Social

-

Financiador do projeto e beneficia do impacto positivo que a maior empregabilidade gera na economia. Uma vez que a articulação com este stakeholder seria difícil optámos por não o incluir na análise.

-

As entidades de formação têm influência na promoção de mudanças junto dos beneficiários e na articulação com a entidade promotora do projeto. Durante
o período em análise, foram cerca de 7 as entidades de formação com alguma ligação ao GEPE (IEFP, TLT, Mover Portugal, CIOFE, D4S, Citeforma, Cidade das
Profissões).
Neste piloto, com o tempo e recursos disponíveis, não incluímos este stakeholder na análise.

-

A existência de oportunidades de trabalho influencia significativamente o projeto ao mesmo tempo que contribui positivamente para o funcionamento das
empresas (sinalização do perfil procurado, trabalho anterior de preparação para o mercado de trabalho, ...).
Uma vez que a articulação com este stakeholder seria difícil optámos por não envolver as empresas. Importa contudo referir que a identificação deste stakeholder se revelou de grande importância para a avaliação uma vez que um dos objetivos da organização é estimular as empresas a dar um contributo positivo
para a reintegração laboral dos desempregados.

-

O projeto GEPE é tema de estudo para vários investigadores e académicos, beneficiando não só o seu próprio trabalho como contribuindo também para a
introdução de melhorias no projeto e na promoção da empregabilidade em Portugal. Neste piloto, com o tempo e recursos disponíveis, não incluímos este
stakeholder na análise.

Instituições Anfitriãs

Entidades de Formação

Empresas/saídas profissionais

Investigadores/ Académicos

Estado

-

IPAV

-

Poderia ser considerado um stakeholder, visto que parte dos desempregados participantes no GEPE, são beneficiários de subsídio de desemprego. Para além
disso, o Estado tem influência direta no projeto através dos programas e incentivos que cria na área do emprego. Indiretamente o projeto tem um importante
impacto no bem-estar dos participantes e seus familiares. Porém, devido ao tempo limitado, optou-se por não o considerar enquanto stakeholder, sendo
porém considerado quanto ao impacto económico de que é alvo através dos Gepeanos que encontram emprego.
É o promotor do projeto e responsável pela sua operacionalização. No entanto, optou-se pela sua não inclusão uma vez que o que se pretende medir é o impacto do GEPE para fora do IPAV.
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2
Recursos e
Atividades
2.1 - Investimento
Os beneficiários do GEPE são aqueles
que mais tempo gastaram no projeto. No
entanto, dado tratarem-se de pessoas
desempregadas e, em muitos casos, com
tempo livre, as horas gastas no projeto não
foram consideradas como investimento.
Em relação aos familiares dos beneficiários
considerou-se que nada investem no
projeto, beneficiando das mudanças
positivas experimentadas pelos Gepeanos
e Animadores/Gepeanos mesmo sem
participarem ou fazerem qualquer esforço.
No caso dos Animadores, consideraramse como investimento as horas gastas em
reuniões, preparação de reuniões, reuniões
trimestrais de animadores e atividades de
formação de carácter obrigatório. Apesar
de cerca de 70% dos animadores do GEPE
serem voluntários e não receberem qualquer
remuneração, para este exercício assumiu-se
que cada hora seria paga a 15 euros (valor/
hora aproximado para ações de formação do
nível de qualificação 5 constante da tabela de
remunerações em vigor no IEFP).

À semelhança dos Animadores, considerámos
que os convidados para darem as Formações
História de Futuro e FormAção, seriam
também pagos ao mesmo valor/hora (15
euros).
Em relação ao IPAV, promotor do projeto,
consideraram-se 5.000 euros de custos
indiretos associados ao GEPE em 2014
(custos com recursos humanos, receção,
limpeza, comunicações, eletricidade, água,
serviços de design e imagem, viaturas,
rendas, deslocações e despesas associadas).
Este valor corresponde a 13,5% dos custos
gerais do IPAV em 2014 e é a percentagem
de custos indiretos anualmente aplicada ao
GEPE na contabilidade interna do IPAV.

- o Ministério da Segurança Social, com um
investimento de 30.000 euros, para gastos de
funcionamento do GEPE, e
- as Instituições Anfitriãs, com a
disponibilização de 88 salas, durante 11
meses, o que corresponde a cerca de 38.720
euros (valor estimado considerando o preço
médio de 10 euros para o aluguer de salas em
juntas de freguesia).

Relativamente aos financiadores e outros
doadores do projeto, para 2014, foram
considerados:
- a Fundação Montepio, com um
investimento de 30.000 euros, para gastos de
funcionamento do GEPE;
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Tabela 4 - Recursos

Stakeholders

Recursos

Valor

Beneficiários

Não foram considerados

-

Famílias

Não investe

-

Animadores

Tempo em reuniões

134 789 €

Tempo em preparação de
reuniões

134 789 €

Tempo em reuniões de
animadores

3 676 €

Tempo em formação

16 338 €

Formadores

Tempo de formação

1 935 €

Instituições Anfitriãs

Espaços

38 720 €

Fundação Montepio

Financiamento do projeto

30 000 €

Ministério da Segurança Social

Financiamento do projeto

30 000 €

IPAV

Custos indiretos

5 000 €

2.2. Realizações
Foram identificadas as seguintes atividades
principais:
Tabela 5 - Relizações
Stakeholders

Atividades

Resultados

Beneficiários

Reuniões de apresentação
e esclarecimento

1 hora

Reuniões de grupo

66 horas

TPC e outros projetos extra-reuniões

66 horas

História de Futuro

42 horas

FormAção

9 horas

Congresso GEPE

7 horas

Encontros temáticos/sazonais

5 horas

Reuniões de grupo

66 horas

Formação inicial de Animadores

8 horas

Reuniões trimestrais de Animadores

3 horas

Encontro Nacional de Animadores

7 horas

Congresso GEPE

7 horas

Encontros temáticos/sazonais

5 horas

Pressupostos assumidos:
i) a grande maioria dos participantes deslocava-se a pé para as reuniões semanais pelo
que não foram considerados quaisquer custos com deslocações.
ii) todos os grupos funcionaram 11 meses por ano com 1,5 horas de duração.
iii) por cada reunião semanal, um animador gastou cerca de 1,5 horas na preparação.
iv) todos os animadores estiveram presentes nas reuniões e prepararam todas as
reuniões.
v) cerca de 20% dos animadores participaram nas reuniões trimestrais de animadores e
todos os animadores participaram na formação inicial de animadores
(de caráter obrigatório).
vi) não se consideraram as horas gastas em atividades de formação não obrigatórias,
encontros para convívio nem no Congresso GEPE.
vii) os dados apresentados na tabela referem-se ao total de animadores, formadores e
grupos existentes em 2014.

Animadores

Nota 1: os dados acima apresentados referem-se a um beneficiário ou animador ‘tipo’.
Nota 2: Considerando o pressuposto de que animadores e beneficiários se mantiveram 11
meses no projeto.
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3
Teoria da
mudança

Animadores - Teoria da Mudança à partida
Em relação às mudanças registadas pelos
Animadores, antes de se partir para o terreno,
foram identificadas 3 mudanças positivas:
i) melhoria das competências, ii) realização
pessoal/sentido e, iii) maior valorização
profissional.
Para a melhoria de competências de
um Animador contribuem não só as
oportunidades de formação, como a
experiência prática adquirida na dinamização
das reuniões.
O sentimento de maior utilidade também
afeta os Animadores, neste caso, não tanto
pela maior ocupação do tempo, mas mais
pelo aumento da participação cívica.

3.1. Teoria da mudança à partida
Antes da fase de envolvimento dos
stakeholders, a equipa de coordenadores
do GEPE reuniu-se para elaborar uma Teoria
de Mudança inicial, com o conhecimento
acumulado de 5 anos de trabalho, da
escuta de várias pessoas e da observação
de numerosos grupos. O facto de 2 dos
membros da equipa terem participado no
GEPE como Gepeanos e, posteriormente,
como Animadores, facilitou o exercício de
ligação entre atividades e mudanças, além de
ter enriquecido a discussão.

Gepeanos - Teoria da Mudança à partida
Em relação aos participantes chegou-se à
conclusão que eram quatro as mudanças
fundamentais que ocorreriam na vida de
um Gepeano após a participação no GEPE:
i) reforço da autoestima e da confiança, ii)

melhoria das relações, iii) descentramento e,
iv) aumento da empregabilidade.

o sentimento de inutilidade vivido por alguns
desempregados.

O reforço da autoestima e da confiança
resulta do próprio processo de inscrição,
mais próximo e positivo, e da participação
nas reuniões semanais, uma vez que
esta participação significa, para muitas
pessoas, o retomar de hábitos de trabalho e,
consequentemente, uma maior consciência
das suas capacidades.

Quanto à mudança, ‘maior empregabilidade’,
a participação no GEPE permite o aumento
da rede de contactos e o desenvolvimento
de várias competências para a procura
de trabalho, motivando e preparando os
participantes para uma procura mais ativa de
trabalho.

Ao funcionar em grupo, a participação no
GEPE, contribui também para a melhoria das
relações de um Gepeano. Conversando com
pessoas que vivem a mesma situação, os
Gepeanos sentem-se mais acompanhados e
gera-se uma oportunidade de diálogo capaz
de criar um ambiente de entreajuda e de
maior proximidade. Esta dinâmica de suporte
criada nas reuniões é também importante
para quebrar a tendência para o isolamento e

Por fim, este exercício contribuiu para
identificar uma possível mudança negativa,
relacionada com expetativas de emprego não
correspondidas, e reconhecer, como uma
atividade do GEPE, os trabalhos e desafios
propostos para casa. De facto, através desta
atividade, é reforçado o espírito de equipa
entre os vários participantes, potenciando um
maior bem-estar emocional.

Por último, também durante este exercício,
identificou-se uma possível mudança
negativa na vida dos Animadores do GEPE – a
maior angústia pelo conhecimento de tantas
dificuldades relacionadas com o desemprego.
Famílias - Teoria da Mudança à partida
Em relação às mudanças experimentadas
pelas famílias, selecionaram-se duas à
partida: i) sentimento de maior preparação
para o futuro, e ii) melhoria das relações
familiares.
Relativamente à primeira mudança,
esta acontece através da partilha de
conhecimentos e experiências do participante
do GEPE e, também, através do alargamento
da rede de contactos. Estas, conjugadas com
o melhor ambiente vivido em casa, permitem
a melhoria das relações familiares.
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3.2. Teoria à chegada
Após a ida ao terreno e o envolvimento
dos vários stakeholders, confirmaramse algumas mudanças identificadas
nas Teorias de Mudança de partida
e reformularam-se outras mudanças
para melhor traduzirem a experiência
de quem as sente. A ida ao terreno
permitiu também compreender melhor
o caminho das mudanças e como
estas se relacionam. De um modo
geral, percebeu-se que as mudanças
não são geradas apenas por uma
ou duas atividades mas por várias
atividades simultaneamente, pelo que
as Teorias de Mudança de chegada
apresentam mais interligações entre
atividades e mudanças. Importa ainda
destacar que a ida ao terreno permitiu
verificar grandes semelhanças entre
Gepeanos e Gepeanos que foram ao
mesmo tempo Animadores, tendo-se
concluído que faria mais sentido incluir
estes últimos na Teoria da Mudança
dos Gepeanos.

Registo e/ou
encaminhamento

Interação/ resposta
positiva a um contacto

Sensação de compreensão
e apoio próximo

Mais esperança

Reintrodução de
uma rotina semanal

Descentramento

Aumento da
capacidade de socialização

Contacto com
animadores e pares

Menor
isolamento

Maior sentimento
de utilidade

Retomar de
hábitos trabalho

Maior consciência
das suas capacidades

Mais motivação
para procurar trabalho

Aumento da rede
de suporte e contactos

Entreajuda
e proximidade

Troca de
oportunidades

Desenvolvimento
de competências

Mais otimismo

Procura ativa
de trabalho

Maior auto-conhecimento

Melhor gestão
de relações

Maior
dignidade/ autoestima

Reuniões de grupo

Aumento
da empregabilidade

Maior número
de entrevistas

Expetativas
não correspondidas

Exercício de
persistência acompanhado

Formação
Maior sensação de frustração

Reforço da confiança

Encontros e eventos

Maior sentimento
de pertença a um grupo

Aumento
da empregabilidade

Maior bem-estar
psicológico
Maior motivação

TPC e outros projetos

Mais espírito de equipa

Figura 1 - Diagrama da Teoria
de Mudança de chegada Gepeanos
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Depois da fase de envolvimento dos
stakeholders, foram definidas 3 mudanças
principais na vida dos participantes do GEPE:
a) maior dignidade e autoestima, b) aumento
da empregabilidade e c) maior resiliência
e sentimento de preparação em relação
ao futuro. Foi também identificada por um
dos entrevistados uma mudança negativa
– a maior sensação de frustração pelas
expetativas de emprego não correspondidas.
Esta possibilidade tinha já sido contemplada
na Teoria de Mudança à partida, tendo assim
sido decidido incluí-la na análise.
a) Maior dignidade e autoestima
Esta mudança resulta da conjugação de 3
dimensões: maior esperança, capacidade
de socialização e sentimento de utilidade.
Durante as entrevistas realizadas, foi
confirmado por vários Gepeanos que o
contacto mais humano, logo desde a fase de
inscrição no GEPE, aumenta a esperança das
pessoas e faz com que estas se sintam com
mais dignidade e melhor consigo mesmas.
A participação nas reuniões semanais,
ao reintroduzirem uma rotina semanal e
proporcionarem momentos de partilha
e entreajuda entre pessoas na mesma
situação, contribuem para o processo de
descentramento do próprio problema e para
a diminuição do isolamento, tendências
verificadas em muitas situações de
desemprego. A combinação deste conjunto
de fatores permite que as pessoas vão
recuperando, gradualmente, a dignidade e
autoestima perdidas.

b) Maior empregabilidade

Ao aumentarem o número de entrevistas de
emprego, os Gepeanos aumentam também
a probabilidade de encontrarem um trabalho.
À medida que vão participando nas reuniões
semanais e retomando hábitos de trabalho,
os Gepeanos ganham maior consciência das
suas capacidades, abrindo-se, ao mesmo
tempo, a possibilidades de trabalho que
não ponderavam anteriormente. O facto de
alargarem a sua rede de contactos, tanto
através das reuniões como dos eventos
e atividades de formação, permite-lhes
também alargarem o conhecimento de
ofertas de trabalho, estudo e formação.
Ao longo do projeto vão sendo igualmente
desenvolvidas várias competências para
a procura de emprego, além de serem
proporcionados inúmeros momentos de
encontro com empresas.

equipa promovido pelos desafios e trabalhos
para ‘casa’, juntamente com as mudanças
acima mencionadas proporcionam o aumento
da confiança e da motivação, resultando na
mudança final identificada.

Animadores - Teoria da Mudança à chegada

Figura 2 - Diagrama da Teoria
de Mudança de chegada Animadores

Maior capacidade
de escuta

Crescimento da
responsabilidade cívica/ social

Mais experiência e
preparação práticas

Melhoria de
competências

Melhor desempenho
profissional

Reuniões de grupo

c) Maior resiliência e sentimento de
preparação para o futuro
Esta mudança não foi identificada à partida
mas foi mencionada pela maioria dos
entrevistados. Para esta mudança muito
contribuem as atividades de formação que,
para além do já esperado desenvolvimento
de competências, originam também entre os
participantes um maior autoconhecimento,
o que traz consigo uma maior capacidade
de gestão de relações. O sentimento de
pertença a um grupo, potenciado pela
participação em encontros e eventos, permite
também o reforço do bem-estar psicológico
dos Gepeanos. Por último, o espírito de

Mais empatia

Alargamento da
rede de contactos
Formação

Enriquecimento
pessoal

Maior
auto-conhecimento

Encontros e eventos

Maior proximidade
ao projeto

Maior sentido
de pertença
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No caso dos Animadores, foram definidas 3
mudanças principais pela participação no
GEPE: a) crescimento da responsabilidade
cívica/social, b) melhor desempenho
profissional e c) enriquecimento pessoal.
Em relação à possível mudança negativa
identificada à partida, não foi confirmada a
existência de qualquer mudança negativa
decorrente da participação no projeto.

c) Enriquecimento pessoal

a) Crescimento da responsabilidade cívica/
social

Famílias - Teoria da Mudança à chegada

A oportunidade de conhecer a realidade do
desemprego e, sobretudo, contactar com
pessoas que passam por esta situação,
constitui uma oportunidade de crescimento
para os Animadores do GEPE. A experiência
de escutar e a possibilidade de apoiar quem
precisa, ajuda a quebrar muitos preconceitos
e alarga os horizontes dos Animadores, não
só em relação ao problema do desemprego,
mas aos desafios da sociedade em geral.

b) Melhor desempenho profissional
A participação no GEPE proporciona aos
Animadores, não só a melhoria de um
conjunto de competências (como o trabalhar
em equipa ou a gestão de conflitos), mas
também uma oportunidade de colocar
em prática o que sabem e o que gostam
de fazer. Por outro lado, a maior satisfação
das pessoas consigo próprias aumenta a
motivação profissional, culminando no melhor
desempenho das suas tarefas.

Em relação à Teoria da Mudança das Famílias
confirmou-se a mudança identificada à
partida – sentimento de maior preparação
para o futuro. Relativamente à segunda
mudança, melhoria das relações familiares,
a ida ao terreno permitiu compreender
melhor os caminhos para esta mudança.
De acordo com as entrevistas realizadas é
o maior otimismo do participante do GEPE
que contagia a família permitindo que as
relações melhorem. Na opinião dos familiares
esse maior otimismo é fruto do maior
autoconhecimento e da maior capacidade
de gestão de relações por parte do familiar/
Gepeano.

A participação no GEPE traz consigo um
maior enriquecimento pessoal. A maioria dos
animadores entrevistados relata que o espírito
de partilha vivido no projeto, o alargamento
da rede de contactos e a oportunidade de
desenvolvimento pessoal fazem com que
esta experiência seja tão rica.

Figura 3 - Diagrama da Teoria
de Mudança de chegada Famílias

Reuniões de grupo

Mais partilha de
conhecimentos
e experiência

Formação

Alargamento da
rede de suporte

Encontros e eventos

Mais
autoconhecimento

TPC e outros projetos

Nas três tabelas seguintes, listamos
as mudanças consideradas para cada
stakeholder e os comentários recolhidos
durante as entrevistas e que serviram de
suporte à decisão da sua inclusão.
Mais segurança
e confiança

Sentimento de maior
preparação para o futuro

Mais otimismo

Melhoria das
relações familiares

Melhor gestão
de relações
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Tabela 6 - Mudanças Incluídas: Gepeanos
Mudança

Comentários

Maior dignidade e autoestima

“O contacto é mais humano do que num centro de emprego por exemplo…” “Sou mais que um papel atirado para cima de uma secretária!”
“Com o desemprego, perdem-se muitas relações, rotinas, …” “Perdi muitos amigos ao estar desempregada, e no GEPE conheci outros.”
“Por vezes, antes de se começar à procura de trabalho há outros passos a dar…”
“A participação no grupo foi uma verdadeira terapia…Eu não saía muito de casa.”
“Ao darem-nos algo para fazer e ao conseguirmos fazê-lo, vamos ganhando uma postura mais positiva.”
“O número de pessoas com quem tive contacto aumentou” , “comecei a participar em mais atividades”, “comecei a sentir-me mais acompanhado.”
“Tenho mais sentimentos do tipo sou capaz! vou conseguir!”
“Venci o estigma”, “deixei de ter vergonha de estar desempregado.”
“Conheci muitas pessoas desmotivadas e vi que não estava sozinho: desempregado e com medo de voltar ao trabalho.” “Conheci pessoas em muito pior situação que eu.”
“Quando procurava trabalho para outros esquecia-me do meu problema…sentia que alguém precisava de mim.”
“Sentia que podia ser útil a várias pessoas.” “Sentia que tinha uma função, uma responsabilidade.” “Criei hábitos de trabalho.” “Sentia-me mais animado e com mais força a nível psicológico.”

Maior resiliência e sentimento de preparação
para o futuro

“Foi uma grande ajuda. E o importante não foi tanto encontrar trabalho…acima de tudo precisava de me encontrar a mim própria.”
“Entramos tímidos mas depois desenvolve-se uma comunicação extraordinária e vamos interagindo mais uns com os outros.” “A situação difícil que viviam as pessoas à minha volta e a coragem com que enfrentavam as coisas, deu-me força para vencer também.” “Estamos todos na mesma situação e a única solução é ir p’ra frente!”
“Passei a ser capaz de me afastar das relações que me faziam mal e a gerir melhor as relações em casa.”
“Juntos víamo-nos a fazer coisas que sozinhos não seríamos capazes”
“Encontramo-nos muitas vezes para além da reunião semanal.” “Somos uma família.”
“Eu não confiava em ninguém…mas ganhei mais confiança nos outros e em mim mesma.”
“Não arranjamos todos emprego mas todos encontramos alívio, consolo, …”
“Há muito espírito de equipa.” “Recuperei a alegria de viver e a vontade de estar com outros.”
“Se me ligarem outra vez para uma entrevista, é para ficar!” “Sentimento de ser capaz.”

Aumento da empregabilidade

“Antes de entrar no GEPE estava só focado na procura de emprego na minha área.” “Com o GEPE alarguei os meus horizontes, mudei o tipo de funções a que estava habituado.”
“A vontade de procurar emprego aumentou.” “Vou a mais entrevistas.” “Encaro-as de forma mais positiva” “Sinto-me com mais capacidade de argumentar e mostrar o meu valor.”
“Passei a ter Facebook e alargou-se o leque de oportunidades de trabalho.” “Passei a ter Linkedin.” “Havia muita troca de oportunidades.”
“Ao nível das entrevistas senti-me muito melhor preparada!” “Maior conhecimento de saídas práticas, maior contacto com empresas…”
“Esclarecimento de questões técnicas e apoio na elaboração de CVs.”
“Com a definição de objetivos e metas durante as reuniões, chegava ao fim do dia com a sensação de que consegui!” “Com o meu esforço, eu consegui!” “Mais ânimo dando apoio e recebendo de outros…” “Já consegui isto…”
“Ganham-se competências.” “Ao conversarmos descobrimos o que devemos fazer em determinadas situações.”
“Todos tentávamos imaginar como seria a entrevista e estudávamos.” “Fala-se do que nos aconteceu, avalia-se, partilha-se...E cada um colhe o que lhe faz falta.” “Muitas pessoas não sabiam preparar um CV…” “Nunca
tinha trabalhado com computadores e deram-me a conhecer um curso de informática no qual participei.”
“As simulações que fazíamos nas reuniões ajudaram-me a encarar as entrevistas com mais confiança.” “Passei a ir a mais entrevistas.” “Há muita troca de oportunidades entre os membros dos vários grupos.” “Eu não
tinha email antes do GEPE… Ajudaram-me a criar uma conta e passei a receber informação sobre várias oportunidades de trabalho.”

Maior frustração

“Quando as pessoas vivem o dia-a-dia e veem que tudo continua na mesma, ficam desiludidas.”
“A experiência falha quando as pessoas vão com expetativas muito altas.”
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Tabela 7 - Mudanças Incluídas: Animadores

Tabela 8 - Mudanças Incluídas: Famílias

Mudança

Comentários

Mudança

Comentários

Crescimento da responsabilidade cívica
e social

“Sou mais capaz de ouvir os outros.” “Sou mais capaz de compreender os outros e ir ao encontro das suas necessidades.”

