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AO ENCONTRO
DO IMPACTO

A Comunidade Impacto Social (Comunidade IS) é um ecossistema para a gestão do impacto. As pessoas
e as organizações que operam na economia social encontram aqui espaço para desenvolver maior
capacidade de gerir os projetos e de demonstrar os seus resultados.
Existem várias oportunidades para participar na Comunidade IS:
•• presencialmente, em workshops ao longo do ano (IS+), no desenvolvimento de análises de

impacto (ISprototipagem) e no ISfórum.
•• virtualmente, seguindo os webinars (ISweb) e contribuindo para a base de dados ISdata.

O presente documento congrega os sumários executivos e as principais conclusões a que as 10
organizações finalistas da ISprototipagem 2017 chegaram e dará, posteriormente, lugar a um relatório
completo com 10 protótipos de avaliação de impacto. A ISprototipagem permitiu às 10 organizações
mais bem pontuadas na fase ISweb passar por um programa de capacitação intensiva - setembro a
dezembro - em análise de impacto social.
A fase ISweb decorreu entre junho e julho de 2017 e constituiu-se como um roteiro inicial para o impacto
- através de 4 temas que são 4 momentos-chave na construção de intervenções com impacto:
SER: Gestor(a) de Impacto | 9 maio: o impacto de uma organização começa pelas suas pessoas. Termos
de refer.ncia para gestores de impacto.
CONHECER: Diagnóstico Organizacional | 23 maio: a importância de mapear as capacidades da
organização, antes de desenvolver qualquer intervenção.
DESENHAR: Avaliação de Impacto | 6 junho: o que é impacto e porque importa. O papel da avaliação:
teoria da mudança ou contrafactual.
PARTILHAR: Comunicação de Evidências | 20 junho: como partilhar eficazmente, com os
vários stakeholders, os resultados e os impactos.
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TRANSFORMAR PARA
A SUSTENTABILIDADE

Impacto social é a mudança mensurável no bem-estar subjetivo duma população em resultado direto de
um projeto, programa ou política. Conseguir atribuir impacto constitui, pois, o grande desafio para as
organizações que ambicionam mudar vidas e comunidades.
A Comunidade Impacto Social existe para que as organizações envolvidas percorram um caminho de
transformação. Essa meta é alcançada, sobretudo, através da sua capacitação - pelo que as 10 análises
aqui apresentadas valem, sobretudo, como demonstrações de aprendizagem por parte das organizações
que as realizam. São protótipos que medem o potencial de impacto futuro dos projetos analisados, na
ótica do retorno que podem oferecer a investidores e parceiros.
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. Para isso, as 10 organizações foram guiadas ao
longo de um caminho exigente: mapearam a intervenção; identificaram recursos e atividades;
demonstraram mudanças e valor; apuraram o impacto, calcularam o SROI e, no ISfórum, comunicaram
as suas conclusões que, esperamos, venham a ser integradas nas estratégias e práticas organizacionais.

1. Mapear a
Intervenção

3. Demonstrar
Mudanças e
Valor

2. Identificar
Recursos e
Atividades

5. Calcular
o SROI

4. Apurar
o Impacto
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6. Comunicar
e Integrar

Das atividades às mudanças
Durante o processo de capacitação, as 10 organizações começam por circunscrever o
âmbito da análise. Introduzem-se os stakeholders ou partes interessadas: por norma os
beneficiários diretos das atividades, a organização implementadora e seus parceiros e
investidores1.
Contabilizam-se os recursos ou o investimento necessários à execução das atividades.
Incluem-se custos diretos e indiretos, assim como investimentos em dinheiro, tempo e
géneros. Recorde-se que, tratando-se de uma análise de impacto na ótica custo-benefício,
é tão importante captar a globalidade dos benefícios quanto a dos investimentos.
As atividades formam a base de qualquer projeto. No entanto, podem causar uma “miopia
da implementação”, que mostra apenas as realizações decorrentes dessas atividades. Ou
seja, barram, tratadas por si só, a visão das mudanças e impactos que 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 longo prazo. Revela também como atividades,
resultados e mudanças se sucedem e relacionam ao longo desse caminho.
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 darão o valor dessas mudanças.
O valor de um bem é obtido pela multiplicação da sua quantidade pelo preço (V=QxP).
Em “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 vig.ncia do projeto). Após a quantificação das mudanças - e porque nesta
1