Melhoria das relações familiares

“Mesmo não tendo ainda encontrado trabalho, a verdade é que abriu
muitas outras opções de trabalho que permitem que ajude em casa…”

“Aceito melhor pontos de vista diferentes do meu…”

“O ambiente em casa melhorou muito com a postura mais positiva dele.”
“A qualidade do tempo que passamos juntos melhorou.” “Conversamos
mais…”

“Se não fosse o GEPE, não teria contactado tão de perto com
a realidade das pessoas desempregadas.”
“Maior disponibilidade para o outro.” “Maior capacidade de
colocar o outro à frente de mim próprio.”
Melhor desempenho profissional

“Ser animador é ser uma força impulsionadora do grupo.”
“Aprendi a fazer muita coisa com poucos recursos…”
“Melhoria de competências diversas, humanas e técnicas…”
“Desenvolvi a minha capacidade de trabalhar em equipa.” “Aumentou a capacidade de gestão de conflitos.”
“O animador não se pretende melhor que os outros membros
do grupos, mas no momento oportuno deve ser capaz de
definir prioridades, conduzir a reunião, fechar o encontro…”

Enriquecimento pessoal

“Contactei com pessoas muito diferentes, cresceu a minha
capacidade de tolerância.”
“O sentimento de pertença [a um grupo] cresce sem dúvida”,
“Os eventos como o Congresso ajudaram-nos a perceber
que esta rede é verdadeira, não somos únicos, não estamos
sozinhos”

Sentimento de maior preparação para o futuro

“A partilha que vivem no grupo estendeu-se para fora dele…” “Pouco a
pouco vão entrando novas pessoas em nossa casa…” “Éramos novos
aqui e graças ao GEPE toda a família acabou por alargar a rede de contactos.” “Acabei também eu por conhecer algumas pessoas e somos até
agora bastante amigos…”
“Através da minha mulher acabei por conhecer entidades e empresas
que me interessavam.” “Houve alguns pontos no meu CV que alterei por
sugestão da minha mulher.”
“Uma pessoa que passa os dias em casa perde relações, e isso nota-se
também nas conversas...deixa de haver novidades para contar…” “Mas
cada vez que vinha de uma reunião contava-nos alguma novidade ou o
novo desafio que tinha pela frente.”
“Toda a família reparou nos progressos da mãe…” “Senti-o muito mais
positivo em relação à situação de desemprego e menos isolado.” “Mesmo antes de encontrar trabalho, senti-o com mais esperança… ‘estou a
tentar’… ‘é possível’…”
“Acabou por se animar um pouco mais com este novo ponto de apoio…e
claro que toda a família o sentiu também…”

“Tive uma oportunidade de desenvolvimento pessoal…de
aprendizagem, de descoberta de mim, auto-conhecimento…”
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4
Provas e Valor
4.1. Indicadores (quantidade)
Para cada uma das mudanças identificadas, foi definido um indicador de medição para ser utilizado
nos questionários a enviar aos três grupos de stakeholders envolvidos neste exercício. A definição
destes indicadores foi feita através da realização de um grupo focal e de entrevistas telefónicas
envolvendo, no total, 15 pessoas, entre Animadores, Gepeanos e familiares.

Todas as questões foram construídas tendo em conta dois momentos: momento antes
de participar no projeto e momento atual.
Na tabela seguinte, são apresentados os indicadores escolhidos e os resultados
obtidos para cada uma das mudanças e para cada um dos stakeholders.

Tabela 9 - Quantidade de mudança
Stakeholders

Gepeanos* e Animadores/
Gepeanos**

Animadores

Familiares

Mudança

Indicador

Escala 0 a 4

DP

0

4

Maior dignidade e autoestima

Sentimento em relação a si próprio/a

Muito mal e com frequentes pensamentos negativos em relação a mim mesmo/a

Muito bem e contente comigo mesmo/a

28%*
48%**

Maior resiliência e sentimento de preparação para o futuro

Preparação para vencer eventuais dificuldades e obstáculos futuros

Não me sinto nada preparado/a e tenho muito
medo em relação a dificuldades futuras

Sinto-me muito bem preparado/a e com
força para vencer dificuldades futuras

24%*
40%**

Maior empregabilidade

Nível de competências para a procura
de trabalho

Não me sinto capaz de procurar trabalho e por isso
nem tento

Sinto-me com grande capacidade de procurar trabalho e tenho esperança de encontrar

24%*
31%**

Maior frustração

Correspondência entre as expetativas
de emprego e a realidade

Estou muito desapontado/a perante tantas expetativas fracassadas

Estou muito satisfeito/a, as minhas expetativas de emprego foram correspondidas

-

Crescimento da responsabilidade cívica
e social

Nível de responsabilidade cívica e
social

Muito baixo. Sinto que não contribuo para melhorar a vida de ninguém

Muito alto. Sinto que a minha ação contribui
para melhorar a vida de algumas pessoas

11%

Melhor desempenho profissional

Nível de desempenho profissional

Muito abaixo do desejável

Muito satisfatório

13%

Enriquecimento pessoal

Nível de abertura a novas realidades e
diferentes contextos

Estou imerso/a na minha própria realidade sem
novidades

Tenho uma grande atenção à realidade dos
outros e conheço muitas pessoas de diferentes contextos

10%

Melhoria das relações familiares

Nível de satisfação com as relações
familiares

Muito baixo. Conversamos e partilhamos muito
pouco

Muito alto. Conversamos e partilhamos frequentemente

19%

Sentimento de maior preparação para o
futuro

Preparação para vencer eventuais dificuldades e obstáculos futuros

Não me sinto nada preparado/a e tenho muito
medo em relação a dificuldades futuras

Sinto-me muito bem preparado/a e com
força para vencer dificuldades futuras

25%
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4.2. Duração
A duração de cada uma das mudanças foi obtida através dos questionários respondidos pelos
stakeholders, tendo sido obtidos os seguintes resultados:
Tabela 10 - Duração das mudanças
Stakeholder

Segmento

Mudança

Duração/ Nº de
anos (média)

Gepeanos e Animadores/ Gepeanos

Gepeanos

Maior dignidade e autoestima

2

Maior resiliência e sentimento de preparação
para o futuro

2

Nível de competências para a procura de
trabalho

2

Maior dignidade e autoestima

4

Maior resiliência e sentimento de preparação
para o futuro

4

Nível de competências para a procura de
trabalho

4

Animadores/
Gepeanos

Animadores

Famílias

Crescimento da responsabilidade cívica e
social

4

Melhor desempenho profissional

4

Enriquecimento pessoal

5

Melhoria das relações familiares

3

Sentimento de maior preparação para o futuro

2

Nota: todos os valores foram arredondados.

Destaca-se o facto de todas as mudanças identificadas se estenderem para além do período
em que decorre a participação no projeto, por 2 ou mais anos.
Quanto ao grupo de beneficiários verifica-se, uma vez mais, que para os participantes
convidados a animar um grupo, as mudanças duram duas vezes mais em relação ao
segmento “Gepeanos”.Por seu lado, os Animadores consideraram que as mudanças que
experimentaram se estenderam por 4 ou 5 anos depois da participação no projeto.

4.3. Aproximações
financeiras
Numa terceira ida ao terreno, procurou-se
perceber qual a importância de cada uma
das mudanças para os stakeholders. Uma vez
que as mudanças identificadas não têm um
preço imediato ou de mercado, foram usadas
aproximações financeiras.
As aproximações financeiras foram
construídas tendo por base o método das
preferências reveladas e o método das
preferências declaradas. No primeiro caso,
perguntou-se às pessoas o que fariam
ou comprariam para obter cada uma das
mudanças experimentadas através do GEPE.
Para o método das preferências declaradas,
procurou-se perceber de que forma as
preferências dos stakeholders se encaixam
nas preferências de mercado, através do
“jogo de valor”.
Para cada grupo de stakeholders procurouse também perceber a ordem de preferência
entre as diferentes mudanças.
Depois das entrevistas realizadas, e após
análise dos dados obtidos, selecionou-se
o método das preferências reveladas por
ser aquele que as pessoas conseguiram
responder com maior objetividade. Por
outro lado, revelou-se este o método
mais conservador pelo que se optou por
considerá-lo como “cenário base”.

Faz-se ainda notar, o impacto de médio prazo que as mudanças têm para o grupo de
familiares dos participantes, variando entre os 2 e os 3 anos de duração.
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No entanto, uma vez que muitas vezes as pessoas referiram bens substitutos de muito baixo valor, como fazer voluntariado,
estar com amigos ou frequentar o Centro de Emprego, para além de que não é realista pensar que, por si só, estes bens/
serviços conduzem os stakeholders às mudanças identificadas, optou-se por utilizar o valor médio dos bens por pessoa.
Na tabela abaixo, apresentam-se as aproximações escolhidas para este exercício:
Tabela 11 - Aproximações financeiras
Stakeholder

Gepeanos e Animadores/ Gepeanos

Escala de
Preferências

Aproximação financeira

Fonte

Valor médio/
pessoa (€)

1º

- Interação com amigos, família, pessoas
- Aconselhamento em Gestão de Carreira
- Life Coaching
- Sessões de Acompanhamento de Psicologia
- Atividade de Voluntariado

Entrevistas

999 €

2º

- Alargar rede de contactos
- Frequentar workshops e formações
- Formação numa área específica de interesse
- Life Coaching

Entrevistas

871 €

Maior empregabilidade

3º

- Participar na Cidade das Profissões
- Curso de Línguas
- Curso de Empreendedorismo
- Frequentar o Centro de Emprego
- Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Entrevistas

396 €

Crescimento da responsabilidade cívica e social

2º

- Atividade de voluntariado em equipa
- Mestrado numa área específica de interesse
- Frequentar cursos e seminários

Entrevistas

268 €

Melhor desempenho profissional

3º

- Atividade de voluntariado em equipa
- Mestrado numa área específica de interesse

Entrevistas

1 335 €

Enriquecimento Pessoal

1º

- Atividade de voluntariado em equipa
- Interação com amigos, família, pessoas

Entrevistas

310 €

Melhoria das relações familiares

2º

- Aconselhamento familiar
- Aconselhamento em Gestão de Carreira
- Frequentar formações diversas

Entrevistas

407 €

Sentimento de maior preparação para o futuro

1º

- Alargar rede de contactos
- Aconselhamento em Gestão de Carreira
- Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Entrevistas

404 €

Mudança

Maior dignidade e autoestima

Maior resiliência e sentimento de preparação para o futuro

Animadores

Famílias

Nota: valor das aproximações financeiras correspondente a uma pessoa por ano.
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Após análise dos dados recolhidos pode concluir-se que, para a maioria dos entrevistados,
não existe correspondência entre a importância relativa de cada mudança e o valor monetário
atribuído aos bens substitutos. Por exemplo, no caso dos Animadores, o “melhor desempenho
profissional” ocupa o último lugar de importância mas é a mudança que tem associado um
maior valor monetário.

Durante o exercício de tentar encaixar as mudanças dos stakeholders nas preferências
de mercado (jogo de valor), verificou-se, principalmente no caso dos Gepeanos, que
existem muito poucos bens, serviços ou estados, mais importantes que as três mudanças
experimentadas por este grupo: maior dignidade e autoestima, maior resiliência/ preparação
para o futuro e maior empregabilidade.

No caso das famílias, é interessante verificar os bens ou serviços que este grupo procuraria
caso não existisse o GEPE (aconselhamento em gestão de carreira, aconselhamento familiar,
formações, …), o que confirma não só a extensão dos efeitos, mas também a transferência de
conhecimentos entre os beneficiários do projeto e as suas famílias.

Na tabela abaixo, apresentam-se alguns comentários recolhidos pelos stakeholders nesta
fase:

Tabela 12 - Comentários recolhidos
Stakeholders

Comentários

Gepeanos e Animadores/
Gepeanos

“Procuraria formação para me monir das mesmas ferramentas que ganhei no GEPE…”
“Para ter resultado, penso que teriam de ser formações ou workshops com alguma regularidade e que introduzissem uma rotina de trabalho como no GEPE…”
“Faria voluntariado porque me sentiria útil e acabaria por perceber aquilo que sou capaz de fazer… Acho que o sentimento de autoestima nos chega através da sensação de utilidade”
“Escolheria alguma atividade que servisse de ponto de encontro com outros… onde pudesse alargar a minha rede de contactos. As redes são muito importantes.”
“Não sei o que faria…existem poucos projetos na área da procura de emprego com uma carga tão leve e descontraída e ao mesmo tempo tão sério e eficaz…”
“O GEPE tem um potencial que não pode ser percecionado…”
“Procuraria algo que me fizesse sentir mais confiança em mim e nas minhas capacidades.”
“O tempo que é necessário para se estar pronto para o mercado de trabalho varia de pessoa para pessoa… O GEPE oferece-nos o tempo que for preciso e ensina-nos a saber esperar com mais esperança.”
“No GEPE encontrei um grupo de amigos…para obter esse sentimento de maior dignidade e autoestima, talvez hoje procurasse rodear-me mais dos meus amigos…”

Animadores

“Para trazer as mudanças que o GEPE trouxe à minha vida, na atividade de voluntariado em que participasse, não poderia faltar o trabalho em equipa e proximidade a pessoas”
“Para obter essas mudanças, teria de encontrar uma atividade de voluntariado que tivesse um propósito parecido com o do GEPE, e em que me sentisse útil, em que pudesse colocar as ferramentas que tenho ao serviço de
outros”
“O GEPE é ‘relação humana’ e por isso procuraria maior interação com pessoas, com família, com amigos, outros grupos…”
“Para obter melhor desempenho profissional, como sinto que aconteceu sendo animadora de um GEPE, teria de participar numa atividade em que me envolvesse de forma permanente, e que me motivasse.”
“O GEPE consegue consolidar um conjunto de benefícios que nenhum outro projeto que conheça consegue…teria de gastar o dobro das horas noutro projeto para chegar a mudanças semelhantes.”
“Para obter mais responsabilidade cívica e social, para além da parte prática (voluntariado) talvez procurasse estar mais informada… Para isso, poderia, por exemplo, voltar a estudar, atualizar-me…”

Famílias

“Foi tão difícil, e continua a ser, lidar com o desemprego, que qualquer formação/coaching para aprendermos a lidar melhor com esta situação poderia ser útil.”
“O contacto com outras pessoas é muito importante…”
“Se não existisse o GEPE, talvez o meu marido e eu tivessemos de recorrer a algum tipo de aconselhamento familiar, para falar com alguém que nos compreendesse e ajudasse…”
“Só o emprego pode trazer a estabilidade e tranquilidade que procuramos na nossa família, e para isso teríamos de recorrer a alguma outra formação na área da empregabilidade.”
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5
Impacto e Retorno social
5.1 Atribuição I
A Atribuição I corresponde à proporção da mudança que teria acontecido independentemente
do GEPE e que, portanto, não deve ser atribuída ao projeto. Os valores foram recolhidos
através dos questionários respondidos pelos stakeholders, tendo sido feita, para cada uma
das mudanças e para cada um dos stakeholders, a pergunta: “Como acha que estaria hoje se
nunca tivesse participado no GEPE? Em que nível estaria? (Escala 0 a 4)”
Tabela 13 - Atribuição I
Stakeholder

Segmento

Mudança

Atribuição
I

Gepeanos e Animadores/ Gepeanos

Gepeanos

Maior dignidade e autoestima

0,5%

Maior resiliência e sentimento de preparação para o futuro

0,0%

Nível de competências para a procura de trabalho

0,0%

Maior dignidade e autoestima

1,9%

Maior resiliência e sentimento de preparação para o futuro

0,0%

Nível de competências para a procura de trabalho

0,0%

Crescimento da responsabilidade cívica e social

0,0%

Melhor desempenho profissional

0,0%

Enriquecimento pessoal

0,0%

Melhoria das relações familiares

0,0%

Sentimento de maior preparação para o futuro

6,3%

Animadores/ Gepeanos

Animadores

Famílias

Da análise da tabela anterior, retiram-se as seguintes conclusões
principais:
- a probabilidade das mudanças terem acontecido sem o GEPE
é baixa, variando entre os 0 e os 6,3%.
- no caso dos animadores, os valores obtidos sugerem que
as três mudanças identificadas não teriam acontecido sem a
participação no projeto.
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5.2 Atribuição II
Também neste caso, os valores foram recolhidos através dos questionários, tendo sido
feita, para cada uma das mudanças e para cada um dos stakeholders, a pergunta: “qual o
contributo do GEPE e de outras pessoas/organizações para a mu

Da análise da tabela anterior, pode concluir-se que:
- em termos genéricos, dois terços das mudanças são atribuídas à participação no GEPE.
- os Animadores/Gepeanos são o grupo que atribui ao GEPE o maior contributo para as
mudanças sentidas.
- o valor mais alto atribuído a outras entidades verifica-se nas famílias, com 50% da mudança
“sentimento de maior preparação para o futuro” atribuível a fatores externos.

Tabela 14 - Atribuição II

- em relação aos beneficiários diretos do GEPE, a análise mais detalhada dos questionários
permite verificar que, do conjunto de outras pessoas/entidades que contribuem para as
mudanças, o maior peso (72%) é atribuído à família, amigos e ao próprio participante. De entre
o grupo de outras entidades que contribuem para as mudanças identificadas na análise, o
projeto Cidade das Profissões, regista o segundo maior peso, com 8% do total.

Stakeholder

Segmento

Mudança

Atribuição
II

Gepeanos e Animadores/
Gepeanos

Gepeanos

Maior dignidade e autoestima

32%

Maior resiliência e sentimento de preparação
para o futuro

34%

Nível de competências para a procura de trabalho

34%

Maior dignidade e autoestima

19%

5.3 Taxa de redução

Maior resiliência e sentimento de preparação
para o futuro

26%

Nível de competências para a procura de trabalho

A taxa de redução pretende avaliar o grau de desvalorização a que as mudanças estão
expostas. Nesta análise utilizou-se a taxa de redução de 50%, sendo por isso assumido que
esta é a redução do efeito das mudanças ao fim de um ano.

18%

Crescimento da responsabilidade cívica e social

34%

Melhor desempenho profissional

37%

Enriquecimento pessoal

39%

Melhoria das relações familiares

30%

Sentimento de maior preparação para o futuro

50%

Animadores/
Gepeanos

Animadores

Famílias

5.4 Deslocação
A deslocação expressa as consequências negativas do projeto. não tendo sido identificados
efeitos negativos materiais decorrentes das atividades do GEPE.
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5.5 Cálculo do retorno social
Após contabilizados todos os recursos investidos, valorizadas todas as mudanças geradas
pelo GEPE e feitos os necessários descontos, chegou-se ao seguinte intervalo SROI:
Por cada euro investido, o GEPE gera entre 2,49 a 5,44 Euros de valor social. Na secção
seguinte, são apresentados com maior detalhe os diferentes cenários considerados.

Mapa de Impacto Social
MAPA DE IMPACTO

Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Realizações

Mudanças
Descrição

Quem afetamos/nos afeta?

Como vamos segmentar os
Stakeholders?

Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?

O que vão eles
investir?

Quanto vão
investir (€)?

Atividades em
números

O que muda nas suas vidas?

Indicador

Como medimos a mudança?

Descontos (DC)
Quantidade (QT)

Duração

Começo

Se o projeto só
tivesse um ano,
durante quanto
Qual a Distância
tempo depois da
Percorrida (DP)?
intervenção os
(T1-T0)
stakeholders
sentiriam a
mudança?

Aproximação Financeira (AF)

Os efeitos
começam no
início da
atividade (1) ou
no ano seguinte
(2)?

Qual o racional da aproximação financeira?

Valor

Que preço que
atribuímos à
mudança?

Atribuição I

Deslocação

O nosso projeto
gera esta
Que parte desta
mudança à custa
mudança
de um impacto
aconteceria de
qualquer forma? negativo noutro
stakeholder?

Impacto

Cálculo do Retorno Social
Taxa de Desconto

Atribuição II

Redução

Que parte da
mudança se
deveu a outras
pessoas ou
instituições?

Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
ano para o
outro?

QT x AF - DC

Ano 0

Ano 1

5,50%

Ano 2

Gepeanos e Animadores/Gepeanos Gepeanos

822

Tempo

n.a.

197 horas/pessoa

Maior dignidade e autoestima

28%

2

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

998,75 €

0,5%

32%

50%

156 285,35 €

156 285,35 €

156 285,35 €

78 142,68 €

Gepeanos

822

Tempo

n.a.

197 horas/pessoa

Maior resiliência e sentimento de preparação para o futuro Preparação para vencer eventuais dificuldades e obstáculos futuros

24%

2

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

870,63 €

0,0%

34%

50%

113 475,05 €

113 475,05 €

113 475,05 €

56 737,53 €

Gepeanos

822

Tempo

n.a.

197 horas/pessoa

Maior empregabilidade

Nível de competências para a procura de trabalho

24%

2

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

396,00 €

0,0%

34%

50%

50 286,43 €

50 286,43 €

50 286,43 €

25 143,21 €

Animadores/Gepeanos

58

Tempo

n.a.

197 horas/pessoa

Maior dignidade e autoestima

Sentimento em relação a si próprio/a

48%

4

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

998,75 €

1,9%

19%

25%

21 724,59 €

21 724,59 €

21 724,59 €

16 293,44 €

Animadores/Gepeanos

58

Tempo

n.a.

197 horas/pessoa

Maior resiliência e sentimento de preparação para o futuro Preparação para vencer eventuais dificuldades e obstáculos futuros

40%

4

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

870,63 €

0,0%

26%

25%

15 150,11 €

15 150,11 €

15 150,11 €

11 362,58 €

Animadores/Gepeanos

58

Tempo

n.a.

197 horas/pessoa

Maior empregabilidade

31%

4

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

396,00 €

0,0%

18%

25%

5 797,16 €

5 797,16 €

5 797,16 €

4 347,87 €

Sentimento em relação a si próprio/a

0,00 €

Nível de competências para a procura de trabalho

0,00 €

0,00 €
Famílias
Animadores

Famílias

1408

Famílias

-

-

-

Melhoria das relações familiares

Nível de satisfação com as relações familiares

19%

3

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

406,67 €

0,0%

30%

0,00 €

50%

75 152,00 €

75 152,00 €

75 152,00 €

37 576,00 €
26 664,00 €

1408

-

Sentimento de maior preparação para o futuro

Preparação para vencer eventuais dificuldades e obstáculos futuros

25%

2

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

404,00 €

6,3%

50%

50%

53 328,00 €

53 328,00 €

53 328,00 €

Animadores

136

Tempo

2 129 €/pessoa

147 horas/pessoa

Crescimento da responsabilidade cívica e social

Nível de responsabilidade cívica e social

13%

4

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

267,67 €

0,0%

34%

50%

3 158,79 €

3 158,79 €

3 158,79 €

1 579,40 €

Animadores

136

Tempo

2 129 €/pessoa

147 horas/pessoa

Melhor desempenho profissional

Nível de desempenho profissional

11%

4

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

1 335,00 €

0,0%

37%

50%

12 333,73 €

12 333,73 €

12 333,73 €

6 166,87 €

Animadores

136

Tempo

2 129 €/pessoa

147 horas/pessoa

Enriquecimento pessoal

Nível de abertura a novas realidades e diferentes contextos

10%

5

1 Valor médio por pessoa (bens substitutos)

310,00 €

0,0%

39%

50%

2 450,08 €

2 450,08 €

2 450,08 €

1 225,04 €

509 141,29 €

509 141,29 €

509 141,29 €

265 238,61 €

Valor presente de cada ano (após descontos)

509 141,29 €

482 598,38 €

Total

-

395 246,05 €

-

Total

238 304,27 €

Valor atual líquido total (VAL)

1 230 043,95 €

VAL - Investimento

834 797,90 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento)

3,11210
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5.6 Análise de sensibilidade
No âmbito do presente estudo, foram
analisados os seguintes cenários principais:

Cenário 1 (Cenário base):

Cenário 3:

Cenário 5:

Cenário 6 (não incluído no intervalo SROI):

Recursos: não foram consideradas as horas
gastas pelos animadores em atividades
de formação não obrigatórias, encontros e
eventos.

Recursos: não foram consideradas as horas
gastas pelos animadores em atividades
de formação não obrigatórias, encontros e
eventos (o mesmo que o cenário base).

Recursos: não foram consideradas as horas
gastas pelos animadores em atividades
de formação não obrigatórias, encontros e
eventos (o mesmo que o cenário base).

Recursos: não foram consideradas as horas
gastas pelos animadores em atividades
de formação não obrigatórias, encontros e
eventos (o mesmo que o cenário base).

Aproximações financeiras: utilizou-se o
método das preferências reveladas (bens
substitutos), tendo sido considerado o valor
médio dos bens por pessoa.

Aproximações financeiras: aplicou-se a
variação positiva de 20% uma vez que existe
alguma subjetividade e imprecisão no cálculo
das aproximações financeiras.

Aproximações financeiras: utilizou-se o
método das preferências declaradas (jogo
de valor), tendo sido considerados os valores
mais baixos referidos pelos stakeholders.

Stakeholders: Beneficiários diretos, famílias e
animadores do GEPE.

.Stakeholders: Beneficiários diretos, famílias e
animadores do GEPE (o mesmo que o cenário
base).

Aproximações financeiras: o mesmo que
o cenário base à exceção da mudança
“maior empregabilidade” experimentada
pelos beneficiários diretos do GEPE. Esta
aproximação financeira foi substituída pelo
valor médio efetivamente recebido num ano
pelos Gepeanos que encontraram trabalho:
1.718 € (Estudo de Impacto, IPAV, 2015). No
caso dos participantes que não encontraram
trabalho, foi considerado o pressuposto
simplificador de que a mudança “maior
empregabilidade” não se teria verificado.

SROI: 3,11€ por cada euro investido.

SROI: 3,73€ por cada euro investido.

Stakeholders: Beneficiários diretos, famílias e
animadores do GEPE (o mesmo que o cenário
base).

SROI: 12,79€ por cada euro investido. (Uma
vez que durante o exercício de encaixar as
mudanças nas preferências de mercado,
Cenário 2:
se verificou existirem muito poucos bens,
Cenário 4:
serviços ou estados, mais importantes que as
Recursos: não foram consideradas as horas
Stakeholders:
para
além
dos
stakeholders
Recursos: foram consideradas todas as horas
mudanças experimentadas, e considerandogastas pelos animadores em atividades
considerados no cenário base, incluiu-se
gastas
pelos
animadores,
incluindo
atividades
se muito altos os valores obtidos, optou-se
de formação não obrigatórias, encontros e
neste quinto cenário o stakeholder Estado.
de
formação
não
obrigatórias,
encontros
e
eventos (o mesmo que o cenário base).
Aqui foi considerada uma estimativa do valor por não considerar este cenário no intervalo
eventos.
“poupado” num ano pelo Estado em subsídios SROI.)
Aproximações financeiras: aplicou-se uma
de desemprego recebidos pelos Gepeanos
variação negativa de 20% uma vez que existe Aproximações financeiras: utilizou-se o
que encontraram trabalho: 240.121€ (Estudo
alguma subjetividade e imprecisão no cálculo método das preferências reveladas (bens
substitutos), tendo sido considerado o valor
de Impacto, IPAV, 2015).
das aproximações financeiras.
médio dos bens por pessoa (o mesmo que o
SROI: 5,44€ por cada euro investido.
.Stakeholders: Beneficiários diretos, famílias e cenário base).
animadores do GEPE (o mesmo que o cenário
Stakeholders: Beneficiários diretos, famílias e
base).
animadores do GEPE (o mesmo que o cenário
SROI: 2,49€ por cada euro investido.
base).
SROI: 2,96€ por cada euro investido.
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6
Conclusão e
recomendações
Conclui-se, da análise desenvolvida no
presente relatório, que a existência do
GEPE, gera um importante impacto não só
nos beneficiários diretos do projeto mas
noutros stakeholders, e tem um contributo
abrangente para o problema do desemprego
em Portugal, sendo complementar e
alternativo às ofertas sociais existentes na
área da empregabilidade.

projeto. Todavia, este não é o impacto mais
referido pelos beneficiários diretos do projeto.
Em termos de mudanças identificadas pelos
Gepeanos, encontra-se em primeiro lugar
de importância, o sentimento de “maior
dignidade e autoestima”, seguido da “maior
resiliência e sentimento de preparação para o
futuro” surgindo, em terceiro lugar, a mudança
“maior empregabilidade”.

De facto, em todos os momentos de ida
ao terreno e das conversas com os vários
intervenientes, confirma-se que a resposta
oferecida pelo GEPE representa um salto
qualitativo significativo face à forma como são
apoiadas as pessoas à procura de emprego,
para além de ser facilitadora do processo
de reencaminhamento das pessoas para os
serviços públicos existentes.

A análise permitiu ainda verificar que, uma
vez inseridos no projeto, os Gepeanos são
importantes canais de transferência de
conhecimentos e confiança para as suas
famílias, alargando-se desta forma os efeitos
positivos do GEPE.

Em termos de contributo direto para a
procura de emprego, a análise aos dados
recolhidos nos questionários permite verificar
que, da amostra de 65 pessoas que se
encontravam à procura de emprego antes
de entrar no GEPE, cerca de 48% encontrou
trabalho durante o período em que esteve no

Nas tabelas seguintes, apresentamse o impacto sentido por cada um dos
stakeholders analisados, bem como o
impacto observado por mudança:

Tabela 15 - Impacto por stakeholder
Stakeholders

Impacto total

Impacto/pessoa

Gepeanos

320,047 €

389 €

Animadores/
Gepeanos

42,672 €

736 €

Animadores

17,943 €

132 €

Famílias

128,480 €

91 €

Total

509,142 €

210 €

Quanto aos Animadores, confirma-se a
particular importância deste stakeholder
na produção das mudanças do projeto,
observando-se, ao mesmo tempo,
importantes ganhos para o mesmo. Assumem
particular importância para este grupo
as mudanças: “enriquecimento pessoal”,
“crescimento da responsabilidade cívica e
social” e “melhor desempenho profissional”.
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Tabela 16 - Impacto por mudança
Stakeholder

Mudança

Impacto total

Impacto/pessoa

Gepeanos

Maior dignidade e autoestima

156,285 €

190 €

Maior resiliência e sentimento de preparação para o futuro

113,475 €

138 €

Maior empregabilidade

50,286 €

61 €

Maior dignidade e autoestima

21,725 €

375 €

Maior resiliência e sentimento de preparação para o futuro

15,150 €

261 €

Maior empregabilidade

5,797 €

100 €

Crescimento da responsabilidade cívica e social

3,159 €

23 €

Melhor desempenho profissional

12,334 €

91 €

Enriquecimento pessoal

2,450 €

18 €

Melhoria das relações familiares

75,152 €

53 €

Sentimento de maior preparação para o futuro

53,328 €

38 €

509,142 €

210 €

Animadores/
Gepeanos

Animadores

Famílias

Total

Tabela 17 - Cenários analisados

Relativamente ao
apuramento do SROI,
foram analisados os
seguintes cenários
possíveis:

Cenários

Recursos

1

Não foram consideradas as horas gastas pelos animadores em atividades de formação não obrigatórias, encontros e eventos.

2

Cenário 1

Variação de -20% no valor obtido no Cenário 1.

Cenário 1

2.49 €

3

Cenário 1

Variação de +20% no valor obtido no Cenário 1.

Cenário 1

3.73 €

4

Foram consideradas todas as horas gastas pelos animadores, incluindo atividades de formação não obrigatórias,
encontros e eventos.

Cenário 1

Cenário 1

2.96 €

Cenário 1

O mesmo que o Cenário 1, exceto a mudança
“maior empregabilidade” substituída pelo valor
médio efetivamente recebido num ano pelos
Gepeanos que encontraram trabalho.

Inclusão do stakeholder Estado, tendo sido
considerada uma estimativa do valor “poupado” pelo Estado em subsídios de desemprego
recebidos pelos Gepeanos que encontraram
trabalho.

5.44 €

5

Aproximações Financeiras

Stakeholders

Utilizou-se o método das preferências reveladas
Beneficiários diretos, famílias e animadores do
(bens substitutos), tendo sido considerado o valGEPE
or médio dos bens por pessoa.

SROI
3.11 €
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Por cada euro investido, o GEPE gera entre
2,49 a 5,44 Euros de valor social. Foi ainda
testado um sexto cenário, em que se
consideraram as aproximações financeiras
obtidas através do “jogo de valor”, não
tendo sido considerado por motivos de
conservadorismo.
Através da análise efetuada, e tendo por base
os elementos recolhidos, foi também possível
identificar um conjunto de áreas de atuação,
tendo em vista a incorporação no projeto da
experiência ganha durante o trabalho dos
últimos meses, nomeadamente ao nível (i)
do processo de inscrição no GEPE, (ii) da
gestão de expetativas dos participantes, (iii)
da seleção dos animadores, (iv) das atividades
propostas, (v) da articulação entre o GEPE e
os centros de emprego e de formação, (vi) da
articulação entre o GEPE e empresas e, (vii)
de próximos estudos de impacto a realizar.
No que concerne ao processo de inscrição
no GEPE, apesar de ser uma atividade
pontual, confirmou-se a importância dada
pelos participantes a esta fase de entrada
no projeto (“senti-me mais do que um
papel atirado para cima de uma secretária”),
recomendando-se por isso a continuação
e reforço da atenção individualizada a ser
prestada durante este processo.
Apesar de apenas 2 pessoas (num total de
65) terem referido sentir “maior frustração”
depois da participação no GEPE, tendo em
vista a mitigação de possíveis mudanças
negativas geradas pelo projeto, reforça-se a
necessidade, desde o início, de uma gestão
equilibrada das expetativas dos participantes
relativamente à procura de emprego.

Em relação aos Animadores, observouse que, quando uma pessoa à procura de
emprego é desafiada a animar um grupo,
recebe um estímulo de confiança capaz de
duplicar o impacto sentido. Recomendase, por esta razão, que para cada dupla de
animadores de um grupo, seja selecionado
um Gepeano.
Quanto às atividades propostas pelo GEPE,
confirmaram-se como uma atividade do GEPE
os “trabalhos e desafios propostos para casa”,
reconhecendo-se o contributo dado por
esta atividade para o reforço do espírito de
equipa entre os vários participantes. Durante
a presente análise, percebeu-se também que
muitos participantes e animadores sentem-se
melhor pelo facto de poderem ajudar outras
pessoas, ao mesmo tempo, que referem
que, caso não existisse o GEPE, procurariam
alguma atividade de voluntariado. Pelos
efeitos positivos do voluntariado, recomendase o reforço desta sugestão para todos os
participantes.
Em relação às atividades de formação
propostas pelo GEPE, destaca-se a referência
às Sessões de FormAção e História de Futuro,
atividades atualmente não oferecidas pelo
projeto mas que se revelaram de grande
importância para os beneficiários e para os
animadores, exigindo porém um reforço
adicional de investimento. Ainda a este
propósito, a análise efetuada permitiu verificar
que as atividades de formação aparecem
em segundo lugar no conjunto de atividades
que mais contribuem para as mudanças (em
primeiro lugar encontram-se as reuniões
semanais), tanto para os Gepeanos como para
os Animadores.

Em relação à articulação entre o GEPE
e os centros de emprego e formação, o
presente estudo permitiu confirmar que as
atividades oferecidas por estas entidades
são complementares à resposta do GEPE,
sugerindo-se por isso uma maior articulação
com estas entidades tendo em vista a
extensão dos benefícios do projeto a mais
pessoas.

questionários e considerar a hipótese
de combinar questionários online com
questionários presenciais. Em relação aos
questionários a responder pelas famílias,
sugere-se que este exercício seja realizado
pelos Gepeanos no âmbito dos “trabalhos e
desafios para casa”.

No que respeita à articulação entre o GEPE e
empresas, e ainda que este stakeholder não
tenha sido incluído na análise, parece existir
um potencial de impacto por explorar, tanto
em relação aos participantes do GEPE como
em relação às próprias empresas. De facto,
foi várias vezes referido pelos beneficiários a
importância de se proporcionarem encontros
com empresas, ao mesmo tempo que foi
confirmado o contributo positivo do GEPE
para o funcionamento de várias empresas,
nomeadamente através da sinalização dos
perfis procurados e do trabalho anterior de
preparação das pessoas para o mercado de
trabalho.
Por último, quanto a futuros estudos de
impacto, a análise realizada sugere a
necessidade de:
-organizar e recolher atempadamente os
dados necessários para uma análise de
impacto;
-segmentar o grupo de animadores entre
“Animadores voluntários” e “Animadores,
colaboradores de Instituições Anfitriãs”;
-alargar a amostra de stakeholders envolvida
e adicionar novos stakeholders à análise;
-alargar o tempo para resposta a
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Sumário Executivo
O Projecto Família é uma intervenção
adaptada da metodologia norte-americana
Homebuilders, desenvolvida em Portugal
pelo Movimento de Defesa da Vida (MDV)
e tem como principal objetivo evitar a
institucionalização de menores em risco
através de apoio intensivo, imediato e
individualizado junto da família.

5€ de valor social e, num cenário otimista
11€. O elevado retorno que aqui se obteve
está sobretudo associado ao nível da despesa
pública, uma vez que o montante que o
Estado paga por criança, por mês, ao lar em
que está acolhida (700€), é mais do que a
nossa intervenção despende por ano (628€)
com cada criança.

Durante 4 a 6 semanas, os técnicos do
projecto estão disponíveis para a família 24h
do dia, 7 dias por semana, desenvolvendo
a intervenção em sua casa e na sua
comunidade. A esta fase seguem-se 4 followup ao longo de um ano.

As principais conclusões deste estudo foram:

Com a presente análise procurou-se
compreender melhor o impacto deste
projecto, bem como as mudanças sociais que
este provoca, envolvendo vários stakeholders:
famílias beneficiárias, as entidades que
sinalizam casos e o Estado, na pessoa do
Ministério do Trabalho Solidariedade e
Segurança Social (MTSSS).
Com o resultado obtido, na análise,
percebemos que o Projecto Família terá
um SROI entre 1:5 e 1:11, isto é, num cenário
pessimista por cada euro investido produzirá

●

- as mudanças identificadas pelas
famílias e entidades, coincidem com as
identificadas quando fomos ao terreno;
●

- percebemos ainda que existem já
instrumentos de avaliação robustos ao
longo da intervenção, nomeadamente
a North Carolina Assesment Scale
(NCFAS), que deverá ser utilizada e até
complementada com outro tipo de
mudanças, a fim de se obter mais dados
e para o desenvolvimento de outras
análises, deverão ser envolvidos os
técnicos de terreno, ao longo de toda a
análise, já que têm maior proximidade
com as famílias e entidades
sinalizadoras.
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1
Âmbito e Stakeholders
Tendo em conta que todas as crianças/jovens
devem, sempre que possível, crescer em
suas casas, com as suas famílias, o Projecto
Esta análise procura provar o impacto da
Família surge como um parceiro de toda a
intervenção do Projecto Família, ao mesmo
família que a ajuda a promover competências,
tempo que queremos compreender melhor
pessoais e parentais, aumentando os fatores
as mudanças sociais que com ela se realizam. de segurança e diminuindo os fatores de
Será, por isso, uma análise SROI avaliativo e
risco - combatendo assim a necessidade da
o relatório final dirigir-se-á ao departamento
criança ser retirada.
de gestão e direção do MDV, de modo a
Grande parte das famílias com as quais
consolidar conhecimentos e tomar decisões,
intervimos são famílias economicamente
bem como a financiadores e investidores
desfavorecidas, com problemas a nível de
sempre que se considere pertinente.
integração social e saúde mental, entre
A análise vai recair sobre o Projecto Família,
outros. Os principais objetivos deste projeto
em Lisboa, constituído por 6 semanas de
são:
intervenção intensiva seguida de 4 follow- preservar a instituição familiar removendo
up, e nas respostas dadas no âmbito da
os riscos a partir da identificação e
preservação familiar e reunificação familiar,
no ano de 2015. Selecionámos Lisboa, não só desenvolvimento das potencialidades de
pela facilidade e otimização de recursos, mas todos os seus elementos;
sobretudo por se tratar do local onde há mais - reduzir a prática da institucionalização de
anos e de um modo mais estável é realizada
menores dando-lhes a oportunidade de
esta atividade.
permanecerem em segurança junto dos
Esta resposta do MDV surgiu numa altura em seus e oferecer uma alternativa às casas de
acolhimento, mais humana e menos onerosa.
que a institucionalização de crianças/jovens

1.1 Âmbito da análise

Esta análise vai ser desenvolvida pelo
departamento de gestão de Lisboa e com
apoio da equipa técnica do projeto, cabendo
a responsabilidade do mesmo à diretora
financeira, sendo ainda utilizados outros
recursos, tais como: chamadas telefónicas;
impressões; acesso a processos das famílias
acompanhadas e montante para pagamento
de despesas de deslocação, entre outros.

era crescente, no que respeita à sua proteção
relativamente ao risco/perigo, e para fazer
face a esta realidade.
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1.2 - Stakeholders
Em reunião de equipa foram identificados os
stakeholders do Projecto Família em 2015:
em primeiro lugar as famílias com crianças
em risco, principal beneficiário; os técnicos
do projecto, que o desenvolvem no terreno;
as entidades sinalizadoras e os financiadores,
que, de um modo ou de outro, tornam
esta atividade possível. O Estado surge, no
Projecto Família, como financiador, como
entidade sinalizadora e como afetado pelas
mudanças que este provoca; em discussão,
percebemos que seria mais adequado
enquadrá-lo apenas na perspectiva de
“beneficiário indireto”, procurando perceber
o impacto que o Projecto Família tem junto
do Ministério do Trabalho Solidariedade e da
Segurança Social (MTSSS).

1.2.1. Envolvimento
dos Stakeholders
O envolvimento dos stakeholders ocorreu
em três momentos, os dois primeiros para a
construção da Teoria da Mudança, no final
para valoração das mesmas.
Numa fase inicial, envolvemos os técnicos
do projeto a fim de, com eles, fazer um
brainstorming sobre as mudanças sociais
ocorridas nas famílias e nas entidades e
construir uma teoria da mudança de partida,
a ser testada, posteriormente, com os
stakeholders incluídos. Logo de seguida,
foram envolvidos os beneficiários através
de grupo focal e entrevistas presenciais,
e técnicos de entidades parceiras, bem
como um elemento associado ao MTSSS,
no sentido de percecionar as mudanças
aos olhos do Setor Público; estes dois
stakeholders foram ambos envolvidos através
de entrevistas presenciais e questionários
online. A título de curiosidade, e embora
posteriormente expliquemos que não são
incluídos, foram ainda contactados alguns
filantropos do Projecto Família, no sentido de
perceber qual a mudança que ocorre em si
por estarem a apoiar este projeto.
Numa segunda fase, foram envolvidos os
mesmos stakeholders, à excepção dos

financiadores, por acreditarmos que não
se aplica o critério de materialidade, e dos
técnicos do projeto, por estarem próximos
demais da realidade uma vez que poderiam
enviesar a realidade e, consequentemente,
os resultados, no entanto, e por essa mesma
proximidade, os técnicos foram envolvidos
para aplicação dos questionários às famílias e
entidades sinalizadoras.
A terceira fase foi constituída por entrevistas
presenciais nas instalações do MDV e nas
entidades sinalizadoras, sendo apenas
realizada telefonicamente ao MTSSS.
Nesse sentido já foi uma fase totalmente
desenvolvida pelo departamento de gestão
e angariação de fundos, de modo a obter um
maior nível de imparcialidade e rigor.

todas as famílias podem ser, a qualquer
momento “incomodadas” no sentido de
reviver o momento de crise e de mudança.
No que toca às entidades sinalizadoras, existe
claramente uma falta de disponibilidade dos
responsáveis, o que se justifica, sobretudo
no caso das CPCJ, pelo excessivo volume
de trabalho e pela pouca capacidade de
distanciamento da realidade para uma análise
transparente; relativamente ao MTSSS a
principal dificuldade prendeu-se com o facto
de ser uma só entidade mas constituída por
inúmeros serviços, o que dificultou a escolha
do interlocutor a envolver.

O envolvimento dos stakeholders foi difícil
ao longo de toda a análise, cada um por
razões associadas às suas especificidades:
Nas famílias a falta de disponibilidade
tornou difícil a conciliação de horários que
permitisse a realização de grupos focais de
qualidade, ao mesmo tempo que se por um
lado existe alguma dificuldade em conseguir
o distanciamento suficiente para perceber/
responder ao que era pedido, por outro nem
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Tabela 1 - Envolvimento de stakeholders

Stakeholder

Beneficiários (Famílias)

Segmento

nr.

Envolvimento I

Envolvimento II

nr.

%

método

nr.

%

método

Famílias em preservação

58

3

5%

Entrevistas presenciais

18

31%

Inquéritos presenciais

Famílias em reunificação

14

3

21%

Grupo focal e entrevistas presenciais

4

29%

Inquéritos presenciais

Jovens em autonomia de vida

3

0

0%

não aplicável

0

0%

MTSSS

1

1

100%

Entrevistas presenciais

1

100%

Financiadores

10

3

30%

Email

0

0%

Técnicos do Projecto Família

11

10

91%

Brainstorming

0

0%

Entidades Sinalizadoras

26

3

12%

Entrevistas presenciais e entrevistas online

4

15%

Inquéritos online

Inquéritos online

1.2.2. Stakeholders
incluídos/excluídos
Por razões de eficiência e eficácia, a definição
dos stakeholders deve ser limitada e devem
ser definidos os mais relevantes, utilizando
critérios de seleção de materialidade, rigor,
relevância e significância, para incluir e/ou
excluir os inúmeros stakeholders que possam
ser identificados.
Os principais e claros stakeholders são as
famílias, com crianças em risco, nas quais o
Projecto Família interveio. Ao olhar para este
grupo, percebemos ainda que os poderíamos
segmentar conforme fosse um caso de
Preservação Familiar, a criança permanece
em casa, ou se seria um caso de Reunificação

Familiar, em que o objetivo é o regresso a
casa de uma criança, ou ainda se seria uma
situação de Autonomia de Vida dirigida a
jovens a entrar na idade adulta. Decidimos
que apenas incluiríamos os primeiros
dois segmentos na análise, por razões de
ordem de equidade numérica (o número de
situações de autonomia de vida é demasiado
residual).
Outro stakeholder indispensável na
prossecução da metodologia são as
entidades sinalizadoras. Embora as famílias
possam sinalizar-se a si mesmas, a grande
maioria dos casos chega de entidades como

CPCJ, Equipas de Apoio ao Tribunal de Lisboa,
Equipas de Crianças e Jovens, entre outras.
Não segmentando - e excluindo as famílias
que se auto-sinalizam para evitar duplicação
- procurámos envolver estas entidades,
primeiro através de uma entrevista, mais à
frente através de questionários.
Considerámos também de interesse
envolver a figura do Estado, nomeadamente
o Ministério do Trabalho, da Solidariedade
e da Segurança Social (MTSSS), uma vez
que o projecto podia ter diversos impactos
que importou analisar, sobretudo a nível
económico-financeiro.

Os financiadores são também um stakeholder
indispensável à realização desta actividade,
na medida em que são quem o torna possível.
Contudo, decidimos não os incluir, uma vez
que não são um destinatário direto nem
são diretamente afetados por este tipo de
intervenção, por estarem mais longe do
terreno. Foram contudo envolvidos numa fase
inicial, no sentido de perceber o que muda
por apoiar o projecto a ponto de apoiar este e
não outro.
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Tabela 2a - Inclusão de Stakeholders

Stakeholder

Segmento

Justificação
Porque incluímos?

Beneficiários
(Famílias)

Famílias em
preservação
Famílias em
reunificação

Principais beneficiários do projeto; a família sinalizada é acompanhada, intensivamente, em sua casa, durante 6 semanas e
o principal objectivo é eliminar fatores de risco que possam levar à institucionalização da(s) criança(s).
Principais beneficiários do projeto; a família sinalizada é apoiada, intensivamente, durante 6 semanas, desenvolvendo o
seu principal trabalho para reunir todas, e as melhores, condições para que a(s) criança(s) voltem para casa.

Entidades Sinalizadoras

Considerámos um stakeholder a inserir uma vez que são quem sinalizou os beneficiários a quem a metodologia do Projecto Família poderia ser útil, acabando por ter uma proximidade grande com os técnicos do projeto e as famílias.