Nesta ISprototipagem optou-se por limitar a análise a tr.s stakeholders e a um número limitado de mudanças, por forma a
focar o processo de capacitação.
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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, pergunta-se aos stakeholders para atribuir valor/
importância e recorre-se a aproximações financeiras (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 aplicar-se um conjunto de descontos – atribuição,
deslocação e redução – ao valor total obtido das mudanças, de modo a filtrar tudo o que
não é influ.ncia 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 à elasticidade e
robustez do modelo. Esta análise, tal como as anteriores operações de descontos, dá
contributos críticos para a credibilidade dos dados obtidos – e para inspirar aprendizagens
e recomendações sobre a intervenção analisada.
Chegados às “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 no
projeto em si, 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 da Comunidade Impacto Social. Acreditamos que organizações orientadas
para o impacto são as que melhor conseguirão trilhar o caminho da sustentabilidade.
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RESUMO DOS
PROTÓTIPOS DE
ANÁLISE

Projetos

Stakeholder

Mudanças

APDES
GIRUGaia

Utentes

Diminuição de comportamentos de risco

Investimento

Impacto

SROI variabilidade
(min < base > máx)

Pontuação IS2017
(1>3)

135.814€

641.970 €

2,77 < 4,72 > 8,62

2,8

9.236€

21.523 €

1, 91 < 2,33 > 4,18

2,2

22.946€

10.221 €

0,39 < 0,45 > 0,87

2,3

120.443€

171.037 €

1,15 < 1,42 > 1,75

2,1

Melhoria da saúde física
Aumento dos níveis de autoestima
Famílias dos utentes

Diminuição do conflito familiar
Maior equilíbrio funcional

HELPO
Futuro Maior

Parceiros das estruturas da rede
formal dos cuidados de Saúde

Aumento da capacidade de prevenção da doença

Estudantes

Melhoria da efetividade dos cuidados de saúde prestados
Aumento das perspetivas de futuro

Padrinhos e Madrinhas

Aumento do sentimento de civismo
Aumento da realização pessoal

Famílias

Aumento da auto-estima
Aumento da coesão familiar

APSI
Ruas do Bairro,
Amigas da Criança

Crianças

Menos comportamentos/ hábitos sedentários
Melhoria do relacionamento interpessoal
Aumento da confiança em si própria (quando está/anda na rua)

Encarregados de Educação

Poupança de recursos
Aumento da rede de apoio familiar

Voluntários

Ganho de competências de gestão/dinamização de grupos
Aumento do sentido de responsabilidade e compromisso

ARCIL
Serviço de Apoio
Domiciliário

Clientes

Aumento do bem-estar emocional
Melhor utilização dos serviços da comunidade
Mais liberdade para fazer as próprias escolhas

Família e cuidadores

Maior sensação de segurança nos cuidados prestados
Maior disponibilidade de tempo para dedicar a outros familiares

Staff ARCIL

Desenvolvimento de competências pessoais e sociais

Projetos

Stakeholder

Mudanças

CADin
Bolsa Social

Utentes

Melhoria da qualidade da relação com os outros

Investimento

Impacto

SROI variabilidade
(min < base > máx)

Pontuação IS2017
(1>3)

26.691€

73.590 €

2,25 < 2,76 > 3,77

3

19.092€

61.513 €

1,98 < 3,22 > 5,0

3

571.772€

1.684.353 €

2,70 < 2,88 > 3,10

2,5

289.152€

159 579€

0,2 < 0,6 > 1

2,8

Aumento da capacidade para lidar com as suas dificuldades
Aumento de competências funcionais, sociais e emocionais
Famílias

Aumento da confiança no futuro do utente
Redução do sentimento de frustração

Professores

Maior facilidade de inclusão dos utentes nas dinâmicas escolares
Maior compreensão do problema e possibilidades de solução

Cáritas Paroquial de
Coruche
“Vê Se Atinas”

Utentes

Aumento do sucesso escolar
Aumento da auto-estima
Aumento da integração social

Famílias

Diminuição da ansiedade
Aumento da qualidade da relação

Fundação AFID
Lar Residencial

Escola

Aumento do sucesso na obtenção dos seus objetivos

Clientes

Aumento do bem-estar físico
Aumento do bem-estar emocional
Mais respeito pelos direitos

Famílias dos Clientes do Lar
Residencial

Maior satisfação pessoal

Famílias dos Clientes SOS

Maior realização pessoal

Maior sentimento de segurança

Maior tranquilidade e redução de stress
Centro Sagrada Família
Famílias com Alma

Beneficiários - Famílias

Aumento do bem-estar familiar
Aumento da coesão familiar
Aumento da empregabilidade

Voluntários

Aumento da auto-estima
Aumento da motivação para a participação em novas atividades

Equipa técnica

Aumento das competências profissionais
Aumento das competências pessoais

Projetos

Stakeholder

Mudanças

Centro Jovem Tabor
Tabor Outdoor

Utentes CJT (Jovens)

Aumento de Hábitos de Vida Saudáveis

Investimento

Impacto

SROI variabilidade
(min < base > máx)