Ministério do Trabalho Solidariedade
e Segurança Social

Considerámos um stakeholder a incluir visto que, do ponto de vista económico e social, poderia angariar mais vantagens,
nomeadamente a nível da poupança, como tal deve ser percecionado este tipo de mudança.

Por sua vez, e embora os técnicos do
Projecto Família sejam parte inerente ao
desenvolvimento deste projeto, considerámos
que havia grande probabilidade de
enviesamento dos resultados, devido à
proximidade entre os mesmos e as famílias, o
que comprometeria o rigor do estudo.
A principal dificuldade nesta fase diz respeito
à especificidade do Projecto Família e
aos poucos stakeholders existentes; isto
é, embora o Projecto Família seja uma
metodologia assente em parcerias, o
envolvimento é sobretudo das famílias e
das entidades sinalizadoras o que acaba por
parecer bastante redutor.

Tabela 2b - Exclusão de Stakeholders
Stakeholder

Segmento

Justificação
Porque excluímos?

Técnicos do Projecto Família

Embora sejam parte inerente do Projecto, consideramos que haverá grande probabilidade de enviesamento
dos resultados, ou seja, compromete o rigor do estudo. No entanto, será interessante perceber que benefícios
este Projecto lhes traz, numa perspetiva social e humana.

Financiadores

Apoiam financeiramente este projecto, no entanto, acreditamos que o critério de materialidade não se aplica
neste stakeholder, ou seja, que as mudanças que possam sentir não terão relevância especial para si ou para
esta avaliação.
No entanto, vamos achamos pertinente perceber quais os benefícios e a importância que, eles próprios, sentem que têm ao apoiar este projeto.

Beneficiários (Famílias)

Jovens em autonomia de vida

Poucos casos - % residual.
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2
Recursos e
Atividades
A fim de melhor percebermos o projeto que estamos a avaliar, importa
definirmos os recursos implicados e as atividades que, com eles, são
desenvolvidas.

2.1 Investimento
A tabela abaixo apresentada demonstra o
investimento de cada uma das partes que
torna exequível a intervenção da metodologia
do Projecto Família. De sublinhar que o grupo
de análise selecionado para o presente
estudo é constituído apenas pelas famílias
cuja intervenção decorreu no âmbito do
CAFAP Lisboa durante o ano de 2015. Nesse
sentido, o MTSSS entra aqui também como
investidor, na medida em que é aquela
entidade que financia diretamente este
projeto.

neste caso totalmente financiada. Nesse
sentido, é de referir que o MDV procura
diversificar fontes de financiamento com
outros doadores e financiadores.
Por último, importa dizer ainda que a sede
da instituição, em Lisboa, pertence à Direção
Geral do Património, tendo sido cedida
por contrato de comodato por um período
de 40 anos, pelo que foi feito um cálculo
de estimativa de valor por comparação ao
custo de arrendamento por metro quadrado
naquela zona de Lisboa.

Trata-se - como é possível verificar na tabela
seguinte - de uma intervenção cujos custos
estão fortemente concentrados nos recurso
humanos, o que se justifica pelo facto de
cada técnico acompanhar, na fase intensiva,
apenas duas famílias de cada vez.
Tivemos alguma dificuldade no levantamento
de recursos, por se tratar de uma atividade
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Tabela 3 - Recursos
Stakeholder

Recursos não
monetários

Recursos
monetários

TOTAL

Tempo

€

Género

€

Total

Diretos

€

Indiretos

€

Total

Beneficiários
(Famílias)
Entidades
Sinalizadoras
Financiadores e
Mecenas

€0
Renda

€21 254,76

MDV
Recursos
Humanos

Formação
contínua

€250,00

€21
255

€0

€0

€91 585

€112 839

(total)

€68 421,14

(total)

€23 163,43

Rec. Hum.

€62 330,22

Rec. Hum.

€22 876,41

€0

Deslocações

€2 130,81

Deslocações

€287,02

€0

Outros

€3 960,11

€0

€0

€0

€0

€250

€0

€250
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2.2. Realizações
Os recursos atrás referidos foram aplicados
para o desenvolvimento da metodologia
do Projecto Família. Esta metodologia é
composta por duas grandes fases: primeiro
uma fase de intervenção intensiva, composta
por 6 semanas durante as quais o técnico
está disponível para a família 24h/7dias, o
que faz com que apenas possa acompanhar,
em modo intensivo, duas famílias de cada
vez. Posteriormente, segue-se uma fase
de acompanhamento mais distante, com
contactos pontuais (follow-up) ao fim de 1, 3, 6
meses e 1 ano.
No quadro em baixo é possível verificar o
número de horas despendidas pelos técnicos
do Projecto Família em toda a intervenção,
nas 6 semanas intensivas e nos follow-ups,

podendo constatar-se que, no ano de 2015,
foram acompanhadas 72 famílias de um
modo intensivo, tendo ainda sido realizados
33 follow-ups de 1º mês, 38 de 3ºmês, 40 de
6º mês e 49 follow-up de 1 ano.
Para encontrar os dados relativos às
atividades, foram utilizadas as bases de
dados de famílias sinalizadas de 2015, de
Lisboa, a fim de conseguirmos aceder a todos
os dados.
A principal dificuldade sentida neste ponto
prendeu-se com o facto de nem sempre
os dados estarem atualizados, o que foi
superado com o apoio da supervisora do
projeto.

Tabela 4 - Realizações
Atividades Realizadas

Atividades em N.º

Nº de horas total*

Nº de beneficiários/resultados alcançados

Concepção/publicação de um Guia de
Práticas Recomendadas em IPI

Publicados 370 exemplares
do Guia

Disponibilizados às 150 Equipas Locais de Intervenção
Precoce do SNIPI, às diferentes estruturas que compõem o
SNIPI, bem como às suas subcomissões e outras entidades
público-privadas.

1597 profissionais de IPI têm acesso ao Guia de Práticas
Recomendadas em IPI.

35 horas (7 horas cada seminário)

1655 participaram nos seminários, designadamente profissionais de IPI, Comissários e Subcomissários do SNIPI, Famílias de
Crianças, Entidades público-privadas, entre outras pessoas da
Comunidade

24 horas de formação, cada, nas 5 regiões do País ( 4 ações
no Norte e 3 nas restantes regiões), perfazendo um total de
384 horas de formação

428 profissionais de IPI frequentaram as ações com
aproveitamento.

Seminários de Disseminação do Guia

5 seminários realizados nas
5 regiões do País (Norte,
Centro, Lisboa e Vale do
Tejo,

Alentejo e Algarve)
Ações de formação

16 ações de formação
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3
Teoria da
mudança
Para o desenho da teoria da mudança do projeto foi necessário percorrer um
caminho, começado com a teoria da mudança de partida (TMP) e acabado a
teoria da mudança de chegada (TMC).

Tabela 5 - Mudanças incluídas
Stakeholder

Mudança

Beneficiários (Famílias)

Maior coesão familiar
Redução de conflitos
Maior equilíbrio financeiro

Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social e Instituto
da Segurança Social

Gestão eficiente dos recursos económicos
Protecção e inclusão social das crianças, jovens e suas famílias

Entidades Sinalizadoras

Maior eficácia nas medidas aplicadas
Melhoria das relações com os beneficiários
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Famílias
Para a construção da TMP tomámos por base
os objetivos finais do Projecto Família - a
preservação ou reunificação familiar; através
de uma intervenção intensiva, individualizada
e limitada no tempo, este tipo de intervenção
procura promover as competências
pessoais, sociais e parentais dos elementos
constitutivos do agregado familiar, de maneira
a potenciar os fatores de segurança e eliminar
os fatores que colocam as suas crianças e
jovens em casa, ou promover o regresso
a casa de crianças ou jovens previamente
institucionalizados.
Partindo daí, procurámos, com o apoio
dos técnicos do Projecto Família, fazer um
brainstorming das mudanças que ocorriam,
o que nos permitiu perceber melhor aquelas
que mais frequentemente ocorreriam nas
famílias. Assim sendo, mudanças como
o “aumento de competências pessoais e
parentais”, a “capacidade de realizar e cumprir
um orçamento familiar” a “capacidade de
procurar e de se relacionar nos diferentes
serviços”, a “redução de conflitos”, o “aumento
da coesão familiar” foram as mais referidas
e, com elas conseguimos perceber o trajeto
de mudanças que normalmente acontece no
interior da família desde a intervenção até aos
resultados finais.
Quando passámos para o envolvimento
dos stakeholders, foi curioso perceber a
coincidência entre os contributos dados
pelos técnicos do Projeto Família e os
contributos dados pelas famílias, e até pelas
entidades sinalizadoras, o que revela, por
si, a proximidade existente entre estes e o
terreno. Este é um projeto que se caracteriza

Figura 1 - TM Famílias

Obtem emprego

Percebe que pode
confiar nos técnicos

Diminui os conflitos
com os técnicos

Tem maior conhecimento
dos seus direitos e obrigações

Sente-se mais proactivo
para recorrer aos serviços

Conhece melhor os serviços
a que pode recorrer

Tem acesso a
habitação social

Maior Equilíbrio Financeiro

Tem acesso a outros
apoios sociais

Filhos permanecem
em casa
Tem consciência que
é preciso ter regras e rotinas

Tem maior capacidade
de criar momentos em família

Aumenta o Sentimento
de Pertença

Maior Coesão Familiar
Filhos regressam a casa

Percebe que o outro
tem vontades

Tem maior capacidade
de pôr os interesses
do filho em 1º lugar

Reconhece as suas
capacidades e fragilidades

Redução de conflitos

Percebe que tem de
mudar comportamentos

Cria/Desenvolve estratégias
para lidar com os filhos
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pelo estabelecimento de parcerias entre si
- a família faz, com o técnico, o seu próprio
diagnóstico e estabelece os objetivos de
mudança para a intervenção; no final, avalia.
Para as famílias, o facto de conseguirem
aceder aos serviços, a criação de estratégias
para lidar com os filhos, a criação de
regras em casa e momentos em família, a
capacidade de confiar nos técnicos, foram as
mudanças que mais foram mencionando.
Vários testemunhos demonstram aquele
trabalho de proximidade e intensidade,
entre técnicos e famílias: “O trabalho da
‘Dra’ comigo ajudou-me muito na realização
do meu objetivo, sem ela não teria sido
possível”, “Para além do trabalho da ‘Dra’,
de ter acompanhado a minha família, foi
também uma grande amiga”, onde o superior
interesse da criança e as relações afetivas
e humanas prevalecem acima de qualquer
outro interesse: “(...) os miúdos já (...) lidavam
com a ‘Dra’ [técnica do Projecto Família] quase
como uma amiga que lá ia a casa. (...) a Dra.
também entrava nas nossas brincadeiras,
chegamos a fazer bolos lá na minha casa (...)
acho que foi bastante bom, tanto para mim
como para as crianças.” ou “(...) até hoje ainda
tenho este apoio [do Projecto Família]. (...) eu
posso agarrar o telefone e se eu estiver aflito,
[a técnica aconselha] ‘Olha faz assim. Faz
assim, que é melhor’ (...) e é o que tenho tido a
salvar-me”.

Entidades Sinalizadoras
Para o stakeholder Entidades Sinalizadoras,
como para as famílias, existe grande
proximidade entre os técnicos do Projecto

Família e os das Entidades Sinalizadoras,
sendo que estes últimos avaliam a
intervenção dos primeiros, razão pela qual
houve grande coincidência entre as duas
teorias da mudança.
Assim sendo, embora a TMP tenha sido
delineada da mesma maneira, através da
perceção que os técnicos do Projecto Família
tinham das mudanças que aconteciam nas
entidades à medida que se iam trabalhando
as suas famílias, a TMC acabou por confirmar
mudanças como a possibilidade de “acesso
a um diagnóstico mais profundo da família”,
pelo facto de este ser desenvolvido pela
mesma e pelo técnico que conhecia com
uma proximidade a realidade em que vivia,
a “melhoria do trabalho em rede”, pelo facto
de ser a base de toda a metodologia, e
uma “maior fundamentação das medidas
aplicadas”, diretamente relacionada com um
diagnóstico mais profundo.

Figura 2 - TM Entidades Sinalizadoras

Diagnóstico efectivo
e real das famílias
(proximidade do técnico)

Decisão relativamente às
MPP mais fundamentada

Maior confiança nas
decisões tomadas

Maior eficácia nas
medidas aplicadas

Maior compreensão do
contexto familiar da criança

Maior tolerância
com as famílias

Melhoria das relações
com os beneficiários

Promoção do
Trabalho em Rede

Aumento das respostas
a nível de Promoção
e Protecção

Promoção dos direitos
das crianças/jovens

Maior realização
profissional

As conclusões nesta fase foram retiradas
entre entrevistas e fichas preenchidas nas
reuniões anuais do “Encontros de Entidades”
e de avaliação do Projecto Família, tendo sido
possível chegar às mudanças anteriormente
referidas pelos nossos técnicos, ou a
mudanças como a melhoria do trabalho em
rede, o apoio do relatório de intervenção
na construção e proposta da medida de
promoção e proteção, a melhor relação
com os beneficiários, seja no que toca à
redução de conflitos seja no que respeita ao
estabelecimento de relações de confiança
com as famílias ou com técnicos de outras
entidades.
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Ministério do Trabalho Solidariedade e
Segurança Social
Para o stakeholder Ministério do Emprego,
Solidariedade e Segurança Social (MTSSS),
a TMP foi estruturada tendo em conta
dados públicos como sejam o custo mensal
existente por mês por criança/jovem
institucionalizado ou a missão daquelas
entidades.
Nesse sentido, entre entrevistas, dados
oficiais e literatura foi estabelecido que as
mudanças existentes seriam agrupadas em
dois clusters: por um lado, as relacionadas
com a gestão eficiente dos recursos, isto
é, trata-se de uma resposta com menos
custos do que a resposta alternativa da
institucionalização, conforme “Compromisso
de Cooperação para o Sector Social e
Solidário - Protocolo para o Biénio 20152016”; por outro, reconhece-se que é feito
um trabalho melhor e mais eficiente do que o
trabalho que estas entidades são capazes de
fazer, uma vez que, como referiu uma fonte
pertencente ao ministério no ano de 2015,
“(...) quem institucionaliza é o Estado. Se o faz,
em última análise, é porque não tem outra
resposta” e a “prioridade máxima é evitar a
institucionalização”.
Um segundo cluster de mudanças levanos à segunda mudança seleccionada para
análise: com intervenções como o Projecto
Família, o Estado reconhece o cumprimento
da sua missão na proteção e inclusão social
das crianças, jovens e suas famílias, visto
reconhecer que o “pilar fundamental [da
sociedade] é a família” . Entre 2011 e 2015,
a estratégia governamental na área da
segurança social focava-se numa abordagem

de “trabalho em parceria com IPSS, ONG e
Grupos Informais, no sentido de chegar a mais
pessoas [em vulnerabilidade social], melhor
e com uma resposta mais customizada
(ouvindo quem ‘sabe’)”.

Figura 3 - TM MTSS

Aumento da rede de
parcerias de ação social

Promoção da
parentalidade positiva

Aumento da agilização
de respostas sociais

Promoção/ proteção do
superior interesse da criança sinalizada
e de outras do seu agregado

Aumento da eficácia
das respostas sociais

Redução da despesa pública
com a resposta de institucionalização

Proteção e Inclusão social das
crianças, jovens e suas famílias

Gestão eficiente
dos recursos económicos

Teoria da mudança: notas e conclusões
Embora não fossem incluídos no âmbito
desta análise, achámos pertinente perceber
as mudanças que o Projecto Família
provocava no que tocava a financiadores
e doadores, tendo tido respostas como
«um projeto que beneficia de uma (…)
capacidade de fazer pontes e estabelecer
parcerias com entidades de todos os setores
da sociedade, aspecto cada vez mais
importante para responder a problemas de
maior complexidade e transversalidade.»,
«Creio que somos o reflexo da família em
que crescemos e que a nossa sociedade
é o espelho das famílias que a compõem.
Por isso não podemos resolver os desafios
da nossa sociedade sem ajudarmos as
nossas famílias a desenvolverem as pessoas
capazes de aportar soluções. Acredito que o
desenvolvimento sustentado dos membros
de uma família decorre da existência de uma
harmonia mínima entre todos que é muitas
vezes difícil de alcançar pelos desafios
permanentes que nos coloca a nossa
sociedade, demasiado materialista e fraca de
valores.»

Nesta fase, a recolha de literatura foi
importante para perceber as questões
relacionadas com o impacto referente ao
Estado, em Portugal centrado no MTSSS,
mas, por outro lado, para perceber que de
facto, as mudanças ocorridas na família estão
pouco estudadas, sendo o principal foco a
nível internacional permanência na família e
reunificação familiar e durante quanto tempo
a situação se mantém. Esta questão prendese sobretudo com o facto de se tratar de
uma intervenção individualizada, ou seja, os
objetivos de mudança são estabelecidos para
cada família conforme aquelas que são suas
necessidades o que faz com que as áreas de
trabalho na intervenção não sejam comuns
entre todas.

Esta fase reforçou as dificuldades sentidas
anteriormente, relacionadas com o
envolvimento dos diferentes stakeholders.
Por outro lado, o facto de toda a literatura
internacional apontar apenas para os
resultados finais da intervenção, com ou
sem justificação, acabou por não ajudar na
sedimentação dos resultados obtidos. No que
respeita às entidades sinalizadoras, sentiuse maior dificuldade na identificação de
De todas as restantes mudanças identificadas mudanças uma vez que, embora estejamos
apenas duas não foram incluídas: referente ao apenas a utilizar o ano de 2015, este projecto
MTSSS, não incluímos o “aumento da eficácia é aplicado em Lisboa de um modo contínuo
das respostas sociais” por termos escolhido
desde 2006, o que faz com que não seja fácil
dar prioridade a uma mudança objectiva pensar no antes e no depois.
redução das despesas destas entidades com
a institucionalização - e a outra mudança
perceptiva - maior cumprimento da missão da
Segurança Social. No que toca ao stakeholder
Entidades Sinalizadoras, não incluímos a
“maior realização profissional” por ser uma
mudança que poderia cair numa questão
de maior subjetividade do técnico e não da
entidade.
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4
Provas e Valor
4.1. Indicadores (quantidade)
As mudanças atrás referidas são medidas
através de indicadores que vão permitir
perceber a quantidade de cada mudança
através de um segundo envolvimento dos
diferentes stakeholders. Por questões de
simplicidade do presente estudo-piloto
inerentes ao Programa de Impacto Social foi
apenas seleccionado um indicador para cada
mudança.
A escolha dos indicadores tornou-se
uma fase complexa da análise, em que
as dificuldades existentes se prenderam
com o facto de, por um lado terem sido
detetados erros relativamente às mudanças
selecionadas e, por outro, de existirem de
facto poucos estudos com o envolvimento
dos stakeholders com mudanças como as
aqui selecionadas.
Seguidamente explicamos mais
detalhadamente os indicadores selecionados
para cada mudança e stakeholder.

Famílias
Em primeiro lugar é de referir que as mudanças e indicadores selecionados no âmbito deste stakeholder são iguais para os dois
segmentos, que estamos a analisar, como é
possível verificar no quadro em baixo.
Para a mudança “maior coesão familiar” detetámos vários indicadores, revelados através
dos técnicos do Projecto Família e pelas
próprias famílias, tais como número de refeições tomadas em família, tempo a brincar
com os filhos, programas em família, mas
rapidamente percebemos que todos poderiam confluir num indicador, mais profundo,
relacionado com o sentimento de pertença.
Este indicador pretende perceber a perceção
que a família tem desse sentimento, antes e
depois da intervenção.

Tabela 6 - Indicadores Familia
Segmento

Mudança

Indicador

Fonte

Famílias em preservação
Famílias em reunificação

Maior coesão
familiar

Sentimento de pertença

Famílias

Redução de conflitos

Frequência de situações
de conflitos

Famílias e Equipa Projecto
Família

Maior equilíbrio
financeiro

Capacidade de gestão do
orçamento familiar

(Fundação Agir Hoje)

No que toca à “redução de conflitos” selecionámos o indicador “Frequência das situações de
conflitos” com base no testemunho dado pelas famílias. Considerámos este indicador pertinente na medida em que relações adequadas e estáveis serão relações mais saudáveis/menos
conflituosas, sendo um indicador mais adequado do que o número de conversas entre pais e
filhos, a capacidade de gestão do stress ou a escala de assertividade, sendo também o mais
completo.
Por fim, no que toca ao equilíbrio financeiro, e depois de uma profunda reflexão no que respeita
a esta mudança, percebemos que a curto prazo esta mudança, mais do que estar associada
ao ganho de rendimentos, está associada a uma maior capacidade de gestão do orçamento
familiar como, por exemplo, o maior enfoque nas reais necessidades dos elementos familiares.

241

Entidades Sinalizadoras

MTSSS

Relativamente a este stakeholder foram seleccionadas as mudança
“maior eficácia nas medidas aplicadas” e a “melhoria das relações
com os beneficiários”.

Para o stakeholder Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança
Social foram seleccionadas, como referido anteriormente, a “gestão
eficiente dos recursos económicos” e a “protecção e inclusão Social
das crianças e jovens”.

Tabela 7- Indicadores Familia
Mudança

Indicador

Fonte

Maior eficácia nas
medidas aplicadas

Adequabilidade das medidas
aplicadas (perceção)

Auto-elaborada

Melhoria das
relações com os
beneficiários

Qualidade da relação entre
staff e beneficiários

Relatório Acreditar

A chegada a estes indicadores teve algumas dificuldades, pela
fraca existência de estudos com mudanças deste tipo publicados.
Contudo, e com base nas entrevistas e feedback das entidades
sinalizadoras percebemos que a “eficácia das medidas de promoção
e protecção aplicadas”, conforme se trate de CPCJ ou de entidades
de apoio ao Tribunal de Famílias e Menores, estaria associada ao facto
de estas medidas estarem mais ou menos adequadas àquela que é a
realidade de cada família e de cada criança.
No que toca à mudança “melhoria das relações com os beneficiários”
percebemos que a mesma poderia ser testada através da perceção
existente da qualidade da relação entre o staff das entidades e as
famílias acompanhadas pelo Projecto Família, antes e depois da
intervenção; pretende-se, mais do que perceber a evolução no que
toca a conflitos, perceber a relação de confiança e segurança entre
ambos.

A primeira mudança está diretamente relacionada com a
poupança gerada pela relação entre o custo mensal por criança
institucionalizada e o custo da intervenção do Projecto Família,
pelo que escolhemos como indicador o custo mensal por criança
institucionalizada que consta do “Compromisso de cooperação para o
sector social e solidário - Protocolo para o Biénio 2015/2016.

Tabela 8 - Indicadores: MTSS
Mudança

Indicador

Fonte

Gestão eficiente dos
recursos económicos

Custo mensal por criança institucionalizada

Compromisso de cooperação para o setor
social e solidário - Protocolo para o Biénio
2015/2016

Protecção e Inclusão
social das crianças, jovens e suas famílias

Perceção da qualidade das respostas sociais

Auto-elaborada

Para a segunda mudança diretamente relacionada com aquela que é
a missão destas entidades, por não ter sido encontrada literatura para
situações semelhantes, considerámos que deveria ser utilizado como
indicador e perceção que existe relativamente à qualidade da respostas sociais dadas com a existência do Projecto Família.
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4.2. Duração

Dos Indicadores à Quantidade
Para calcular a quantidade/ distância percorrida relativamente a
cada mudança foi pedido (por questionário) aos stakeholders que se
localizassem numa escala de 0 a 4 no que diz respeito ao ponto em
que estavam antes da intervenção e no momento atual .

A duração de uma mudança é o tempo que se calcula que a mesma
perdure, caso o projeto desapareça. Para encontrar este valor foi colocada,
em questionário, uma pergunta dirigida à durabilidade de cada mudança,
com hipótese entre os 6 meses e mais de 5 anos, tendo-se chegado aos
resultados apresentados em baixo.

É de referir que as maiores distâncias percorridas estão no âmbito do
MTSSS, das quais se destaca a Gestão eficiente de recursos que está
associada ao sucesso da intervenção do Projecto Família.