Pontuação IS2017
(1>3)

47.561€

62.488 €

1 < 1,3 > 1,6

1,9

78.201€

485.677 €

4,92 <6,21 >7,45

1,9

Aumento da autoconfiança
Aumento das competências para o mercado de trabalho
Empresas

Aumento da motivação dos colaboradores
Aumento do reconhecimento interno das boas práticas

Staff CJT

Aumento da motivação
Melhoria das relações com os jovens

CEPAC
Gabinete de Apoio ao
Emprego

Beneficiários (Imigrantes que
recorreram ao CEPAC para
beneficiar de apoio social e que,
por estarem desempregados ou
à procura de emprego)

Maior empregabilidade
Diminuição da preocupação em relação ao futuro

Família dos beneficiários

Diminuição de ansiedade da família

Voluntários e Estagiários GAE

Maior do sentimento de utilidade
Maior empregabilidade

GIRUGaia - APDES

GIRUGaia
Protótipo SROI Avaliativo
2015-2016

APDES
Agência Piaget para o Desenvolvimento
11

GIRUGaia - APDES

SUMÁRIO EXECUTIVO
A APDES, ONGD portuguesa fundada em 2004, promove o desenvolvimento integrado de populações em
situação de vulnerabilidade, melhorando o acesso à saúde, emprego e educação. O GIRUGaia (GG) surge
como uma resposta multidisciplinar de proximidade que atua junto de Pessoas que utilizam drogas (PUDs)
em Vila Nova de Gaia. A equipa promove práticas de consumo mais seguras e informadas, disponibiliza
serviços promotores de saúde e inclusão e advoga pelos direitos e necessidades das PUDs.
A presente análise - de setembro, 2015 a setembro, 2016 - pretende demonstrar a contribuição desta
intervenção para a qualidade de vida dos seus beneficiários - utentes, famílias e parceiros da rede formal
de cuidados de saúde, bem como o valor social das mudanças promovidas.
No período analisado, os serviços do GG resultaram num Rácio SROI de 4,7, i.e., por cada 1€ investido no
projeto foram gerados 4,70€. Mesmo usando abordagens mais conservadoras na análise, o retorno social
foi superior ao dobro do investimento. Apesar de todos os stakeholders terem atribuído mudanças ao
projeto, as mais significativas foram sentidas junto dos utentes, revelando maior impacto social: melhoria
do estado físico de saúde e diminuição de práticas de risco.
Estes resultados evidenciam que através da combinação de ações integradas no tecido social e de Redução
de Riscos e Minimização de Danos surgem os maiores benefícios para utentes e sociedade em geral e
demonstram a efetividade do GG em atingir as metas a que se propõe.
Recomenda-se uma maior monitorização de indicadores relevantes por parte da equipa técnica e a inclusão
de toda a rede de stakeholders que o GG mobiliza, de modo a que se obtenham resultados ainda mais
sólidos e representativos do impacto social do projeto.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
Em 2001, Portugal adotou uma abordagem inovadora no âmbito da política de drogas que combina a
implementação de uma mudança legislativa - que descriminaliza o consumo de substâncias psicoativas
ilícitas para uso pessoal - com uma estratégia de intervenção que integra serviços especializados, gratuitos
e acessíveis de Prevenção, Tratamento, Reintegração social e Redução de Riscos e Minimização de Danos
(RRMD). Os resultados positivos da adoção deste modelo foram já evidenciados no âmbito de múltiplos
estudos, mas uma franja da população marginalizada e com consumos problemáticos permanecia sem
aceder aos serviços disponibilizadas pelo Estado.
Tendo como missão a promoção do desenvolvimento integrado junto de populações em situação de
vulnerabilidade e com o objetivo de melhorar o acesso à saúde, ao emprego e à educação, a Agência
Piaget para o Desenvolvimento (APDES) - ONGD portuguesa fundada em 2004 - juntou-se ao Ministério
da Saúde, através do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD),
para colmatar esta fragilidade e assim alcançar as populações que estão à margem das estruturas formais.
É neste contexto que se inscreve o projeto GIRUGaia, uma equipa multidisciplinar que intervém junto das
Populações que utilizam Drogas (PUDs), em Vila Nova de Gaia. Assente nos princípios da RRMD, promove a
adoção de práticas de consumo mais seguras e informadas e disponibiliza serviços promotores de
cidadania, saúde e inclusão social que visam a aproximação destas pessoas à rede formal de cuidados.
Deste modo, o GIRUGaia tem como principais objetivos:
1. Reduzir práticas de risco (de consumo de substâncias psicoativas e sexuais);
2. Promover a aproximação das PUDs à rede formal de cuidados ;
3. Advogar pelos direitos e necessidades das PUDs junto da comunidade e das instâncias formais;
4. Capacitar as PUDs para o exercício de uma cidadania plena.
A avaliação vai recair sobre os serviços que o GIRUGaia disponibiliza junto das PUDs.