Para que os resultados não fossem exacerbados, optou-se por considerar
que a resposta “mais de 5 anos” equivaleria a 6 anos.

Tabela 9 - Indicadores Quantidade
Stakeholder

Mudança

Indicador

DP

Famílias

Maior coesão familiar

Sentimento de pertença

14%

Redução de conflitos

Frequência de situações de
conflitos

48%

Maior equilíbrio financeiro

Capacidade de gestão do
orçamento familiar

22%

Maior eficácia nas medidas aplicadas

adequabilidade das medidas
aplicadas (percepção)

13%

Melhoria das relações
com os beneficiários

Qualidade da relação entre
staff e beneficiários

13%

Gestão eficiente dos recursos económicos

Taxa de sucesso do MDV

70%

Entidades Sinalizadoras

MTSSS

Protecção e inclusão social das crianças, jovens e
suas famílias

Percepção da qualidade das
respostas sociais

75%

Por considerarmos que existia o risco de os stakeholders projetarem as
suas mudanças no tempo, transmitindo como que um desejo que as
mesmas não terminassem, optámos por colocar um máximo para algumas
mudanças como é o caso das mudanças relativamente ao MTSSS, onde
considerámos que acabariam findo o projeto.
No caso dos beneficiários considerámos como máximo o valor de 5 anos
para o caso da coesão familiar, 3 para a redução de conflitos e 4 para o
maior equilíbrio financeiro.

Tabela 10 - Duração das mudanças
Stakeholder

Mudança

Duração

Beneficiários (Famílias)

Maior coesão familiar

3,53

Redução de conflitos

2,40

Maior equilíbrio financeiro

2,72

Maior eficácia nas medidas aplicadas

2,50

Melhoria das relações com os beneficiários

2,00

Gestão eficiente dos recursos económicos

0

Protecção e Inclusão social das crianças, jovens e suas
famílias

0

Entidades Sinalizadoras

Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social e Instituto da Segurança Social
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4.3. Aproximações financeiras
No sentido de valorar cada uma das
mudanças, recorremos ao terceiro
envolvimento de stakeholders, a fim de lhes
conseguirmos atribuir um valor. Infelizmente,
por razões que nos são alheias, continuámos
a ter pouca adesão por parte das entidades
sinalizadoras, apenas tendo conseguido
abordar uma delas.
Esta fase do envolvimento consistiu em
entrevistas individuais, procurando realizar
o “jogo de valor” e a “disponibilidade para
pagar” no caso das famílias beneficiárias, e
apenas o segundo nos restantes casos.
No que toca à ordem de preferências
das famílias, a “maior coesão familiar” foi
considerada a mudança mais relevante, o
que faz sentido se percebermos que esta é
uma intervenção muito vocacionada para a
questão da relação entre todos os elementos
do agregado. Foi curioso, neste processo de
entrevista, nomeadamente no “jogo de valor”,
perceber que para as famílias existe aquilo a
que dão mais valor não é necessariamente
o mais dispendioso - como o caso de uma
família que valorizava mais a aquisição de
uma máquina da roupa (100€) do que o
pagamento das dívidas (1.200€), e colocava
“redução de conflitos” no meio dos dois.

Dada esta e outras dificuldades encontradas no processo, considerámos que seria mais
pertinente procurar outras fontes que nos dessem uma aproximação financeira mais
confortável e fidedigna e recorremos, por isso, às aproximações reveladas. Neste sentido,
considerámos que outro modo de atingir tanto uma “maior coesão familiar” como uma
“redução dos conflitos dentro das famílias” seria através de um acompanhamento quinzenal
em consultas de terapia familiar, tendo, através de uma pesquisa de valor na internet,
chegado ao valor médio 81€ por consulta, 1.944€ anuais,
Já no que toca ao MTSSS, e como fará sentido, foi dado um maior peso ao cumprimento da
sua missão, ou seja “protecção e inclusão social das crianças, jovens e suas famílias”, quando
comparado com a “gestão eficiente de recursos”.
O cálculo do valor da mudança “gestão eficiente de recursos” foi realizado com base nos
dados do “Protocolo para o biénio 2015/2016” , que nos refere que o valor mensal entregue
pelo MTSSS aos lares de acolhimento por criança institucionalizada é de 700€, valores .

A “disponibilidade para pagar” referente ao cumprimento da missão do MTSSS, que por uma
questão de precaução apenas foi utilizada no cenário otimista, foi calculada com base na
entrevista realizada, em que foi dito que aquela entidade teria de gastar pelo menos 15 vezes
mais do que o valor protocolado através dos CAFAP caso quisesse responder à sua missão
com recursos humanos e materiais próprios.
Curioso é perceber que, nos caso das entidades sinalizadoras, foi considerada mais relevante
a “melhoria das relações com os beneficiários” do que a “maior eficácia das medidas
aplicadas” - isto porque o interlocutor considerou que havendo uma melhor relação será
possível conhecer melhor as situações e, como tal, escolher uma medida que melhor se
adeque à situação de cada criança. Considerou-se ainda que para que estas mudanças
fossem atingidas seria possível um reforço de pelo menos dois técnicos superiores, na equipa
.
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Para recolha deste dado baseámo-nos na
tabela de vencimentos da função pública e,
mais uma vez para que não fosse exacerbada
a aproximação financeira relativa a esta
mudança, considerámos o vencimento
da primeira linha do Técnico Superior de
1ª classe, multiplicado pelos 14 meses
e acrescido da Taxa Social Única, o que
totalizaria 45.210,82€.
Contudo, considerámos que, para efeito da
melhoria da relação poderíamos também
atingir a mudança com um evento onde
estivessem presentes os colaboradores
das entidades e as famílias acompanhadas,
com uma refeição e onde houvesse lugar a
dinâmicas desenvolvidas com esse objetivo.
Para isso, e recorrendo ao SROI da Fundação
Agir Hoje, considerámos o valor de 50€ por
participante, totalizando 6.200€.
Gostaríamos de ter regressado ao terreno
para confirmar a concordância dos
stakeholders com as diferentes aproximações
financeiras, mas tal não foi possível por razões
associadas ao calendário da presente análise.

Tabela 11 - Aproximações Financeiras
Stakeholder

Mudança

Escala de
Preferências

Aproximação financeira

Valor (€)

Beneficiários
(Famílias)

Maior Coesão Familiar

1º (42%)

Valor médio de mercado consultas
terapia familiar

972,00 €

Redução de Conflitos

3º (27%)

Valor médio de mercado consultas
terapia familiar

972,00 €

Maior equilíbrio
financeiro

2º (31%)

Custo de uma formação em finanças
pessoais

90,00 €

2º (46%)

Disponibilidade para pagar - valor referente ao vencimento de reforço técnico
em 2 tecnicos superiores, com base no
vencimento da tabela da Função Pública

45 210,82 €

1º (57%)

Custo de um evento com os beneficiários - com base no valor do SROI da
FUndação agir Hoje - 50€ * (72 famílias
+ (26 entidades*2 técnicos por entidade))

6 200,00 €

Gestão eficiente
dos recursos
económicos

2º (38%)

Valor institucionalização criança * o
número de crianças apoiadas pelo projecto família - 180

1 512 000,00 €

Protecção e Inclusão social das
crianças, jovens e
suas famílias

1º (63%)

Disponibilidade para pagar

0,00 €

Entidades Sinalizadoras

Maior eficácia nas
medidas aplicadas

Melhoria das
relações com os
beneficiários

MTSS

245

5
Impacto e Retorno social
5.1 Atribuição I
A atribuição I pretende dar nota da parte da mudança que se
calcula que aconteceria de qualquer modo, mesmo que o
projeto não existisse.
Para apurar este desconto, foi aplicado um questionário a todos
os stakeholders no qual constava a pergunta “Como estaria a
situação [relativa a cada uma das mudanças] caso o projeto não
tivesse existido?” e em 3 mudanças - redução de conflitos, maior
equilíbrio financeiro e protecção e inclusão social das crianças e
jovens e suas famílias - o valor foi positivo, o que significa que as
mudanças poderiam de alguma forma acontecer, por vontade
própria das famílias ou com outra intervenção.
Relativamente à gestão eficiente de recursos, por parte do
MTSSS, o valor baseia-se num estudo que conclui, através de
um grupo de controlo que 15% das institucionalizações podem
ser prevenidas com outra intervenção1.

Tabela 12 - Atribuição I
Stakeholder

Mudança

Atribuição I

Beneficiários (Famílias)

Maior coesão familiar

0,0%

Redução de conflitos

6,8%

Maior equilíbrio financeiro

1,1%

Maior eficácia nas medidas aplicadas

0,0%

Melhoria das relações com os beneficiários

0,0%

Gestão eficiente dos recursos
económicos

15,0%

Proteção e Inclusão social das crianças, jovens e suas famílias

25,0%

Entidades Sinalizadoras

MTSSS

1 - Fraser, MW, Pecora, PJ, and Haapale, DA (eds) (19991), families in crises: The impact of Intensive
Family Preservation Services. New York: Aldine de Gruyter. Two-state study funded by the US Office
of Human Development Services to determine the efectiveness of Homebuilders and a State of Utah
Replication of Homebuilders at preventing imminent placement of children and youth into out of
home care.
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5.2 Atribuição II

5.3 Taxa de redução

A atribuição II diz respeito à parte da mudança que se deveu à intervenção de outras
entidades ou fatores externos ao projeto. Os valores abaixo apresentados são uma média dos
resultados obtidos através da aplicação dos questionários aos stakeholders.

A taxa de redução representa a deterioração dos resultados do projeto ao longo do tempo,
sendo que 100% corresponde ao desaparecimento da mudança assim que o projeto termina e
0% significa que as mudanças permanecem inalteráveis indefinidamente.

No caso da “gestão eficiente de recursos”, que não foi alvo de questionário, considerou-se 25% Considera-se então que questões como a coesão familiar e a gestão de um orçamento
familiar, perdurarão no tempo mais do que todas as outras. Assim sendo, para as primeiras
porque sabemos que existem outras entidades análogas ao MDV que concorrem para atingir
considerámos o valor de 25% e para as restantes 50%.
aquela mudança.

Tabela 13 - Atribuição II
Stakeholder

Mudança

Atribuição II

Beneficiários (Famílias)

Maior coesão familiar

13%

Redução de conflitos

24%

Maior equilíbrio financeiro

25%

Maior eficácia nas medidas
aplicadas

43%

Melhoria das relações com
os beneficiários

43%

Gestão eficiente dos recursos económicos

25%

Proteção e inclusão social
das crianças, jovens e suas
famílias

70%

Entidades Sinalizadoras

MTSSS

5.4 Deslocação
Ao longo das entrevistas foi possível retirar a conclusão de que não existem consequências
negativas decorrentes da intervenção do Projecto Família para qualquer entidade externa
ou para o meio envolvente, pelo que todos os stakeholders consideraram que o valor de
deslocação das mudanças seria zero.
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5.5 Cálculo do retorno social
O quadro abaixo apresenta o resultado do impacto e retorno social ao longo de 3 anos, sendo
ano 0 o ano do projecto e os anos 1 e 2 os dois anos seguintes ao mesmo.
Através do mapa de impacto social podemos concluir que as mudanças com maior impacto
são a “redução de conflitos”, a “maior eficácia das medidas aplicadas” e a “gestão eficiente dos
recursos económicos”, que constituem pontos muito fortes na proposta de valor deste projeto.
O valor de retorno social do Projecto Família obtido foi de 8.09€, ou seja, por cada euro
investido há 8,09€ de retorno social. No entanto, este rácio pode variar entre 1:5 e 1:11, isto é,
num cenário pessimista por cada euro investido produzir-se-á 5€ e, num cenário otimista 11€.
O elevado retorno que aqui se obteve está sobretudo associado ao nível de despesas pública,
uma vez que o Estado paga por criança, por mês, €700, e a nossa intervenção custa, por ano,
628€.
Tabela 14 - Retorno social (SROI)

Valor presente de cada ano (após descontos)

Ano 0

Ano 1

Ano 2

744 298,84 €

114 311,69 €

56 307,39 €

Valor atual líquido total (VAL)

914 917,92 €

VAL - Investimento

801 828,59 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento)

8,09 €
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Mapa de Impacto Social
Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Realizações

Mudanças
Descrição

Quem afetamos/nos afeta?

Beneficiários (Famílias)

Como vamos segmentar os
Stakeholders?

Famílias em preservação

Famílias em reunificação

Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?

O que vão eles investir?

Quanto vão
investir (€)?

58 Tempo

Atividades em números

Intervenção intensiva (6 semanas)

MTSSS

Financiadores (MTSSS e DGP)

Duração

Começo

Qual a Distância
Percorrida (DP)?
(T1-T0)

Se o projeto só
tivesse um ano,
durante quanto
tempo os
stakholders
sentiriam a
mudança?

Aproximação Financeira (AF)

Os efeitos
começam no
início da
atividade (1) ou
no ano seguinte
(2)?

Qual o racional da aproximação financeira?

Valor

Que preço que
atribuímos à
mudança?

Atribuição I

Deslocação

O nosso projeto
gera esta
Que parte desta
mudança à custa
mudança
de um impacto
aconteceria de
qualquer forma? negativo noutro
stakeholder?

Impacto

Atribuição II

Redução

Que parte da
mudança se
deveu a outras
pessoas ou
instituições?

Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
ano para o
outro?

Cálculo do Retorno Social
Taxa de Desconto

QT x AF - DC

Ano 0

0,06 €

Ano 1

Ano 2

Maior Coesão Familiar

sentimento de pertença / custo da auto-estima

13,64%

3,53

1 Valor médio de mercado consultas terapia familiar

972,00 €

0%

0

13%

25%

6 709,21 €

6 709,21 €

6 709,21 €

5 031,91 €

Redução de Conflitos

Frequência de situações de conflitos

48,30%

2,40

1 Valor médio de mercado consultas terapia familiar

972,00 €

7%

0

24%

50%

17 856,28 €

17 856,28 €

17 856,28 €

8 928,14 €
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Maior equilíbrio financeiro

capacidade de gestão do Orçamento Familiar

21,59%

2,72

1 Custo de uma formação em finanças pessoais

90,00 €

1%

0

25%

25%

800,80 €

800,80 €

800,80 €

600,60 €

Maior Coesão Familiar

sentimento de pertença / custo da auto-estima

13,64%

3,53

1 Valor médio de mercado consultas terapia familiar

972,00 €

0%

0

13%

25%

1 619,46 €

1 619,46 €

1 619,46 €

1 214,60 €

Redução de Conflitos

Frequência de situações de conflitos

48,30%

2,40

1 Valor médio de mercado consultas terapia familiar

972,00 €

7%

0

24%

50%

4 310,14 €

4 310,14 €

4 310,14 €

2 155,07 €

90,00 €

1%

14 Tempo

Intervenção intensiva (6 semanas)

25%

358,98 €

358,98 €

358,98 €

269,23 €

26

Maior eficácia nas medidas aplicadas

adequabilidade das medidas aplicadas (percepção)

12,50%

2,50

1 Disponibilidade para pagar - valor referente ao vencimento de reforço técnico em 2 tecnicos superiores, com base no vencimento
45 210,82da€ tabela da
0%Função Pública

0

43%

50%

84 487,72 €

84 487,72 €

84 487,72 €

42 243,86 €

10

26 Tempo

0,00 € Envio de sinalizações; reuniões com técnicos do PF Maior equilíbrio financeiro
Melhoria das relações com os beneficiários

Qualidade da relação entre staff e beneficiários

12,50%

2,00

1 Custo de um evento com os beneficiários - com base no valor do SROI da FUndação agir Hoje - 50€ * (72 famílias + (26 entidades*2
6 200,00técnicos
€
por
0%entidade))

0

43%

50%

4 456,25 €

4 456,25 €

4 456,25 €

2 228,13 €

Gestão eficiente dos recursos económicos

Taxa de sucesso do MDV

70,00%

0,00

1 Valor institucionalização criança * o número de crianças apoiadas pelo projecto família - 180

0,00 €

75,00%

0,00

1 Disponibilidade para pagar

1 Tempo

Sinalizações, reuniões acompanhamento

capacidade de gestão do Orçamento Familiar

Protecção e Inclusão social das crianças, jovens e suas famílias Percepção da qualidade das respostas sociais

1
MDV

Como medimos a mudança?

Descontos (DC)

Quantidade (QT)
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14
Entidades Sinalizadoras

O que muda nas suas vidas?

Indicador

formação
2 Tempo e financiamento

Total

21,59%

2,72

1 Custo de uma formação em finanças pessoais

0

25%

1 512 000,00 €

15%

0

25%

50%

623 700,00 €

623 700,00 €

0,00 €

0,00 €

25%

0

70%

50%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

744 298,84 €

744 298,84 €

120 598,84 €

62 671,53 €

Valor presente de cada ano (após descontos)

744 298,84 €

114 311,69 €

250,00 €
112 839,33 € Reuniões avaliação anuais

113 089,33 €

Total

0,00 €

56 307,39 €

Valor atual líquido total (VAL)

914 917,92 €

VAL - Investimento

801 828,59 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento)

8,09 €

Stakeholder

Valor

Beneficiários (Famílias)
81 509,28 €
Entidades Sinalizadoras
222 359,92 €
MTSSS

623 700,00 €
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5.6 Análise de sensibilidade
A análise de sensibilidade pretende perceber o impacto de determinadas opções ao longo
do processo ou de fatores externos na presente análise determinando também o seu grau de
robustez.

Nesse sentido, para construção dos referidos cenários jogámos essencialmente com a taxa
de sucesso da intervenção (distância percorrida), com as atribuições e com a valorização da
mudança, como é possível verificar na tabela em baixo.

Para efeitos desta análise optámos por construir 3 cenários: otimista, pessimista e de 1:1, que
procuraria perceber o que teria de acontecer para que o Projecto Família não acrescentasse
valor ao investimento obtido.

Tabela 15 - Análise de sensibilidade: fatores críticos

Fases da análise

Parâmetro a analisar

Valor base

valor cenário
otimista

valor cenário
pessimista

Valor
cenário 1:1

Distância Percorrida

Gestão eficiente de recursos (MTSSS)

70%

85%

50%

15%

Valor

Mudança cumprimento missão (MTSSS)

0,00 €

1.756.800€

0,00 €

0,00 €

Coesão Familiar - jogo de valor

972,00 €

3.350 €

972,00 €

972 €

Redução de conflito jogo de valor

972,00 €

2.880 €

972,00 €

972 €

Orçamento Familiar - jogo de valor

90,00 €

3.392 €

90,00 €

90,00 €

Valor do vencimento dos técnicos superiores

45.880,00€

32.000,05 €

45.210,82€

45.880,00€

Maior Coesão Familiar

0,00%

0,00%

1,00%

5,00%

Redução de Conflitos

6,8%

6,12%

7,48%

15,00%

Maior equilíbrio financeiro

1,1%

0,99%

1,21%

5,00%

Gestão eficiente dos recursos económicos

0,0%

0,00%

1,00%

5,00%

Protecção e Inclusão social das crianças, jovens e suas famílias

0,0%

0,00%

1,00%

5,00%

Maior eficácia nas medidas aplicadas

15,0%

13,50%

16,50%

22,50%

Melhoria das relações com os beneficiários

25,0%

18,75%

27,50%

50,00%

Atribuição I
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O valor da distância percorrida no que toca à Gestão Eficiente dos recursos é calculada com
base na taxa de sucesso da intervenção, isto é, o número de crianças que ao fim de ano de
intervenção permanecem em segurança em suas casas. Nesse sentido, e tendo em conta
que este valor nunca no MDV esteve abaixo dos 70% considerámos para efeitos pessimistas
que poderia descer aos 50% e otimistas atingir os 85%.
No que toca ao valor em primeiro lugar importa referir que na mudança associada ao
cumprimento da missão do MTSSS no cálculo real (“base”) não foi contemplado nenhum
valor por uma questão de precaução, uma vez que, através do método “disponibilidade para
pagar” nos foi referido que para atingir a mesma mudança, o Ministério teria um custo 15 vezes
superior ao que tem através do estabelecimento de protocolos com entidades como o MDV.
Este acréscimo apenas foi contabilizado no cenário positivo.
A coesão familiar e a redução de conflitos, no cálculo real, foram calculadas com base nos
custo unitário de consultas de terapia familiar tendo, no cenário otimista testado o valor com
os resultados do jogo de valor realizados através de entrevistas com os stakeholders. Esta
situação aplica-se ainda à melhoria na gestão do orçamento familiar, que no cálculo real se
baseia no custo de uma formação em finanças pessoais.
Ainda na questão do valor é de referir que, para o cálculo da adequabilidade das mudanças,
que segundo a disponibilidade para pagar seria o equivalente ao acréscimo em dois técnicos
superiores na equipa, para o cenário pessimista considerámos que os técnicos seriam
estagiários, e por isso com um vencimento mais baixo e, no otimista, que seria técnicos
superiores mais experientes.
No que toca à questão da atribuição considerámos, para o cenário otimista o decréscimo de
10% e que no pessimista seria um acréscimo da mesma ordem.
Relativamente ao cenário 1:1, considerámos que a Atribuição I seria mais elevada em todas
as mudanças, com a Distância Percorrida atrás mencionada, tendo chegado à conclusão que
seria muito difícil que alguma vez este cenário pudesse acontecer.
Através desta análise de sensibilidade conseguimos ficar mais seguros dos valores obtidos,
uma vez que percepcionamos que o SROI real é praticamente a média dos dois cenários
extremos, percebendo então que se trata de uma fotografia fiável dos impactos do Projecto
Família em todos os stakeholders.
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6
Conclusão e
recomendações
A presente análise SROI procurou estimar o
impacto que o Projecto Família teve sobre os
seus beneficiários, entidades sinalizadoras
e Ministério do Trabalho Solidariedade e
Segurança Social (MTSSS), tendo como
âmbito da análise a intervenção ocorrida em
2015 no âmbito do CAFAP.

foram realizadas novas entrevistas no âmbito
de uma procura de aproximações financeiras.

Foi curioso perceber que as mudanças
indicadas pela equipa técnica coincidiram
com as identificadas pelos stakeholders
famílias e entidades sinalizadoras. No
primeiro caso, “coesão familiar”, “redução
de conflitos” e “maior equilíbrio financeiro” e,
No início do processo procurou-se perceber
no caso das entidades sinalizadoras, “maior
junto dos técnicos do projeto a perceção
adequabilidade das medidas de promoção
que tinham das mudanças ocorridas nas
e proteção aplicadas”, associada a um
famílias acompanhadas e nas entidades que
as encaminhavam, para que pudéssemos ter conhecimento mais profundo da situação de
uma base de conhecimento antes do primeiro cada família, e a “melhoria da relação com
os beneficiários”, associada a uma maior
envolvimento dos stakeholders.
tolerância sentida por ambas as partes.
O referido envolvimento foi realizado em
Relativamente ao MTSSS, as mudanças
vários momentos da análise: em primeiro
também não causaram surpresa, uma vez
lugar, através de entrevistas individuais e/
que a nível nacional, e até internacional, o
ou grupos focais, para que pudéssemos
custo direto de uma criança institucionalizada
identificar as mudanças e construir a
é sempre maior do que o custo com o apoio
Teoria da Mudança; numa segunda fase,
em meio natural de vida, e essa diferença
o envolvimento foi realizado, através da
será tanto maior quanto mais consequências
aplicação de questionários, de modo a obter
a longo prazo lhes juntarmos. Por outro lado,
dados quantitativos que permitissem depois
o MTSSS considera que o Projecto Família
construir a análise; na fase final do processo,

ajuda no cumprimento da sua missão de
“proteção e inclusão das crianças e jovens
e suas famílias” - não haveria também outra
razão para esta resposta estar incluída no
âmbito do protocolo celebrado entre o MDV e
esse ministério.
Não podíamos deixar de referir que foi um
enorme desafio a questão do envolvimento
dos stakeholders, o que se deve, no caso das
famílias à situação de grande fragilidade em
que estão ou estiveram, já que se trata de
famílias com multiproblemáticas e para quem
o regressar ao momento de crise vivido pode
ser doloroso e até prejudicial. Nesse sentido,
a adesão ao estudo foi limitada, o que, num
estudo posterior pode ser minimizado com
um maior envolvimento da equipa técnica de
projeto.
Por outro lado, as principais entidades
sinalizadoras, do Projecto Família, são as
Comissões de Protecção de Crianças e
Jovens (CPCJ), as equipas de apoio ao
Tribunal Família e Menores, e as Equipas de
Crianças e Jovens. Como sabemos, trata-

se de entidades com um elevado volume
processual o que, conjugado com os timings
apertados da análise, limitaram também o
seu envolvimento em tempo útil..
Com base nestes pontos optámos, em
termos de aproximações fInanceiras para
estimar o valor das mudanças, por nos
basear em preferências reveladas (i.e. fontes
secundárias), por termos noção de que os
valores obtidos através das metodologias de
preferências declaradas (i.e. com os próprios
stakeholders como fonte) poderiam ser pouco
reveladores da realidade.
Com base nos dados referidos no capítulo
que lhe diz respeito, ainda que tratando-se
de um projecto piloto, percebemos que o
Projecto Família terá um SROI entre 1:5 e 1:11,
isto é, num cenário pessimista por cada euro
investido produzirá 5€ de valor social e, num
cenário optimista 11€. O elevado retorno que
aqui se obteve está sobretudo associado ao
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impacto a nível da despesa pública, uma vez
que o Estado paga por criança por ano mês
ao lar em que está acolhida (700€), é mais do
que a nossa intervenção despende por ano
(628€).

do Estado podemos dizer, por senso comum,
que duram enquanto o projeto dura, uma vez
que estão diretamente ligadas aos seus resultados.

as capacidades parentais, a interacção familiar, a segurança familiar e
o bem estar dos filhos se revela de preenchimento fulcral para o apoio na medição de impacto, estando agora aberta a possibilidade para
inserção de novos campos / mudanças a analisar.