1.2. PORQUÊ?
Esta análise tem dois objetivos: i) perceber se a intervenção está a contribuir efetivamente para as metas a
que se propõe – nomeadamente para a melhoria da qualidade de vida dos seus beneficiários diretos – ou
se é necessário modificar e adequar a intervenção de modo a que o projeto gere as mudanças pretendidas
e ii) demonstrar o valor social das mudanças potenciadas pelo projeto com o objetivo de captar novos
financiamentos.
Por estas razões, esta análise destina-se a informar os gestores da APDES e potenciais financiadores,
nomeadamente privados, que continuam afastados da necessidade deste tipo de respostas sociais e que
carecem de resultados comprovativos da pertinência e do valor destas intervenções. Habitualmente, os
projetos são avaliados numa lógica de execução de serviços, sem qualquer referência ao valor que
acrescentam, o que limita a demonstração da sua relevância junto da sociedade e, em particular, dos
potenciais investidores.
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1.3. COMO?
O GIRUGaia propõe-se a uma análise avaliativa da sua intervenção no período entre setembro de 2015 e
setembro de 2016. Cada ciclo de projeto tem a duração de 2 anos com a obrigatoriedade de realização de
relatórios anuais. Pretende-se que nos próximos 3 meses sejam recolhidos os dados históricos necessários
à análise, conjugando-os com os que a equipa já dispõe.
Relativamente aos recursos humanos alocados a este processo avaliativo, estarão envolvidos membros da
Equipa Técnica do GIRUGaia e do Departamento de Investigação (DI) da APDES, assim como um membro
da Direção da organização. Os stakeholders também estarão disponíveis ao longo deste processo: os
beneficiários pelo contacto direto e diário que mantêm com o GIRUGaia; todos os outros através de
contacto telefónico ou por via eletrónica.
Os responsáveis por conduzir a análise serão um auditor externo e três pessoas da organização: a
coordenadora do GIRUGaia, uma investigadora do DI e um elemento do Departamento de Candidaturas e
Projetos, durante 2 dias por semana, ao longo de 3 meses.
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2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Os stakeholders são parte determinante na implementação de qualquer intervenção. No caso da Equipa de
Rua GIRUGaia, os atores que contribuem para a execução do projeto são diversos, multifacetados e
oriundos de diferentes contextos. Desde logo, o elemento chave da intervenção reside na população-alvo,
isto é, nos beneficiários diretos, constituída pelos utentes.
Este grupo amplo de indivíduos é constituído por três diferentes categorias, de acordo com a relação que
mantêm com o projeto: i) pessoas que integram no Programa de Terapêutica Combinada (PTC) e o
Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência; ii) pessoas que integram o Programa de
Troca de Seringas (PTS) e/ou de troca de pratas; e iii) pessoas com outras problemáticas, nomeadamente
trabalhadores/as do sexo e pessoas em situação de sem abrigo. Optou-se por não dividir este grupo em
segmentos uma vez que as categorias não são mutuamente exclusivas, ou seja, a maior parte dos indivíduos
não se situa apenas numa delas mas sim nas que, no momento, correspondem às suas necessidades.
É junto deste grupo de stakeholders que se espera alcançar as mudanças materiais mais pertinentes com a
intervenção implementada. Por outro lado, e intimamente relacionados com estes, estão as Famílias dos
utentes que pontualmente contactam com a equipa.
Numa outra esfera relacional com o projeto, encontram-se os parceiros. Entre estes é possível elencar
quatro grandes grupos: i) as entidades da rede formal dos cuidados de Saúde; ii) da área social; iii) as
entidades da Sociedade Civil que disponibilizam respostas que vão para além das incluídas no projeto, mas
que também colmatam necessidades dos utentes; e, finalmente, iv) as Redes de Trabalho que, juntamente
com a Equipa, partilham saberes e boas práticas em torno das áreas de intervenção. Estes parceiros, ao
trabalharem em rede e em estreita articulação, constituem-se como uma Resposta Integrada no contexto
de atuação do GIRUGaia, isto é, ao serem oriundos de diferentes esferas de atuação possuem valências
distintas e, ao mesmo tempo, complementares que permitem satisfazer de forma abrangente as
necessidades dos utentes.
Os financiadores também constituem uma componente para a manutenção do projeto, desde logo o
SICAD, estrutura do Ministério da Saúde e financiador principal (80% do total); existem ainda um conjunto
de outras entidades que contribuem para o cofinanciamento do projeto, como por exemplo, o Banco
Alimentar que fornece bens alimentares para distribuição aos utentes.
Um outro stakeholder muito importante é a Comunidade em geral. Sendo o GIRUGaia uma equipa de
proximidade, considera-se fundamental a existência de uma boa relação e aceitação por parte da
comunidade relativamente ao projeto e às pessoas junto de quem intervém.
Finalmente, só é possível implementar o projeto com uma Equipa Técnica pluridisciplinar e especializada,
recorrendo a elementos de diversas áreas científicas e Educadores de Pares. Para além destes, devido ao
facto da intervenção acontecer 7 dias por semana, torna-se necessário o recurso a voluntários. Estes,
tendem a ser da área social e/ou pares que passam a contribuir para a execução de tarefas após uma
pequena formação com a Equipa Técnica.
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Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders

STAKEHOLDERS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Utentes

Pessoas que integram o Programa
de Terapêutica Combinada (PTC)
e o Programa de Substituição
Opiácea de Baixo Limiar de
Exigência (PSOBLE); e/ou o
Pessoas que integram o Programa
de troca de seringas (PTS) e/ou
troca de pratas; e que podem
ainda possuir outras
problemáticas associadas como
serem trabalhadores/as do sexo
ou viverem em situação de sem
abrigo.

A maioria dos utentes contacta diariamente com o projeto (7
dias por semana) para a toma observada de antirretrovirais,
tuberculostáticos e medicamentos psiquiátricos e/ou
metadona.

Familiares identificados como
próximos dos utentes

Contactam pontualmente com o projeto em caso de
necessidade, dúvidas ou preocupações sobre o seu familiar.

Famílias

Podem (ou não) integrar outros apoios: encaminhamentos
para estruturas da rede formal, troca de materiais, cuidados de
saúde, apoio psicossocial, social e jurídico. Os utentes que não
integram o PTC e/ou o PSOBLE contactam com o projeto de
forma mais pontual e em função das suas necessidades:
quando necessitam, por exemplo, de material de consumo ou
de algum tipo de apoio psicossocial.

Têm disponível o contacto telefónico da equipa que podem
usar sempre que seja necessário. Podem encaminhar ou
solicitar serviços da equipa para o seu familiar.
Parceiros das
estruturas da rede
formal dos cuidados
de Saúde

Entidades estatais que prestam
serviços de saúde (Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia
(CHVNG), Unidade de Tratamento
(ET), Unidade de Desabituação do
Norte (UD)), Centro de
Diagnóstico Pneumológico (CDP);
Centros de Saúde.

Recebem, através de um processo de encaminhamento, os
utentes do projeto cujas necessidades de saúde não podem
ser colmatadas no seu âmbito de atuação.

Outros Parceiros - i)
Estruturas da rede
formal de apoio ação social; ii) Outros
entidades de apoio
(AMI; Registo Civil;
Albergue; GAIURB;
escritório de
advogados); iii) Redes
de trabalho (C.A.S.O,
R3, Fórum Nacional
da Sociedade Civil,
Comissão de
Acompanhamento do
Programa Nacional de
Troca de Seringas)

i)Entidades estatais que prestam
serviços de apoio social
(Segurança Social, Juntas de
Freguesia, Câmara Municipal); ii)
Entidades públicas e/ou privadas
que prestam serviços sociais
diversos; iii) Entidades que
individualmente ou em rede
partilham informações e boas
práticas em questões relacionadas
com a população-alvo e com as
suas necessidades.

i) Recebem, através de um processo de encaminhamento, os
utentes do projeto cujas necessidades no âmbito do apoio
social não podem ser colmatadas no seu âmbito de atuação; ii)
Atendem os utentes cujas necessidades não são cobertas no
âmbito de atuação do projeto nem de articulação com as
estruturas formais de apoio; iii) A equipa do projeto participa
em momentos de discussão com outras entidades, sempre que
se organizam reuniões e/ou debates. Nos últimos anos não
tem sido dado feedback formal e por escrito a estes
financiadores; apenas em conversações informais.

Nos últimos anos não tem sido dado feedback formal e por
escrito a estes financiadores; apenas em conversações
informais.
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STAKEHOLDERS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Financiadores- i)
SICAD (principal); ii)
Fornecedores (Banco
Alimentar, Padaria X,
Instituto Nacional Dr.
Ricardo Jorge (INSA))

i) Serviço do Estado que promove
a redução do consumo de
substâncias psicoativas, a
prevenção dos comportamentos
aditivos e a diminuição das
dependências; ii) Fornecedores
que que suportam o
cofinanciamento do projeto
através da doação de produtos e/
ou serviços.

i) Financia o projeto a 80% para um período de 4 anos.
Recebem mensalmente indicadores de monitorização do
projeto e anualmente um relatório técnico e outro financeiro; ii)
Doam bens alimentares com uma periodicidade definida (BA:
de 2 em 2 meses; padaria: 2 vezes por semana); o INSA
disponibiliza um técnico de análises clínicas para fazer
colheitas de sangue, analisa as colheitas e comunica os
resultados.Nos últimos anos não tem sido dado feedback
formal e por escrito a estes financiadores; apenas em
conversações informais.