Evolução das mudanças ao longo dos anos
Maior coesão F...

Impacto por stakeholders

Ano 0
Ano 1

Redução de Co...

Ano 2
Maior equilibrio...

Benificiários
(famílias)

93,7%

Maior eficácia n...

Entidades
Sinalizadoras

Melhoria das rel...

MTSSS

Gestão eficient...

Protecção e inc...
0,00€

200.000,00€

400.000,00€

600.000,00€

Findo este processo é importante realçar
alguns pontos que, sendo alterados, poderão
tornar mais robustos os resultados de uma
Nesta análise o stakeholder que mais parefutura análise. Em primeiro lugar, percebeceu beneficiar com a intervenção foi então o
mos que é de carácter o envolvimento da
MTSSS, dado este que não nos surge como
equipa técnica desde o primeiro momento e
surpresa, tendo em conta o valor despendido no planeamento de todo o processo, percepor criança por mês numa instituição e a sua
bendo e planeando também a possibilidade
comparação com o valor anual da intervenção de realização de grupos focais: eles são a
do Projecto Família.
pedra base do projeto e, como tal, poderão
ser os principais facilitadores do processo de
No que toca à evolução das mudanças ao
análise.
longo dos anos, é de salientar que aquelas
que perduram de um modo consistente ao
Por outro lado, percebemos que a North Carlongo do tempo são as que dizem respeito às oline Assessment Scale (NCFAS) que mede a
famílias - o que também não é de estranhar
evolução das famílias antes e depois da interse pensarmos que é sobre elas que o Projec- venção em campos como o ambiente familiar,
to Família incide. Por outro lado, as mudanças

Relativamente às entidades sinalizadoras percebemos que deveríamos, numa análise futura, fazer a separação daquelas que têm um
carácter decisor (CPCJ, por exemplo) das que não o têm (por exemplo
lares).
Relativamente aos valores apurados, é curioso que mesmo que ao
Projecto Família acrescentemos serviços complementares existentes
no MDV, como sejam o apoio psicológico ou o apoio à procura de emprego, a resposta que pretendemos dar seja sempre mais eficiente
que o mero acolhimento das crianças e jovens, sendo que o principal
custo, o do corte de laços familiares e a impossibilitação de crescer
com os próprios pais ou familiares, é também ele evitado.
O percurso que realizámos através do Programa de Impacto Social
2016 é em tudo gratificante, uma vez que nos obrigou a olhar com um
olhar crítico para o Projecto Família, procurando as mudanças e impactos, positivos e negativos, que dali pudessem surgir, encontrando na
instituição abertura para correções que fosse necessário fazer.
As ferramentas que aqui adquirimos serão aplicadas na construção de
projetos futuros, nomeadamente a teoria da mudança e as de envolvimento dos stakeholders, por percebermos como fundamental a percepção de todos os envolvimentos para o sucesso de cada ação.

253

7
Referências bibliográficas
4Change (2016). Programa de Impacto Social - Manuais de Prototipagem. s.e.			
Compromisso de Cooperação para o Sector Social e Solidário - Protocolo para o Biénio 2015-2016
Fraser, MW, Pecora, PJ, and Haapale, DA (eds) (19991), families in crises: The impact of Intensive Family Preservation Services. New York: Aldine de
Gruyter. Two-state study funded by the US Office of Human Development Services to determine the efectiveness of Homebuilders and a State
of Utah Replication of Homebuilders at preventing imminent placement of children and youth into out of home care
Relatório IS 2013 - Relatório da Fundação Agir Hoje. s.e.
www.familiesfirst.org
http://www.samea.org.za

254

Jantares Comunitários
STC - Associação Serve the City Portugal

Protótipo SROI Avaliativo
2016
255

Índice

Jantares Comunitários
STC - Associação Serve the City Portugal

Sumário Executivo

257

1. Âmbito e Stakeholders

258

2. Recursos e Atividades

262

3. Teoria da Mudança

264

4. Provas e Valor

269

5. Impacto e Retorno Social

274

6. Conclusão e Recomendações

278

7. Referências Bibliográficas

279

8. Anexos

280

256

Sumário Executivo
Serve the City é uma ONG Internacional que
organiza grupos de voluntários para servir nos
centros urbanos por todo o mundo. Tendo
começado em Bruxelas, em 2005, atualmente
está ativa em mais de 70 cidades de vários
continentes. A Associação Serve the City
Portugal (STC) iniciou as suas atividades em
2007, através da mobilização de voluntários
de todas as idades e géneros, para servirem
as comunidades urbanas.
O projeto Jantares Comunitários nasce
em Abril de 2011 em Lisboa, apoiado pela
Comissão Europeia que o designou como
“projeto emblemático” do Ano Europeu
do Voluntariado 2011. Tem como objetivo
providenciar um espaço e tempo para a
criação de relações de amizade entre a
população em situação de sem-abrigo e
outras situações de fragilidade e voluntários
de diversas proveniências.
A análise avaliou a execução do projeto
durante o ano de 2015 e tem como principais
motivações: melhorar o processo de decisão
institucional; comprovar o impacto do projeto
junto das entidades financiadoras e reforçar
parcerias estratégicas.

Foram incluídos três stakeholders: convidados
(num universo de 312 pessoas em situação
de sem abrigo, sem teto, famílias de baixo
rendimento e idosos isolados), voluntários
(1489) e entidades parceiras (5).
Do envolvimento com os stakeholders, as
linhas de mudança que melhor traduzem
o impacto gerado pela intervenção são:
melhoria do bem-estar físico; aumento
do desempenho cognitivo através do
envolvimento em outras atividades; aumento
da autoestima e melhoria do bem-estar
social (para os convidados); aumento da
participação cívica e desenvolvimento
pessoal e interpessoal (para os voluntários);
melhoria das respostas e da performance da
organização e aumento do bem-estar dos
colaboradores (para as entidades parceiras).

A avaliação permitiu concluir que o projeto
é um conceito simples mas com impacto na
vida dos seus stakeholders, constituindo um
exercício de responsabilidade social para
todos os envolvidos e uma resposta social
complementar para uma Cidade mais coesa e
solidária.

O cálculo do Retorno Social do Investimento
(SROI) apresentou um resultado de 1:4,13, que
nas análises de sensibilidade varia entre 1:2,16
(cenário pessimista) e 1:8,69 (cenário otimista),
correspondendo a um retorno entre 2,16€ e
8,69€ por cada 1€ investido.
(1) Apesar da data de fundação remeter a Junho de 2015, a Serve the City funciona desde 2007 e beneficiou do apoio
institucional da Fundação Stela e Oswaldo Bomfim (IPSS, ONGD), que incubou o desenvolvimento do STC libertando
recursos e energias para um incremento sustentável da sua atividade.
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1
Âmbito e
stakeholders
A análise avaliou o impacto dos “Jantares
Comunitários” durante o ano de 2015. Este é
o projeto mais representativo da missão do
STC e aquele que mobiliza mais voluntários
e recursos. A principal motivação é conhecer
que diferença o projeto faz na vida dos seus
convidados, voluntários e entidades parceiras.
Igualmente relevante é a oportunidade de
melhorar a tomada de decisões, demonstrar
aos financiadores o impacto do projeto e
estimular a mobilização de voluntários e
parceiros.
O objetivo geral do jantar é promover um
encontro regular de pessoas de várias faixas
etárias e quadrantes sociais, entre voluntários
e pessoas socialmente fragilizadas. Como
objetivos específicos, pretende aproximar
cidadãos de realidades sociais distintas;
fomentar, através dos afetos, a vontade
de mudança e afirmar uma mensagem
de esperança e cidadania participativa.O

contexto socioeconómico do projeto não é
recente. O fenómeno centrado na população
sem abrigo acentuou-se com a crise
económica, as exigências do mercado de
trabalho e a insuficiência de respostas sociais.
Entre 2011 e 2013 (INE), a taxa de risco de
pobreza chegou aos 47,8%. Em 2015, 26,7%
da população encontrava-se em risco de
exclusão social.
O enquadramento dos Jantares é, por
isso, ímpar: num espaço seguro é servida
uma refeição completa à mesa, onde se
sentam pessoas socialmente fragilizadas
e voluntários. São também envolvidos
voluntários provenientes da entidade
financiadora para servir a refeição. Todos têm
o primeiro nome colado ao peito e as mesas
são estrategicamente organizadas para
criarem um espaço onde as diferenças não
condicionam o diálogo.
O primeiro jantar, experimental, realizouse em 2010 e com tal sucesso que levou
o projeto a candidatar-se ao apoio da
Comissão Europeia, tendo sido escolhido
como “Projeto Emblemático” do Ano Europeu

do Voluntariado 2011. Pouco tempo depois,
adquiriu uma periodicidade quinzenal, num
refeitório municipal, onde se serviam cerca de
300 refeições por antar.
A sustentabilidade do projeto, viável pela
fidelização de entidades diversas (empresas,
associações, escolas, igrejas), provém da
angariação de um montante em cada jantar,
e todo o trabalho no local é assegurado
por voluntários. São envolvidas cerca de 26
entidades por ano.
O projeto é coordenado, a cada jantar, por
um elemento da Equipa Executiva, um
elemento da Direção Geral, um número
variável de elementos da Equipa Executiva e
um conjunto de voluntários facilitadores de
coordenação.
Para esta análise a STC alocou um
representante institucional; dois elementos
da EE e um elemento da DG; um conjunto de
serviços oferecidos por parceiros; acesso a
chamadas telefónicas e internet; impressões;
deslocações e pontuais incentivos aos
stakeholders envolvidos.
258

1.2 - Stakeholders
1.2.1. Envolvimento
dos stakeholders
Conhecemos os stakeholders do projeto pela
influência direta que têm sobre a intervenção
e pela forma como experienciam e são
afetados pela mesma. São contemplados
através do processo de reconhecimento
profundo do âmbito dos Jantares.
A análise focou-se na intervenção das
equipas de Voluntários (Equipa de Vols. que
Serve - EVS; Equipa de Vols. que Janta - EVJ;
Equipa de Vols. que Acolhe - EVA; Equipa
de Voluntários que Facilita - EVF; Equipa de
Vols. que Cozinha - EVC e Equipa de Vols,
que Recebe - EVR), num total de cerca de
122 voluntários envolvidos em cada jantar.
Para garantir a representatividade, foram
envolvidos voluntários de cada equipa nas
três fases de recolha de dados. Aplicando
uma metodologia de investigação/ação
nas duas primeiras fases foram realizadas
10 entrevistas e 91 questionários, na última
fase foi organizado um grupo focal com 6
voluntários
Os Convidados do Jantar constituem o
conjunto de pessoas socialmente fragilizadas
segmentado em quatro categorias: pessoas
em situação de sem abrigo (PSA), pessoas

Os Responsáveis, constituídos por elementos
sem teto (PST), idosos em situação de
isolamento (IS) e famílias de baixo rendimento da Equipa Executiva e da Direção Geral,
coordenam e supervisionam o jantar.
(FBR). Em 2015 foram contabilizadas 3555
presenças, que correspondem a um número
real de 312 convidados (130 regulares em
cada jantar e 7 pela primeira vez em cada
jantar). Numa primeira fase foram realizadas
10 entrevistas, observando as categorias
acima mencionadas, de seguida foram
aplicados 54 questionários e, por fim, foi
organizado um grupo focal com 7 convidados.
As Entidades Parceiras (Comunidade Vida e
Paz, Associação Conversa Amiga, Exército
de Salvação, Centro de Apoio ao Sem Abrigo
e Câmara Municipal de Lisboa) participam e
complementam a resposta social criada pelo
Jantar, cujo envolvimento aponta para outras
respostas sociais aos convidados. Foram
envolvidos na análise através de 2 entrevistas
na fase inicial, 3 questionários e 2 entrevistas
na fase final.
As Entidades Financiadoras (empresas,
associações, escolas, ONGDs, igrejas, etc)
financiam o jantar e mobilizam uma equipa de
voluntários para servir o jantar. O ano de 2015
contou com 26 financiadores.
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Tabela 1 - Envolvimento de Stakeholders
Stakeholder

Segmento

U

Envolvimento I
n

Voluntários

Pessoas
socialmente
fragilizadas

Entidades
parceiras

1489

1.PSA
2. PST
3. IS
4. FBR

312

5

10

10

2

%

método

1%

Entrevistas
Emails
Telef.

3%

40%

Entrevistas

Entrevistas
Emails
Telefonemas

Envolvimento II
n

91

54

3

Envolvimento II

%

método

n

%

6%

Questionários
Emails
Telef.

6

0,4%

17%

Questionários

60%

Questionários
Emails
Telefonemas

6

2

Inclusão

método

Grupo focais
Emails
Telef.

2%

Grupo Focal

40%

Grupo focal
Emails
Telefonemas

Justificação
Porque incluímos/excluímos?

Sim

Voluntários cuja intervenção influencia o projeto em grande
escala

Sim

São os beneficiários diretos do projeto e, por isso, o
stakeholder com maior peso e em quem a mudança mais se
aplica

Sim

Estão presentes no Jantar como respostas sociais
complementares às pessoas socialmente fragilizadas na
Cidade

Entidades
financiadoras

24

Sim/Não

Os recursos provenientes deste stakeholder contribuem
na totalidade para a sustentabilidade do projeto, mas é
considerado apenas como stakeholder financeiro

Responsáveis

6

Não

Dadas as funções executivas ou diretivas, têm pouco peso
na avaliação
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1.2.2. Stakeholders
incluídos/excluídos
Em equipa identificaram-se os stakeholders
relevantes para o projeto, bem como as
mudanças que os Jantares Comunitários
trouxeram para cada um. Esta reflexão
contribuiu para decidir quais os stakeholders
que deveriam ser incluídos em função da
materialidade das mudanças, da relevância
das mesmas para cada um e da significância
geral para a realização de uma análise SROI.
Alguns stakeholders não foram incluídos na
análise, pois apesar da materialidade das
mudanças, a relevância e a significância das
mesmas eram menores quando comparadas
com os três stakeholders incluídos. O facto de
estarmos perante uma prototipagem também
prevê limitações, tais como a falta de tempo e
de recursos para incluir todos os stakeholders
do projeto.

As Entidades Parceiras são incluídas por
serem parceiras na abordagem direta com os
convidados do jantar no seu dia-a-dia mas,
sobretudo, pela sinergia de respostas sociais
que complementam o âmbito dos Jantares.
Apesar de não se sentarem à mesa como
técnicos, no decorrer dos Jantares podem
ser facilitadores no acesso a alguns recursos
(apoio legal, processos de institucionalização,
acesso a medicamentos ou cuidados de
saúde e higiene, etc), o que acaba por
ter algum peso no alcance da pessoa
socialmente fragilizada ou na humanização
do trabalho técnico.

As Entidades Financiadoras são apenas
incluídas do ponto de vista dos recursos
aplicados uma vez que a realização dos
Jantares depende delas como investidores
Foram incluídos na análise os Voluntários,
e mobilizadores do número necessário
cuja intervenção influencia o projeto em
de colaboradores para servir o jantar.
grande escala e cujo envolvimento com
Enquanto empresas, escolas, associações
os convidados é direto, mensurável pela
ou comunidades de fé têm, através da
perceção do aumento das relações saudáveis participação financeira, uma ação que atribui
aprofundadas e identificação de sentimentos um peso menor à análise e que justifica a
de bem estar, confiança e autoestima.
exclusão.
Os Convidados, ou pessoas socialmente
fragilizadas, são considerados os beneficiários
diretos do projeto e o stakeholder com maior
peso na análise e em quem a mudança mais
se aplica. É este stakeholder que o Jantar
pretende servir por intermédio de todos os
outros stakeholders envolvidos.

A equipa de coordenação do projeto também
é excluída por desempenhar funções
executivas e estar associada à dimensão
processual e logística do Jantar, não obstante
todos os elementos poderem integrar a rede
de relacionamentos dos convidados e até,
não raras vezes, estabelecerem a ponte entre
o voluntário e o convidado em cada jantar.
Tabela 2 - Inclusão de stakeholders
Stakeholders
Incluídos
Stakeholder

Segmento

Justificação

Voluntários

Equipas

Correspondem a uma componente essencial do projeto, sem
a qual o projeto perderia a sua identidade e missão. A sua
intervenção influencia o projeto em grande escala.

Pessoas
Socialmente
Fragilizadas
Entidades
parceiras

São os beneficiários diretos do projeto e, por isso, o stake1.PSA; 2.PST; 3.IS; 4.FBR holder com maior peso - quem procuramos servir através da
rede de voluntariado e parcerias criadas
Abordagem direta com
a pessoa socialmente
fragilizada

Respostas sociais complementares e perceção pós-jantar,
constituem facilitadores no acesso a apoio legal, medicamentos, consultas de saúde e processos de institucionalização

Segmento

Justificação

Stakeholders
Excluídos
Stakeholder
Entidades
financiadoras

Responsáveis

São apenas incluídas do ponto de vista financeiro e dos recursos aplicados que viabilizam a realização dos Jantares.
Coordenação + Equipa
Executiva + Direção
Nacional

Dadas as funções executivas estarem associadas à dimensão processual e logística do Jantar e à necessidade de
manter uma postura imparcial este stakeholder é excluído
pois acaba por ter pouco peso na análise
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2
Recursos e
Atividades
2.1. Investimentos
Nesta fase da análise é possível descrever os
recursos que cada stakeholder investe nos
Jantares, bem como os resultados esperados
decorrentes de cada uma das suas ações.
Para os Voluntários identificou-se o tempo
de participação em cada jantar e o respetivo
valor monetário desse envolvimento. Para
quantificá-lo, uma vez que participam
voluntários de todos os quadrantes sociais,
faixas etárias ou ocupações, assumiuse como referência o cálculo do valor/
hora do trabalho voluntário para efeitos
da contrapartida em espécie, cujo valor
corresponde a 3,82¤/hora. Assim, o total de
horas dos voluntários no ano de 2015 traduzse em 45.748,4¤.
Também os convidados investem como
recurso o tempo que passam no jantar, 2

horas entre o início da refeição e a despedida
perfazem as 7110 horas para um número
de 3555 convidados em 2015. Tratando-se
dos próprios beneficiários do projeto, não se
quantificou em euros este recurso.

refeitório municipal são cedidas pela Câmara
Municipal de Lisboa num total de 8 horas
em cada jantar, cujo valor estimado como
recurso indireto é 750¤ e corresponde a um
investimento anual de 19.500¤

No que diz respeito às 5 entidades parceiras
do projeto, apenas 2 participam regularmente
através da presença de colaboradores em
cada jantar, durante 2 horas. Assim, são
quantificadas 104 horas em 26 jantares.
Assumindo que o valor/hora dos técnicos é
de 7,8¤, obtém-se um investimento de 811,2¤
O valor total investido pelas entidades
financiadoras, nos 26 Jantares, é de 34.500¤,
numa média de 1325¤ por entidade. Este
valor abrange todos os custos inerentes ao
projeto enquanto recursos diretos: géneros
alimentares, seguro de voluntariado, custos
de coordenação, custos administrativos,
marketing e divulgação, deslocações e
despesas de representação. As instalações do

(2)VHTV = (SMNx(1+TSU)) : 22 : 7 - Programa Cidadania Ativa, Fundação Calouste Gulbenkian
(3)Considerando o valor médio de remuneração para um técnico superior com licenciatura de 1171¤.
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Tabela 3 - Recursos
Stakeholder

Segmento

Tempo

¤

Voluntários

Equipas
(3171)

11976 horas

45.750,4¤

Convidados

Todos
(3555)

7110 horas

Entidades
Parceiras

(3/5)

104 horas

Entidades
Financiadoras

Género

¤

Total

Diretos

¤

Indiretos

Total

TOTAL
45.750,4¤

811,2¤

Instalações
Géneros alimentares seguro de
voluntariado custos administrativos
marketing e divulgação deslocações e
despesas de representação custos de
coordenação

Todas (26)

¤

1325¤x26= 34.500¤

19.500¤

21.528¤

34.500¤

2.2. Realizações
Tabela 4 - Realizações
Que atividades realizaram?

Nº de atividades

Nº de horas total

Nº de beneficiários

Jantares Comunitários

26

208

1806
(1489 voluntários, 312 convidados e 5 entidades
parceiras)
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3
Teoria da
mudança
3.1. Teoria da mudança à partida
A construção da teoria da mudança partiu
da realização dos Jantares Comunitários. O
passo seguinte consistiu no mapeamento das
mudanças de curto, médio e longo prazo que
se verificam nos três stakeholders.

deu lugar à perceção de transformações
intermédias jantar após jantar, que quase
podiam ser organizadas cronologicamente, e
que se hierarquizam até à mudança de longo
prazo.

Este processo foi feito pela equipa de
trabalho através de um brainstorming inicial
com post its que levou à caracterização
básica da atividade, isto é, as diferentes
dimensões que um jantar providencia: uma
refeição, um ambiente relativamente seguro,
mesas estrategicamente organizadas, o
nome próprio escrito ao peito, conversas à
mesa. Tendo alguns destes itens na base
da atividade, passámos para a visão e para
as referidas mudanças. Esta metodologia
permitiu manter o foco na visão ou objetivo
geral dos Jantares ao mesmo tempo que

Para o stakeholder Convidados, a equipa
apurou quatro principais linhas de mudança:
o aumento do bem-estar mental/cognitivo,
através da estimulação cognitiva e da partilha
de conhecimentos e aptidões; o aumento do
bem-estar social através do aumento da rede
de relacionamentos interpessoais; o aumento
do bem-estar físico, através da sensação
de segurança e aumento da frequência dos
cuidados de higiene e, por fim, o aumento do
bem-estar psicológico através da sensação
de valorização pessoal e aumento da
autoestima. Não obstante ter sido eliminada

Certas expressões são ilustrativas da
identidade do projeto, sobretudo quando é
necessário explicá-lo a alguém que nunca
ouviu falar dele: “sentamo-nos à mesa,
temos talheres, o convívio é muito bom…”
(Convidada, FBR, 65 anos); “de 15 em 15 dias
vejo muita gente, é um jantar sentado normal,
Para os Voluntários definiram-se duas
como quando se tem uma vida normal”
principais linhas de mudança: o aumento da
(Convidada, IS, 60 anos); “onde temos várias
noção de responsabilidade social, que está
relacionado com a crescente sensibilização e pessoas com quem podemos conversar”
mobilização para responder a desafios sociais (Convidado, PSA, 54 anos); “envolve pessoas
socialmente fragilizadas e voluntários, poemna Cidade e que vão para além dos Jantares
se ali ao mesmo nível e trocam experiências”
Comunitários, e um aumento na realização e
(Voluntária, EVJ, 50 anos); “no geral, um
crescimento pessoais.
serviço à Cidade, uma oportunidade de servir
a Cidade” (Voluntário, EVA, 30 anos); “a ideia
Por fim, as três principais mudanças
identificadas para as Entidades Parceiras são: é ser um jantar entre amigos” (Voluntária,
EVR, 20 anos); “são um momento de convívio
a criação de relacionamentos de confiança
com público alvo e outros parceiros sociais; a e partilha, como se fosse jantar fora com
agilização de processos e tomada de decisão amigos e conhecesse pessoas novas”
no seio da organização e o reforço da imagem (Entidade Parceira).
social da organização.
pela necessidade de análise longitudinal,
a equipa referiu a Alteração de Percursos
de Vida como sendo uma linha transversal
e para a qual as quatro linhas de mudança
caminham.