Comunidade em geral

Pessoas alvo de ações de
informação e sensibilização.

Recebem informação sobre o projeto e sao sensibilizados para
as necessidades da população-alvo através de publicações nas
redes sociais, de eventos organizados em meio público, de
ações estruturadas de sensibilização (como as que acontecem
com alunos do Ensino superior).
Participam em ações pontuais da equipa: eventos públicos e,
por exemplo, ações de recolha de vestuário ou bens
alimentares.

Staff

Pessoal técnico (enfermeiros,
assistente social, psicólogo,
criminólogo e sociólogo) e
educadores de pares que
integram a equipa.

Executam as tarefas da equipa de modo a assegurar os
serviços prestados e a cumprir os objetivos previstos em
candidatura.

Voluntários

Pessoas que, individualmente, se
voluntariam para auxiliar na
execução das tarefas da equipa.

Colaboram esporadicamente com a equipa, após receberem
uma pequena formação, de modo a suprir necessidades
pontuais.

Outros Doadores

Pessoas ou entidades que
suportam o cofinanciamento do
projeto através de doações
monetárias.

Doam pontualmente dinheiro à APDES para os seus projetos.
Recebem anualmente o relatório de atividades da organização,
entre os quais se inclui dados do GIRUGaia.

2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS NA ANÁLISE
O grupo Utentes constitui o grupo de stakeholders mais importante na intervenção levada a cabo pelo
GIRUGaia. É a estas pessoas que a intervenção é dirigida, é para e com elas que a intervenção é pensada.
Neste sentido, é junto dos Utentes que se esperam alcançar as maiores mudanças materiais do projeto e,
por este mesmo motivo, não seria possível excluí-los desta análise.
As Famílias são também um elemento fundamental na vida dos indivíduos. Se é certo que grande parte
dos utentes quebrou os laços com a família - quebra frequentemente relacionada com o percurso de vida
marcado pelos consumos - e que muitos continuam afastados e sem qualquer perspetiva de retorno; por
outro lado, para aqueles que conseguiram manter esta relação e para os que a recuperaram, os elementos
da Família são fundamentais para apurar mudanças ocorridas neste processo.
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Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise

STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Utentes

Sim

Espera-se que sejam o grupo de stakeholders que mais experiencia as
mudanças resultantes do projeto.

Famílias

Sim

Espera-se que estes experienciem mudanças relevantes resultantes do
projeto na vida dos seus familiares que beneficiam diretamente da
intervenção e na relação que com eles mantêm.

Parceiros das estruturas da
rede formal dos cuidados de
Saúde

Sim

A inclusão deste grupo deve-se particularmente ao facto desta análise
estar focada na melhoria da qualidade de vida dos utentes, perspetivada a
partir das mudanças no seu bem-estar físico e psicológico. Uma dimensão
que é, simultaneamente, o foco principal da intervenção (e que, por isso, se
espera ajudar a melhorá-la), bem como a área que, estrategicamente, é
mais apelativa para captar a atenção de atuais e potenciais financiadores.
Por outro lado, espera-se que estes observem mudanças importantes
resultantes do projeto, trazendo ainda uma perspetiva comparativa (uma
vez que contactam com outras PUDs que não são beneficiários do projeto)
e longitudinal (muitos destes parceiros contactavam já também com esta
população antes da intervenção).

Outros Parceiros - i)
Estruturas da rede formal de
apoio - ação social; ii) Outros
entidades de apoio (AMI;
Registo Civil; Albergue;
GAIURB; escritório de
advogados); iii) Redes de
trabalho (C.A.S.O, R3, Fórum
Nacional da Sociedade Civil,
Comissão de
Acompanhamento do
Programa Nacional de Troca
de Seringas)

Não

As mudanças que experienciam e/ou observam não são suficientemente
materiais para serem incluídos na análise. Por outro lado, são um grupo
bastante heterogéneo e, portanto, torna impraticável a construção de uma
teoria da mudança em conjunto.

Financiadores- i) SICAD
(principal); ii) Fornecedores
(Banco Alimentar, Padaria X,
Instituto Nacional Dr. Ricardo
Jorge (INSA))

Não

As mudanças que experienciam e/ou observam não são suficientemente
materiais para ser incluídos na análise.

Comunidade em geral

Não

As mudanças que experienciam não são suficientemente materiais para a
sua inclusão, Por outro lado, são um grupo tão vasto que auscultá-los se
torna muito dispendioso para os recursos humanos e financeiros
disponíveis.

Staff

Não

Apesar deste grupo poder observar mudanças importantes resultantes do
projeto, por questões de disponibilidade de recursos não será possível
incluí-lo na análise.
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STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Voluntários

Não

As mudanças que experienciam e/ou observam não são suficientemente
materiais para serem incluídos na análise

Outros Doadores

Não

Não têm proximidade suficiente com o projeto para serem capazes de
percecionar as mudanças.

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
O plano de envolvimento de cada grupo de stakeholders incluídos na análise encontra-se descrito na
tabela 3.
Na fase de mapeamento, foi constituído 1 grupo focal com 6 representantes do grupo dos utentes. Para
contactar as Famílias optou-se pela entrevista telefónica devido à dificuldade em agendar contacto
presencial. Relativamente aos parceiros, rapidamente se percebeu que estariam mais disponíveis para um
contacto presencial, motivo pelo qual foi adotado esse método.
Relativamente à quantificação do impacto, optou-se pelo inquérito presencial junto dos utentes por
estarem mais disponíveis e do inquérito por telefone e eletrónico junto de famílias e parceiros,
respetivamente; por se terem revelado os métodos de contacto mais eficientes.
Finalmente, apesar de se ter procurado alcançar uma amostra representativa do processo, é necessário
ter em consideração que quer os utentes, quer as Famílias são atores algo voláteis no seu contacto com a
Equipa e, portanto, nem sempre foi possível assegurar a representatividade das amostras. Por outro lado,
a não aleatoriedade da amostra prende-se, essencialmente, com a disponibilidade dos elementos que
constituem a constituem.
Em relação aos parceiros, a indisponibilidade de agendamento de contacto - por motivos de agendas
individuais e profissionais - constituiu um grande obstáculo à obtenção de uma amostra representativa.
Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders

STAKEHOLDER

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO
Nº

Amostragem

Método

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO
Nº

%

Método

Utentes

N/A

88

5

não aleatória

Grupo focal
presencial

72

82

Inquéritos presenciais

Famílias

N/A

22

4

não aleatória

Entrevistas
telefónicas

21

95

Inquéritos telefónicos

Parceiros das
estruturas da
rede formal dos
cuidados de
Saúde

N/A

7

2

não aleatória

Entrevistas
presenciais

7

100

Inquéritos online
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3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTOS
A tabela seguinte apresenta o tipo de recursos que cada stakeholder deve investir para tornar possível a
abertura e funcionamento do GCMP, assim como o respetivo valor. Para os beneficiários deste projeto, PD,
CP e CF, os recursos investidos prendem-se essencialmente com o valor a pagar pelas atividades de que
irão beneficiar. Precisamente por este motivo, o tempo que despendem para frequentar estas atividades
não tem um valor monetário atribuído.
Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise

STAKEHOLDERS

VALOR

Utentes

0,00 €

Famílias

0,00 €

Parceiros das estruturas da rede formal dos cuidados de Saúde

0,00 €

Outros Parceiros - i) Estruturas da rede formal de apoio - ação social; ii) Outros entidades de apoio
(AMI; Registo Civil; Albergue; GAIURB; escritório de advogados); iii) Redes de trabalho (C.A.S.O, R3,
Fórum Nacional da Sociedade Civil, Comissão de Acompanhamento do Programa Nacional de Troca
de Seringas)

0,00 €

Financiadores- i) SICAD (principal); ii) Fornecedores (Banco Alimentar, Padaria X, Instituto Nacional
Dr. Ricardo Jorge (INSA))

82 885,39 €

Comunidade em Geral

0,00 €

Staff

0,00 €

Voluntários

1 037,64 €

Outros Doadores

52 090,52 €

TOTAL

135 813,55 €
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4. REALIZAÇÕES
A tabela seguinte apresenta, simultaneamente, as atividades aglomeradas e discriminadas, dado que a
leitura exclusiva dos totais poderia enviesar a análise - por se constatar uma aparentemente
desproporcionalidade entre o nº de atividades e o nº de beneficiários. Porém, trata-se de uma desproporção
benéfica, que possibilita que cada PUD possa recorrer, de forma integrada, a diversos serviços e produtos.
Todos os valores foram retirados do Relatório de Atividades, com exceção do nº de beneficiários do apoio
jurídico - estimado com base nos valores do ano corrente. Relativamente ao Apoio Social, por ter uma
frequência muito variável (resposta a necessidades emergentes dos utentes), optou-se por não estimar o
seu valor. Noutros casos, o nº de atividades foi registado, mas o nº de beneficiários é desconhecido, o que
se deve ao carácter mais pontual da atividade e não exclusivo para Utentes.
Tabela 5 - Realizações

QUE ATIVIDADES FORAM REALIZADAS?