A esta fase de reflexão, seguiu-se a ida
ao terreno com o intuito de validar esta
teoria da mudança inicial. Para o efeito,
foram realizadas entrevistas, presenciais e
telefónicas, estruturadas em cinco secções
(Caracterização Sociográfica; Enquadramento;
Recursos, Mudanças, Indicadores e
Stakeholders), com vista a uma primeira
descrição da situação em que se encontram
e à identificação das mudanças que
consideram mais relevantes.

264

3.2. Teoria da mudança à chegada
Tendo em conta os recursos humanos
limitados para aplicação de entrevistas
presenciais a todos os stakeholders optouse pela realização de 10 entrevistas aos
Voluntários, entre os quais se garantiu
a representatividade das equipas e as
opções de responder por telefone ou
presencialmente. As mesmas opções foram
colocadas às duas Entidades Parceiras
contactadas. Foram realizadas 10 entrevistas
presenciais aos Convidados. As questões
formuladas permitiram apurar as principais
linhas de mudança a ser consideradas nas
duas fases seguintes. Concluímos que a teoria
da mudança final contempla as mudanças
observadas à partida, com algumas variações
referidas pelos stakeholders.
Para os Convidados prevê-se que a
participação nos Jantares se traduza na
melhoria do bem-estar físico (associado à
higiene, à refeição servida à mesa e à redução
do stress do dia-a-dia); no aumento da
autoestima (associada à valorização pessoal
e “mais vontade de viver”), no aumento do
bem-estar social (que contribui para que se
sintam “em família” com “menos solidão e
mais abertura ao outro”, com maior “sentido
de pertença”, e mais sentimentos de “alegria”,
“ânimo”,“fé e esperança”) e no aumento do
desempenho cognitivo (sobretudo quando
manifestam mais iniciativa e aumento de
estímulos para “aprender coisas novas”,
“usufruir da Cidade” através do envolvimento

em atividades STC para além dos Jantares e
das oportunidades para expor artes e ofícios).
A mudança inesperada que é o ambiente
de ordem e respeito dentro dos Jantares em
relação à rua, patente em frases como “aqui
estamos em família uns com os outros...não é
lá fora, é aqui dentro. Aqui nós notamos quem
são as pessoas, aqui é que eu me sinto bem”
(Convidado, PSA, 54), “a alegria de conhecer
pessoas, lá fora não conseguia conhecer”
(Convidada, IS, 67 anos), contrasta com uma
perceção negativa que pode ser definida
por algum conformismo: “posso ver às vezes
maus comportamentos [no jantar] mas neste
meio já estamos habituados” (Convidado,
PSA, 55 anos). Contudo, tal constatação
não é suficientemente significativa para se
considerar mudança.
Para os Voluntários prevê-se um aumento da
participação cívica bem como a ampliação da
noção de responsabilidade social, designada
de forma simples por “solidariedade”, que
se traduzem em duas vias: uma delas parte
do “contacto com realidades diferentes”, da
formação de uma “consciência social”, de
uma ”noção diferente de voluntariado”, da
perceção de que “o propósito combina com
as ações” e da “motivação para acompanhar
alteração de percursos de vida dos
convidados”, e outra parte do envolvimento
com outros projetos na Cidade para além
dos Jantares, que permitiram conhecer a

Cidade, “entender as dinâmicas sociais” e
fazer uma “reflexão geral do contexto social”.
Prevê-se igualmente um favorecimento
do crescimento pessoal e interpessoal
(através do aumento da capacidade para
“lidar com coisas de que não se gosta” ou
“aceitar quando não somos úteis”; fruto da
“relativização dos problemas pessoais” e da
“quebra de preconceitos”; de um espírito de
“serviço”, “humildade”, “gratidão”, “tolerância”
e “compaixão” e da “renovação pessoal” e
clara valorização pessoal associada também
a alguma realização profissional motivada por
“parcerias laborais inesperadas” durante os
Jantares).

os colaboradores prevê-se que “conhecer
pessoas novas” e sentir “valorização da
experiência pessoal” como voluntários se
traduzam num aumento do bem estar, a nível
pessoal e profissional.
As linhas de mudança acima descritas vão
permitir captar o impacto gerado na vida de
cada stakeholder. É apresentado, de seguida,
o diagrama demonstrativo do caminho
percorrido para cada uma das mudanças de
longo prazo incluídas na análise, partindo
da atividade única do projeto - o jantar
comunitário.

No que diz respeito às Entidades Parceiras
prevê-se que atinjam melhores resultados
para a organização e uma “intervenção
com mais qualidade” através da criação de
“um ambiente mais acolhedor em relação
à rua” que contribui positivamente para um
“acompanhamento mais regular das pessoas
apoiadas”, “chegar a mais pessoas que
necessitam” e “enriquecer o conhecimento
acerca da população”. Esta última mudança
também se traduz pelo reforço da imagem
social da organização, ou seja, “a entidade
é vista de uma forma mais humanista pelos
convidados” pois sentados à mesa é possível
“aprofundar relacionamentos com as pessoas
apoiadas” e “conhecer as pessoas de uma
forma mais genuína”, havendo “um alívio
do peso institucional da organização”. Para
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Figura 1 - TM Convidados

Envolvimento em
outras atividades STC
Mais iniciativa
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coisas novas (ex: Ler)

Aumento do desempenho
cognitivo através do envolvimento
em outras atividades
Usufruir da Cidade

Aumento da higiene
e salubridade

Aumento do envolvimento
em comunidade

Aumento da sensação
de conforto

Melhoria do
bem-estar físico

Jantares
Comunitários
Ser bem servido

Hábito de 15
em 15 dias

Conversas

Sentar à mesa

Companhia

Redução do stress

Relacionamentos

Aumento da noção
de compromissos

Não ser esquecido

Vida social para
além dos Jantaress

"Estar em família"

Menos solidão e
mais abertura aos outros

Fé e esperança

Sentido de pertença

Desabafar

"Mais vontade de viver"

Aumento da auto-estima

Valorização pessoal

Ânimo

Alegria / Festejar

Laços de afeto

Melhoria do bem-estar social
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Figura 2 - TM Voluntários

Contacto com
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Aceitação
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coisas de que menos
se gosta"
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Sensação de bem-estar
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quando não somos úteis"
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"Parcerias laborais
inesperadas"

Aumento da capacidade
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o contexto social

"Ser melhor pessoa"
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Aumento da Participação
Cívica

Valorização pessoal
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pessoal e interpessoal
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Figura 3 - TM Parceiros

Sentar à mesa
com convidados

Jantares
Comunitários

Hábito de 15
em 15 dias
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as pessoas apoiadas
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Acompanhamento mais
regular das pessoas apoiadas
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motivação dos colaboradores

Chegar a mais pessoas
que necessitam

Valorização da experiência
pessoal do colaborador voluntário

Enriquecimento do
conhecimento da população

Aumento da
realização pessoal

Aumento do bem estar
dos colaboradores
da organização parceira
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Melhoria das respostas
e da performance
da organização parceira

Intervenção com
mais qualidade

Atingir melhores resultados
para a organização
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Tabela 5 - Mudanças Incluídas
Stakeholder

Segmento

Mudança

Convidados

PSA, PST, IS, FBR

Melhoria do bem-estar físico
Aumento do desempenho cognitivo através do envolvimento em outras atividades
Aumento da autoestima
Melhoria do bem-estar social

Voluntários

Equipas

Aumento da participação cívica
Desenvolvimento pessoal e interpessoal

Entidades Parceiras

Melhoria das respostas e da performance da organização
Aumento do bem-estar dos colaboradores da organização

4
Provas e Valor
4.1. Indicadores
(quantidade)
Os indicadores foram definidos através da
revisão de literatura efetuada e do trabalho
reflexivo da equipa, com base na sua
experiência técnica e no trabalho prévio de
envolvimento dos stakeholders.(7)

(7) Esta fase de envolvimento implicou a construção de questionários com escalas de resposta psicométrica, através das quais os
stakeholders especificam o nível de concordância ou satisfação com uma afirmação baseada no conjunto de indicadores aplicado. O
tamanho da amostra (90 voluntários, 74 convidados e 3 entidades parceiras) contempla o universo de cada um dos stakeholders, com uma
margem de erro de 10% e um nível de confiança de 95%. Foram inquiridos 91 voluntários e 3 entidades parceiras através do preenchimento do
inquérito online e 54 convidados presencialmente, distribuídos em quatro momentos distintos entre jantares e rua. Os principais motivos que
explicam a diferença entre o tamanho amostral e o número de convidados inquiridos são: a periodicidade do próprio jantar; a decisão de não
substituir o momento do jantar pela aplicação de questionário, o que limitou a equipa aos momentos pré e pós jantar; os recursos humanos
limitados; a necessidade de reformulação das perguntas dada a dificuldade de leitura das escalas, que aumentou a duração do questionário
e, ainda, a dificuldade para encontrar diariamente os convidados em ambientes fora do jantar, sobretudo PSA e PST.
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Tabela 6 - Indicadores (quantidade)
STAKEHOLDER

MUDANÇAS

INDICADORES

FONTES

Convidados

Melhoria do bem-estar físico

Nível de satisfação de necessidades básicas

Autoelaborado

Redução do nível de stress

Stress Indicators Questionnaire - The Counseling Team International

Aumento do desempenho
cognitivo através do
envolvimento em outras
atividades

Nível de estimulação cognitiva

Autoelaborado

Aumento da autoestima

Nível de positivismo em relação a si próprio

RMS - OMS, 2001

Nível de otimismo em relação ao futuro
Melhoria do bem-estar social

Nível de entreajuda

European Social Survey e NEF, 2009

Nível de isolamento
Voluntários

Entidades
parceiras

Aumento da participação cívica

Nível de envolvimento cívico

Zaff, J., Boyd, M., Li, Y., Lerner, J. V., & Lerner R. M. (2010)

Desenvolvimento pessoal e
interpessoal

Nível de crescimento pessoal

Mecanismo de Reconhecimento das Aprendizagens Decorrentes do Voluntariado, 2015 e “As Competências
Profissionais do Voluntariado” - ISU, 2014

Melhoria das respostas e da
performance da organização

Regularidade do contacto interpessoal com a pessoa
apoiada

Autoelaborado

Aumento do bem-estar dos
colaboradores da organização

Nível de realização profissional

Van Horn at all (2004); Warr (2007); Pachoal (2008), Paz e Dessen (2010)

Foi definido um conjunto de indicadores subjetivos para as mudanças dos stakeholders.
Para a “Melhoria do bem-estar físico”, o primeiro indicador refere-se às necessidades visíveis
e assinaladas pelo stakeholder, e o elevado número das mesmas comprova o peso da
mudança; o segundo indicador inspira-se nos questionários do The National Counseling Team
na área da saúde mental e emocional, pois observamos que a dificuldade para lidar com
problemas e desafios pessoais é uma realidade para os convidados.
Com o decorrer dos Jantares observou-se uma tendência natural dos convidados para expor
artes e ofícios ou participar em ateliês para além do jantar. Utiliza-se o indicador “Nível de
estimulação cognitiva” para apurar em que ponto estavam antes de participar nos Jantares e
em que ponto pensam estar agora.

Os indicadores que medem a “Melhoria do bem-estar social” apontam para a perceção
que o convidado tem da sua integração social. Esta mudança tem um peso significativo e
garante que a visão da Serve the City se reflete na vida dos convidados1.Para o “Aumento
da participação cívica” usou-se um indicador na baseado na literatura existente sobre
envolvimento cívico para inquirir o voluntário acerca do nível em que posicionaria o seu
envolvimento em atividades de cariz social na Cidade em detrimento do número de vezes
em que efetivamente participa. A mudança “Desenvolvimento pessoal e interpessoal”, medida
através do nível de crescimento pessoal dos voluntários, remete-nos para um conjunto de
competências-chave que “não são apenas importantes para o desempenho da atividade
profissional, mas para as diferentes dimensões da vida e da convivência social” (Mecanismo de
Reconhecimento das Aprendizagens Decorrentes do Voluntariado, 2015; ISU, 2014).
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O indicador que mede a “Melhoria das respostas e da performance da organização” remete
para o acréscimo de oportunidades de contacto da organização com a pessoa apoiada, pois
importa perceber se os Jantares representam uma oportunidade de contacto mais regular
com a pessoa apoiada. Para o “Aumento do bem-estar dos colaboradores” observou-se um
conjunto de indicadores amplamente usados na literatura sobre bem-estar organizacional
baseados na relação entre o nível de satisfação no trabalho e o bem-estar emocional (Van
Horn at all, 2004; Warr, 2007; Pachoal, 2008; Paz e Dessen, 2010).
Foi possível chegar à quantificação das mudanças através da comparação entre o momento
inicial (T0) e o momento presente (T1). A tabela abaixo expressa os resultados obtidos para
cada uma das mudanças e para cada um dos stakeholders:

Tabela 7 - Quantidade de mudança
Stakeholder

Segmento

Mudança

Indicador

DP

Convidados

PSA, PST, IS,
FBR

Melhoria do bem estar físico

Nível de satisfação de necessidades básicas (higiene, salubridade, refeição completa, comer sentado)

20%

Redução do nível de stress
Aumento do desempenho cognitivo através do
envolvimento em outras atividades

Nível de estimulação cognitiva

28%

Melhoria do bem estar psicológico

Nível de positivismo em relação a si próprio

21%

Nível de otimismo em relação ao futuro
Melhoria do bem-estar social

Nível de entreajuda

18%

Nível de isolamento
Voluntários

Entidades
Parceiras

Equipas

Aumento da participação cívica

Nível de envolvimento cívico

26%

Desenvolvimento pessoal e interpessoal

Nível de crescimento pessoal

20%

Melhoria das respostas e da performance da organização parceira

Regularidade do contacto interpessoal com a pessoa apoiada

8%

Aumento do bem-estar dos colaboradores da
organização parceira

Nível de realização profissional

17%
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4.2. Duração
Para identificar a duração das mudanças foi colocada aos stakeholders a questão “Se o projeto
acabasse hoje, quanto tempo acha que duraria cada uma das mudanças de que falámos?”.
A duração definiu-se, assim, pelo tempo até onde se estendem os efeitos dos Jantares após
a sua eventual interrupção. Colocou-se uma pergunta por cada mudança e, para todas,
apresentou-se uma escala com 5 opções temporais, transformadas, a posteriori, numa escala
anualizada, que possibilitou calcular a média de duração por mudança.

Tabela 8 - Duração das mudanças
Stakeholder

Segmento

Mudança

Duração

Convidados

PSA, PST, IS, FBR

Melhoria do bem-estar físico

2

Aumento do desempenho cognitivo através do envolvimento em outras atividades

2

Aumento da autoestima

3

Melhoria do bem-estar social

3

Aumento da participação cívica

3

Desenvolvimento pessoal e interpessoal

4

Voluntários

Entidades
Parceiras

Equipas

Melhoria das respostas e da performance da organização

5

Aumento do bem-estar dos colaboradores

4

4.3. Aproximações financeiras
A última fase de recolha qualitativa culminou com dois grupos focais (Convidados e
Voluntários) e duas entrevistas às Entidades Parceiras. Os três stakeholders foram inquiridos
acerca das suas preferências pessoais (reveladas) e outras opções com base em valor de
mercado (declaradas). Estas aproximações financeiras pretendem traduzir o valor da mudança
na medida em que provém da importância que esta tem para o stakeholder.
Partindo do princípio que as aproximações financeiras comparam serviços existentes na
sociedade que promovam as mesmas mudanças que o projeto, a equipa selecionou um
conjunto de serviços que melhor se aproximam das preferências identificadas para cada
mudança. O valor atribuído a cada mudança proveio da pesquisa de mercado e foi calculado
para um ano de atividade, por pessoa ou entidade.
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Tabela 9 - Aproximações Financeiras

Stakeholder Segmento
Convidados

Voluntários

Entidades
Parceiras

PSA, PST,
IS, FBR

Todas
(Equipas)

Mudança

Escala de
Preferências

Aproximação financeira

Valor (€)

Melhoria do bem-estar
físico

4

Foi considerado o valor médio comparado de duas refeições completas em refeitório municipal ou social, à semelhança do jantar do projeto.
Considerou-se o valor do Refeitório dos Serviços de Ação Social do IST (2,65€).

1.934,5€

Aumento do
desempenho
cognitivo através do
envolvimento em
outras atividades

3

Aumento da autoestima

2

A resposta “estar bem apresentado” foi unânime entre os Convidados ao especificarem alguns cuidados de estética. Calculou-se o valor
médio a pagar em cabeleireiro unisexo para um corte normal (M/F) por trimestre, privilegiando a centralidade do salão (12€).

48€

Melhoria do bem-estar
social

1

Considerou-se o valor do tarifário mais económico para o consumidor tradicional, que permite, segundo as estatísticas da ANACOM, 65
telefonemas/mês com menos de 3 min. e 100 SMS/mês (9,90€).

118,80€

Aumento da
participação cívica

2

O voluntariado é considerado “uma forma de participação ativa do cidadão na vida das comunidades” (Declaração Universal sobre o
Voluntariado). Partindo da média do número de horas que os Voluntários dispendem em cada jantar quinzenal, calculou-se um valor que
traduz a participação semanal (4,5 horas/semana e 3,82€ valor/hora voluntariado)

894€

Desenvolvimento
pessoal e interpessoal

1

Calculou-se o custo médio de 6 sessões de coaching para aumentar os níveis de autoconhecimento, confiança interpessoal e resiliência
(65€/sessão)

390€

Melhoria das respostas
e da performance da
organização

1

Calculou-se o custo de participação em Programa de Gestão de Qualidade para capacitação de organizações do 3º setor (60 horas, 10
sessões durante 5 meses)

300€

Aumento do bem-estar
dos colaboradores

2

Calculou-se o custo médio de 1 fim de semana por trimestre de Atividades de Team Building, com alojamento e pensão completa com o
objetivo de reforçar laços de proximidade e o bem-estar dos colaboradores (120€/por pessoa - 15 pessoas)

À semelhança dos Ateliês Comunitários promovidos pela STC, considerou-se o conjunto de workshops de fotografia promovidos pela
Associação Portuguesa de Arte Fotográfica, dada a semelhança de conteúdos e centralidade das instalações em Lisboa. Calculou-se o valor
médio a pagar por 1 workshop mensal(59€) .

708€

7200€

273

5
Impacto
e Retorno social

5.2 Atribuição II
A atribuição do tipo II aferiu a existência de outras organizações ou pessoas, não
contabilizadas na atribuição I, que possam ter contribuído para a mudança identificada e
resultante da intervenção do projeto. Para tal, foi formulada a questão “Imaginando que tinha
10 pontos para distribuir entre…”, com o intuito de apurar a quantidade de pontos que os
stakeholders atribuem a cada uma das partes.

Tabela 11 - Atribuição II

5.1 Atribuição I

Stakeholder

Segmento

Mudança

Atribuição II

Convidados

Todos (PSA, PST, IS, FBR)

Melhoria do bem-estar físico

36%

Aumento do desempenho cognitivo
através do envolvimento em outras atividades

36%

Aumento da autoestima

35%

Melhoria do bem-estar social

36%

Aumento da participação cívica

38%

Desenvolvimento pessoal e interpessoal

38%

Melhoria das respostas e da performance
da organização

47%

Aumento do bem-estar dos colaboradores

47%

A atribuição do tipo I representa a quantidade de mudança que teria acontecido mesmo sem
a intervenção do projeto. A partir daqui foi possível calcular a bagagem que o stakeholder já
traz e descontá-la à mudança total apurada. Uma vez que se utilizou a técnica da distância
percorrida na formulação das questões, não houve necessidade de contabilizar uma
percentagem para a atribuição I (0%).
Tabela 10 - Atribuição I
Stakeholder

Segmento

Mudança

Atribuição I

Convidados

PSA, PST, IS, FBR

Melhoria do bem-estar físico

0%

Aumento do desempenho cognitivo através do envolvimento em outras atividades

0%

Aumento da autoestima

0%

Melhoria do bem-estar social

0%

Aumento da participação cívica

0%

Desenvolvimento pessoal e interpessoal

0%

Melhoria das respostas e da performance da organização

0%

Aumento do bem-estar dos colaboradores

0%

Voluntários

Entidades
Parceiras

Equipas

Voluntários

Entidades
Parceiras

Todos (Equipas)

274

5.3 Taxa de redução
A redução é a desvalorização a que cada mudança está sujeita ao longo do tempo.
Para evitar a sobrevalorização das mudanças nos convidados, que constituem uma população
mais empobrecida e a quem são fornecidos benefícios básicos e altamente necessários,
determinou-se uma redução de 75%. Para os voluntários e entidades parceiras a redução foi
de 50% (padrão).

5.4 Deslocação
Para a deslocação foram consideradas as entidades afetadas pelos Jantares Comunitários e
o seu impacto. Apesar de nenhum inquirido ter referido que o impacto é negativo, atribuiuse uma deslocação de 5% à mudança “aumento da participação cívica” dos voluntários, e ao
“aumento do bem-estar dos colaboradores” das entidades parceiras, pela propensão para
gerar impacto negativo noutro stakeholder.

5.5 Cálculo do retorno social
O mapa de impacto reflete todo o processo de análise e foi feito com base nos cálculos de
todas as variáveis descritas nos capítulos anteriores. O primeiro valor que surge no mapa
de impacto social é o do impacto da mudança a 1 ano, obtido através da subtração dos
descontos calculados ao valor total da mudança.
Após a análise de impacto efetuou-se a projeção a 3 anos. Destaca-se particularmente o
impacto de cada mudança no ano 1 por ser o mais imediato e verificou-se que este projeto
tem impacto para além do ano 1 em todos os stakeholders, apesar da clara redução do bemestar físico nos convidados no ano 2.
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Mapa de Impacto Social
O mapa de impacto começa por apresentar, em relação a cada um dos stakeholders incluídos Verificou-se que os voluntários são o stakeholder com maior retorno social, apresentando
um valor de 121.096,39€ (59,2%). Em termos de mudanças, o desenvolvimento pessoal e
na análise, os recursos investidos (tempo e valor), de acordo com o número de Jantares
interpessoal dos voluntários, com um valor de 91.302,5€ (44,7%), o aumento do desempenho
realizados em 2016 (26 jantares).
cognitivo dos convidados através do envolvimento em outras atividades, com um valor de
De seguida, para os stakeholders da intervenção - Convidados, Voluntários e Entidades
47.725,12€ (22,9%) são as que mais se destacam.
Parceiras - são apresentadas as mudanças, os seus indicadores de análise, quantidade e
duração de cada mudança, respetivas aproximações financeiras e descontos. Todos estes
dados resultam num valor de impacto para cada mudança e stakeholder.
Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Realizações

Mudanças

Descrição

Quem
afetamos/nos
afeta?

Como vamos
segmentar os
Stakeholders?

Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?

O que vão eles
investir?

Quanto vão
investir (€)?

Atividades em
números

O que muda nas suas
vidas?

Indicador

Como medimos a mudança?

Descontos (DC)

Quantidade (QT)

Duração

Começo

Distância
Percorrida (T1T0)

Se o projeto só
tivesse um ano,
durante quanto
tempo os
stakholders
sentiriam a
mudança?

Os efeitos
começam no
início da
atividade (1) ou
no ano seguinte
(2)?

Aproximação Financeira (AF)

Qual o racional da aproximação financeira?

Que preço que
atribuímos à
mudança?

20%

2

1

Valor médio comparado de 2 refeições
completas em refeitório municipal ou social,
à semelhança do jantar do projeto.
Considerou-se o valor do Refeitório dos
Serviços de Ação Social do IST (2,65€)

1 934,50 €

28%

2

1

Valor médio a pagar por 1 ateliê semanal (25
€ - média de valores de workshops no
mercado), à semelhança dos ateliês
comunitários semanais em que os convidados
participam

1 300,00 €

Valor médio dos cuidados de higiene (custo
médio com fatura da água, produtos de
higiene e cabeleireiro)

288,00 €

Custo médio de transporte (título de
transporte público)

305,40 €

A avaliação do impacto social dos Jantares Comunitários demonstrou-nos que o valor atual
líquido total (VAL) para o ano em análise é de 415.588,73€ e o valor do investimento é de
100.559,50€ sendo o retorno social (SROI) por cada 1€ investido de 4,13€.
MELHORIA DO BEMESTAR FÍSICO

PSA

PST

Convidados

312

7110

26

IS

FBR

AUMENTO DO
DESEMPENHO
COGNITIVO ATRAVÉS
DO ENVOLVIMENTO EM
OUTRAS ATIVIDADES
Nível de estimulação cognitiva

AUMENTO DA
AUTOESTIMA

Nível de positivismo em relação a si
próprio / Nível de otimismo em
relação ao futuro

21%

MELHORIA DO BEMESTAR SOCIAL

Nível de entreajuda / Nível de
isolamento

18%

AUMENTO DA
PARTICIPAÇÃO CÍVICA

Voluntários

Equipas (EVJ,
EVS, EVA, EVF,
EVR, EVC)

Stakeholders

Segmentos

Quem
Como
vamos
CVP,
ACA,
CML,
afetamos/nos Exército
segmentar
de os
afeta?
Stakeholders?
Entidades Parceiras
Salvação e CASA
Entidades Financiadoras
Responsáveis

1489

11976

Universo
5
Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?
24

45 748,30 €

Recursos

26

Realizações

104

20 311,20 €

26

O que vão eles
investir?

Quanto vão
investir (€)?

Atividades em
números

34 500,00 €

26

26%

DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E
INTERPESSOAL

Nível de crescimento pessoal

MELHORIA DAS
RESPOSTAS
E DA
Descrição
PERFORMANCE DA
ORGANIZAÇÃO

RegularidadeIndicador
do contacto
interpessoal com as pessoas
apoiadas

AUMENTO DO BEMO queDOS
muda nas suas
ESTAR
vidas?
COLABORADORES

Como medimos a mudança?
Nível de realização profissional

MELHORIA DO BEMESTAR FÍSICO

PST
Convidados

312

7110

26

IS

FBR

20%

Equipas (EVJ,
EVS, EVA, EVF,
EVR, EVC)

11976

5

104

45 748,30 €

20 311,20 €

26

26

Entidades Financiadoras

24

Responsáveis

6

34 500,00 €

Total

100 559,50 €

3
3

1
1
1

Valoração contingente: disponibilidade para
pagar por um aumento da participação cívica

4

1

780,00 €

Aproximação
Financeira
(AF)
Carrinha 9 lugares
(29000€)

Valor €
7 250,00

Começo
1

Distância
17%
Percorrida (T1T0)

Se o projeto só
tivesse um ano,
durante quanto
4
tempo os
stakholders
sentiriam a
mudança?

Os efeitos
começam no
início
1 da
atividade (1) ou
no ano seguinte
(2)?

2

1

Valor médio comparado de 2 refeições
completas em refeitório municipal ou social,
à semelhança do jantar do projeto.
Considerou-se o valor do Refeitório dos
Serviços de Ação Social do IST (2,65€)

1

Valor médio a pagar por 1 ateliê semanal (25
€ - média de valores de workshops no
mercado), à semelhança dos ateliês
comunitários semanais em que os convidados
participam

1 300,00 €

288,00 €
305,40 €

20%

28%

2

Teambuilding trimestral (120€/pessoa de da
valores
no mercado)
Qual omédia
racional
aproximação
financeira?

21%

3

1

MELHORIA DO BEMESTAR SOCIAL

Nível de entreajuda / Nível de
isolamento

18%

3

1

Custo médio de transporte (título de
transporte público)

26%

3

1

Valoração contingente: disponibilidade para
pagar por um aumento da participação cívica

Que preço que
7 200,00 €
atribuímos à
mudança?

Regularidade do contacto
interpessoal com as pessoas
apoiadas

20%

4

Redução

Que parte da
mudança se
deveu a outras
pessoas ou
instituições?

Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
ano para o
outro?

10%

0%

36%

50%

0%

0%

36%

50%

0%

0%

35%

50%

0%

0

36%

50%

0%

0%

38%

50%

0%

0%

38%

50%

Atribuição I

Deslocação

1

0%
0%
O nosso
projeto
gera esta
Que parte desta
mudança à custa
mudança
de um0%
impacto
aconteceria
0% de
qualquer forma? negativo noutro
stakeholder?

Cálculo do Retorno Social

Taxa de Desconto

QT x AF - DC

Ano 0

Redução

47%
Que parte da
mudança se
deveu a outras
47%
pessoas ou
instituições?

50%
Qual a taxa de
desgaste da
mudança de um
50%
ano para o
outro?

0,00 €

38 628,10 €

0,00 €

72 683,52 €

72 683,52 €

72 683,52 €

0,00 €

12 265,34 €

12 265,34 €

12 265,34 €

6 132,67 €

10 976,81 €

10 976,81 €

10 976,81 €

5 488,40 €

38 829,14 €

38 829,14 €

38 829,14 €

19 414,57 €

144 016,08 €

144 016,08 €

144 016,08 €

72 008,04 €

Cálculo do Retorno Social
1 537,00 €

QT x AF - DC

10%

0%

36%

50%

3 243,60 €

Taxa de€Desconto
1 537,00
1 537,00 €

3 243,60 €
Ano 0

3 243,60 €
Ano 1

38 628,10 €

0%

36%

0,00 €
0,00 €

0,00
0,00 €
€
0,00 €

0,00 €
38 628,10 €

0%

0%

35%

50%

0%

0

36%

50%

0%

0%

38%

50%

0%

0%

38%

50%

161,77 €

Sessões de lifecoaching (65€ - média de
valores no mercado)

780,00 €

72 683,52
0,00 €

0,00 €
72 683,52 €

Nível de realização profissional

5

1

Carrinha 9 lugares (29000€)

7 250,00 €

17%

4

1

Teambuilding trimestral (120€/pessoa média de valores no mercado)

7 200,00 €

0%

0%

0%

0%

47%

0,00 €

12 265,34 €

0,00 €
12 265,34
0,00 €

12 265,34 €

0,00 €
6 132,67
0,00 €

10 976,81 €

0,00 €
10 976,81
0,00 €

10 976,81 €

0,00 €
5 488,40
0,00 €

38 829,14 €

0,00 €
€
38 829,14
0,00 €

38 829,14 €

0,00 €
19 414,57
€
0,00 €

144 016,08 €

0,00 €
144 016,08 €
0,00 €

1 537,00 €

0,00 €
1 537,00
€
0,00 €

3 243,60 €

3 243,60
0,00 €

50%

47%

144 016,08 €

0,00 €
72 008,04 €
0,00 €

1 537,00 €

0,00 €
768,50
€
0,00 €

3 243,60 €

1 621,80
0,00 €

0,00 €

0,00 €

50%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

26

Total

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
8%

0,00
0,00 €
€
0,00 €
0,00 €

0,00 €

50%

1 621,80 €
Ano 2

0,00 €

0,00 €
72 683,52 €

5,50%
768,50 €

0,00 €

0,00 €

0%

Ano 2

38 628,10 €

Impacto

Atribuição II

5,50%

Ano 1

0,00 €
1 934,50 €

Nível de envolvimento cívico

MELHORIA DAS
RESPOSTAS E DA
PERFORMANCE DA
ORGANIZAÇÃO

O nosso projeto
gera esta
Que parte desta
mudança à custa
mudança
de um impacto
aconteceria de
qualquer forma? negativo noutro
stakeholder?

Impacto

Atribuição II

Descontos (DC)

Duração
5

AUMENTO DA
AUTOESTIMA

Nível de crescimento pessoal

Deslocação

Mudanças
Quantidade
8% (QT)

Valor médio dos cuidados de higiene (custo
médio com fatura da água, produtos de
higiene e cabeleireiro)

DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E
INTERPESSOAL

Atribuição I

161,77 €

Sessões de lifecoaching (65€ - média de
valores no mercado)

Nível de positivismo em relação a si
próprio / Nível de otimismo em
relação ao futuro

AUMENTO DO BEMESTAR DOS
COLABORADORES

CVP, ACA, CML,
Exército de
Entidades Parceiras
Salvação e CASA

Nível de satisfação de necessidades
básicas / Redução do nível de stress

AUMENTO DO
DESEMPENHO
COGNITIVO ATRAVÉS
DO ENVOLVIMENTO EM
OUTRAS ATIVIDADES
Nível de estimulação cognitiva

AUMENTO DA
PARTICIPAÇÃO CÍVICA
1489

3

Nível de envolvimento cívico

6
PSA

Voluntários

Nível de satisfação de necessidades
básicas / Redução do nível de stress

Valor

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

322 179,58 €

0,00 €
283 551,49 €
0,00 €

322 179,58 €

Valor presente de cada ano (após descontos)

0,00 €
283 551,49 €
0,00 €

305 383,49 €

Valor atual líquido total (VAL)
VAL - Investimento
Retorno Social € por € (VAL / investimento)

0,00 €
105 433,98 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
94 727,42 €
0,00 €
683 662,40 €
0,00 €
583 102,90 €
0,00 €
6,80
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
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5.6 Análise de sensibilidade

Partindo do valor apurado no mapa de impacto (4,13€), esboçaram-se dois cenários
Para testar o impacto no SROI, provocámos as variações de parâmetros isoladamente.
alternativos: uma projeção pessimista, na qual se procura testar a robustez do modelo,
Concluiu-se que os três parâmetros mais críticos são a distância percorrida pelos
introduzindo fatores de “redução” até que o valor do rácio desça consideravelmente, ainda
stakeholders, a atribuição do tipo II e a redução ou taxa de desgaste.
que de forma sustentada; e uma alternativa otimista, em que a manipulação dos pressupostos
trouxe um rácio de maior retorno.
No cenário pessimista, o exercício consistiu na aplicação de 6 parâmetros que, conjugados
simultaneamente, trouxeram o SROI até a um valor mínimo de 2,16€. A leitura da tabela abaixo
permite constatar que se simularam alterações assentes em diferentes variáveis críticas e
dirigidas a diferentes stakeholders, procurando afetar o modelo naquelas que pareciam ser as
suas maiores fragilidades.
Tabela 12 - Mapa dos factores Críticos
Fases de Implementação

Dúvidas e escolhas a testar na sensibilidade

Distância Percorrida

Variação de 5%, positiva e negativamente, de acordo com o cenário: ao isolar esta variação em +5% o rácio SROI altera para 5,94€ e em -5% altera para 2,32€

Duração

Variação em -1 ano, num cenário pessimista (excepto a mudança “melhoria do bem-estar físico”, que mantivemos com uma duração de 0 anos pela sua natureza imediata, e
a mudança “desenvolvimento pessoal e interpessoal”, que variou em -2 anos por ser uma mudança claramente valorizada pelos stakeholders) e +1 ano, num cenário otimista
(excepto as duas mudanças “aumento do desempenho cognitivo através do envolvimento em outras atividades” e a “melhoria do bem-estar social”). Ao isolar esta variação o rácio
SROI oscila entre os 3,44€ e os 4,13. Conclui-se que no cenário otimista a duração não influencia o rácio.

Começo

As variações relativas ao começo das mudanças foram colocadas de acordo com a variação da duração, para colmatar possíveis más leituras da própria fórmula de cálculo.

Aproximações financeiras e Valor

Alterou-se o racional de cálculo de algumas AF de acordo com os dois cenários. Para o cenário pessimista: manteve-se o bem substituto “cuidados de higiene”; alterou-se as
valorações contingentes dos voluntários para bens substitutos e os bens substitutos das mudanças nas entidades parceiras para valorações contingentes. Para o cenário otimista:
o bem substituto “cuidados de higiene” incluiu a ida trimestral ao cabeleireiro; manteve-se as duas valorações contingentes dos voluntários e manteve-se os bens substitutos das
mudanças nas entidades parceiras. A variação foi pouco significativa (3,47€ e 4,15€).

Deslocação

Imprimiu-se uma variação de +5% para o cenário pessimista (exceto nas mudanças “aumento da participação cívica” e “aumento do bem-estar dos colaboradores”, já com
deslocação de 5% num cenário normal) e 0% em todas as mudanças para o cenário otimista. O rácio SROI teve uma variação entre 3,96€ e 4,17€, também pouco significativa.

Atribuição II

Variação de +10% no cenário pessimista e -10% no cenário otimista (o rácio SROI varia entre os 3,47€ e os 4,79€

Redução

Variação de +25% num cenário pessimista e -25% num cenário otimista. O rácio varia entre 3,72€ e 4,55€.
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6
Conclusão e recomendações
Impacto por stakeholders

Impacto por mudança

6%
Bem estar físico (8,6%)

40,2%
59,2%

Convidados

Desempenho cognitivo através d..

Voluntários

Autoestima (2,6)

Entidades
Parceiras

93,7%

Da análise SROI avaliativa ao projeto Jantares
Comunitários resulta um valor de retorno
social de 204.438,34€ a três anos e um valor
atual líquido total (VAL) para o ano em análise
de 415.588,73€. O rácio SROI obtido é de
4,13€ para cada 1€ investido.
Genericamente considera-se que o rácio
SROI de 4,13€ é consistente com a natureza
do projeto, a sua fase de desenvolvimento e
sustentabilidade atual, o tipo de mudanças
geradas e o período disponível para este tipo
de análise

o envolvimento de outros stakeholders
que não foram incluídos nesta análise nomeadamente as entidades financiadoras,
cujo envolvimento poderá ir para além dos
recursos financeiros.

Bem estar social (6,2%)

A participação neste programa criou ainda
um conjunto de benefícios para a associação,
designadamente a tomada de consciência
Desenvolvimento pessoal e interpessoal...
das vulnerabilidades e pontos fortes do
Respostas e performance da Or...
projeto, a partilha do projeto com outros
Bem estar dos colaboradores ( 0,3%)
stakeholders e entidades, que enriqueceram
o trabalho com a sua perspetiva, o
desenvolvimento de novas estratégias
de medição do impacto e avaliação de
fora do ambiente dos jantares, o que levou a
Como ponto forte da análise destaca-se a
projetos em geral, aplicadas de imediato
proximidade já existente com os stakeholders, equipa a refletir em mais oportunidades de
envolvimento, por outro lado, reforçou o papel no desenvolvimento de alguns projetos da
que permitiu construir à partida uma teoria
associação, e, ainda, uma nova postura no
da mudança congruente com as mudanças
que a Serve the City procura ter ao excluir
que se refere ao planeamento, avaliação e
o acompanhamento técnico e a assistência
geradas pelo impacto do projeto. A recolha
sustentabilidade de projetos no contexto das
dos dados foi condicionada por alguns
social a pessoas socialmente fragilizadas.
atuais exigências da área da economia social.
constrangimentos como o tempo e o número
Refira-se ainda que a literatura recomenda a
reduzido de recursos humanos para dar
utilização de métodos alternativos à aplicação Não obstante a presente análise constituir
resposta às metodologias selecionadas. O
uma prototipagem, é possível assumir o
de escalas junto de públicos vulneráveis, o
envolvimento dos convidados constituiu,
valor inexorável da capacitação da equipa
que não foi possível no período de tempo
per si, um exercício de reconhecimento da
e dos stakeholders envolvidos para
disponível, pelo que será importante criar
missão e dos objetivos dos Jantares. Se, por
comunicar o valor acrescentado do projeto e,
outras metodologias de envolvimento e
um lado, foi possível perceber as limitações
concomitantemente, potenciar o impacto do
recolha de informação. Sugere-se, assim,
inerentes ao contacto com os convidados
mesmo junto de outras partes interessadas.
o desenvolvimento de estratégias para
Participação cívica (14,6%)
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Anexos
Tabela 1. Universo dos stakeholders

Tabela 2. Investimento Voluntários (por equipa)

Stakeholder

Segmento

U 2015

U líquido (pessoas e
entidades)

n em cada Jantar
(média)

Equipa

Tempo

Tarefas

Total

€

Voluntários

EVJ

1371

253

53

EVJ

3 horas

Briefing de boas vindas, jantar e despedida

1371 x 3 = 4113
horas

15.711,7€

EVS

1332

1201

51

EVC

182

10

7

EVS

4 horas

1332 x 4 =
5328 horas

20.353€

EVR

52

6

2

Briefing inicial, acomodação dos convidados e voluntários nas mesas, serviço às mesas, arrumação do
espaço e jantar da equipa que serve

EVA

104

10

4

EVC

130

9

5

Preparação do espaço, materiais de apoio, confeção
e distribuição da refeição e arrumação do espaço

182 x 6 = 1092
horas

4.171,4€

EVF

6
horas

TOTAL

3171

1489

122

Convidados

PSA, PST, IS, FBR

3555

312

137

4,5
horas

52 x 4,5 = 234
horas

893,9€

Entidades Parceiras

CML, CVP, ACA, CASA, Exército
de Salvação

Preparação do espaço de acolhimento exterior, escrever e colocar o nome de cada convidado, distribuição das senhas de refeição, acolhimento e
despedida

104

5

2

Entidades Financiadoras

Empresas, Associações, Escolas, Igrejas, etc

26

23

1

EVR

6 horas

Preparação do bengaleiro, escrever e colocar o
nome de cada voluntário, garantir a confirmação da
presença dos voluntários e atualização dos dados e
guardar os pertences de cada voluntário

104 x 6 = 624
horas

2.383,7€

Responsáveis

Equipa Executiva e Direção
Geral

14

14

6

EVF

4,5
horas

Apoio logístico e garantir a boa execução das tarefas
das equipas

130 x 4,5 = 585

2.234,7€

EVA
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Tabela 3. Teoria da Mudança à Partida (Convidados)

STAKEHOLDER

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

Voluntários

Contacto com realidades distintas
Maior atenção ao outro
Aumento da capacidade de escuta ativa
Aumento da disposição para servir a Cidade
Aumento da rede de relacionamentos
Aumento da realização pessoal

Criação e reforço de laços sociais
Aumento da realização profissional
Aumento da autoestima e bem estar
emocional
Desejo de se envolver regularmente
Compromisso

Crescimento e realização
pessoal

LONGO PRAZO

Aumento da noção de
responsabilidade social

Tabela 4. Teoria da Mudança à Partida (Voluntários)

STAKEHOLDER

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

Voluntários

Contacto com realidades distintas
Maior atenção ao outro
Aumento da capacidade de escuta ativa
Aumento da disposição para servir a Cidade
Aumento da rede de relacionamentos
Aumento da realização pessoal

Criação e reforço de laços sociais
Aumento da realização profissional
Aumento da autoestima e bem estar
emocional
Desejo de se envolver regularmente
Compromisso

Aumento da noção de responsabilidade social
Crescimento e realização pessoal

Tabela 5. Teoria da Mudança à Partida (Entidades Parceiras)

STAKEHOLDER

Entidades
Parceiras

CURTO PRAZO

Criação de sinergias à volta do público-alvo
Aumento da rede de relacionamentos interpessoais
Contacto informal (não técnico) com o público alvo

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

Reforço de respostas sociais
complementares para a organização
Mais oportunidades de alcance do
público alvo
Noção de responsabilidade social
Perceção e acompanhamento das
necessidades que vão além da abordagem técnica

Criação de relacionamentos
de confiança com público alvo
e outros parceiros sociais
Agilização de processos e
tomada de decisão no seio da
organização
Reforço da imagem social da
organização
Aumento de satisfação e bem
estar dos colaboradores
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Tabela 6. Envolvimento 1 - Enquadramento dos Jantares

ENQUADRAMENTO DOS JANTARES
Convidados

Voluntários

Sentar à mesa
Com talheres
Mesa bem posta
Refeição bem cozinhada
Conviver, conversar, de 15 em 15 dias,
Jantar normal como quando se tem uma vida normal
Bom acolhimento, mesmo para quem não está muito
degradado,
Sem diferenças sociais visíveis
Elasticidade para resolver as diferenças subtilmente
Como uma festa
Apreciar a boa vontade
Parecer uma família
Alegria que as pessoas têm
Ajuda, apoio (óculos, medicamentos)
Expetativa do jantar
Boa gente, ideias novas
Respeito

Identificação com o conceito
Mais do que um prato de comida
Lugar onde se pode conversar
Oportunidade para desenvolver e ter vida social
Juntos pelas semelhanças
Partilhar para ficar mais rico
Contextos diferentes
Boa disposição
Momento de partilha, de serviço, de confraternização
Servir a Cidade
Conhecer outras pessoas
Dinâmica social humana direta
Fé e ânimo
Todos no mesmo nível
Troca de experiências
Relativização dos problemas
Sair da zona de conforto
Perceber realidades diferentes
Estado de graça
Estar mais envolvido

Entidades Parceiras

Missão idêntica
Sentar à mesa para conversar
Momento de convívio e partilha
Jantar fora com amigos
Proporcionar algo de difícil acesso
Complemento valioso
Conhecer pessoas de forma mais genuína
Alimentar relações
Ambiente bonito, carinhoso, descontraído

Tabela 7. Envolvimento 1 - Recursos investidos

RECURSOS INVESTIDOS
Convidados

Voluntários

Entidades parceiras

Conversas
Afetos
Tempo
Educação e postura
Alegria
Publicidade e recomendação dos Jantares
Presença
Respeito
Aptidões

Intenção genuína de partilha
Estar com o coração
Ser mais um
Perfil adequado
Mais valia
Trabalho conjunto
Tempo
Disponibilidade
Servir
Conversar
Detalhes pequenos
Trabalho de plano de fundo

Tempo
Voluntários preparados
Envolvimento tendo por base a
formação inicial
Conhecimento da população

Nota: Paralelamente à caracterização dos
Jantares, estão os recursos investidos
pelos stakeholders, isto é, a forma como
contribuem para os Jantares e o custo de
oportunidade subjacente a participar.
Os Convidados, cujo recurso investido
é o tempo e as decorrentes interações
sociais, afirmam abdicar de pouco ou
nada para estar no jantar: “uma vez tive
um convite para um passeio...deixei o
passeio para vir ao jantar” (Convidado,
PST, 41 anos); “se não faço hoje, faço
amanhã” (Convidada, IS, 76 anos); “de vez
em quando dá-me vontade de ir a outro
sítio sair, mas verifico primeiro se há jantar”
(Convidada, IS, 67 anos). Já os Voluntários
afirmam ter de estabelecer prioridades,
“deixar meio mundo para trás” (Voluntária,
EVF, 45 anos), abdicar de “tempo em
família” (Voluntário, EVA, 34 anos) ou
“encontros com amigos desmarcados...
trabalho que é deixado para mais tarde”
(Voluntário, EVA, 30 anos) para dar o
seu tempo aos Jantares. As Entidades
Parceiras, representadas nos Jantares
pelos seus colaboradores, contribuem
essencialmente com tempo e, quando
necessário, algum tipo de apoio de
caráter jurídico, acesso a medicamentos
ou processos de institucionalização
que vão para além do âmbito do
jantar, afirmando que ganham mais em
relacionamentos do que muitas vezes
perdem em compromissos adiados.
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