Nº DE
ATIVIDADES

Nº DE
HORAS
TOTAL

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

3402

N/A

88*

-

-

81

3402

-

7

2.Encaminhamentos

327

N/A

88

2.1. Encaminhamentos

243

-

-

2.2. Acompanhamentos

84

-

-

3. Educação para práticas de RRMD

8656

N/A

88*

3.1.Distribuição de kits para consumo endovenoso

2909

-

24

3.2.Distribuição de pratas para consumo fumado

3642

-

16

3.3.Distribuição de preservativos

203

-

-

3.4.Ações de educação para práticas de consumo

622

-

60

3.5.Ações de educação para a saúde

1188

-

72

3.6.Distribuição de materiais informativos de RRMD

86

-

Missing

3.7.Ações de (in)formação e sensibilização ****

6

-

-

4. Cuidados de saúde

238

N/A

35**

4.1.Consultas médicas

86

-

33

4.2.Cuidados de enfermagem

65

-

35

4.3.Rastreios

45

-

35

4.4.Vacinas

42

-

38

1. Integração de PUD’s em RRMD
1.1.PUDs que integram PTC*** e/ou PSOBLE
1.2.Outros
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5. Apoio psicossocial

5546

N/A

58**

5.1.Atendimento psicossocial

560

-

67

5.2.Ações de promoção de cidadania

730

-

71

5

-

5

4251

-

88

-

N/A

20

7. Apoio Jurídico

35

N/A

13

8. Avaliação

13

N/A

N/A

8.1.Relatório

1

-

-

8.2.Indicadores mensais

12

-

-

9. Comunicação Digital

216

N/A

N/A

10. Pesquisa e atualização do mapa de territórios (saídas
exploratórias)

3

N/A

10

11. Participação (Reuniões), formação e consultoria

33

N/A

N/A

11.1. Estruturas da rede formal de apoio - ação social

2

-

-

11.2. Outras Entidades de Apoio (Albergue, GAIURB,
Advogados)

1; 1; 15

-

-

3; 5; 3; 3

-

-

5.3.Cuidados de higiene
5.4.Apoio alimentar
6. Apoio social

11.3. Redes de trabalho (R3, CASO, FNSC/VIH, CAPTS).

*Número máximo de beneficiários; **Valor médio, ***Inclui medicação Antiretrovírica (VIH e VHC), Antituberculostáticos,Medicação Psiquiátrica, ****Ações
promovidas junto dos utentes do projeto e da população em geral, como por exemplo; Dia do Support, Don’t Punish!.3. Teoria da mudança
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5. TEORIA DA MUDANÇA
A partir de um conjunto de atividades1 implementadas pelo GG, procedeu-se à construção da teoria da
mudança (TM) para os três stakeholders considerados fundamentais na sua execução.
UTENTES
Ao integrarem o programa de RRMD do GG, em particular ao aderirem ao PSOBLE, os utentes reduzem os
consumos de substâncias psicoativas, passam a saber mais sobre como prevenir comportamentos de risco,
bem como a usar mais frequentemente material de consumo assético, sem custos ou julgamentos.
Segundo a literatura (MacArthur et al., 2014), existem evidências de que a RRMD e as práticas de informação,
educação e comunicação que lhe estão associadas são eficazes na redução de comportamentos de risco,
nomeadamente de injeção, suportando a ideia de que os utentes ficam mais empoderados no que diz
respeito à capacidade de gestão e de domínio das suas vidas.
Em paralelo, as intervenções que proporcionam ambientes mais seguros para o consumo, proporcionam
proteção da cena das drogas na rua (McNeil et al., 2014). O que permite sustentar que o projeto, através da
diminuição do consumo de drogas, conduz a uma menor dependência do “mercado paralelo” e, por
conseguinte, a uma menor exposição a situações de risco2.
Por fim, existe evidência suficiente para concluir sobre a eficácia da disponibilidade de material assético na
redução de comportamentos de risco (MacArthur et al., 2014), o que sugere que a disponibilização deste
material suporta uma mudança ao nível da menor partilha de materiais e/ou não reutilização dos mesmos.
Estas três cadeias de mudanças conduzem à 1ª mudança material: diminuição dos comportamentos de
risco, isto é, dos comportamentos que colocam em causa, a sua saúde, a sua vida3 e a Saúde Pública.
As cadeias de mudanças seguintes resultam de uma adesão imediata a processos clínicos (vacinas,
rastreios, esquemas medicamentosos) que, por sua vez, conduzem a um maior acesso aos cuidados de
saúde e, ainda, à diminuição da taxa de doenças infeciosas4 - para a qual também contribui a diminuição da
partilha de material de consumo já referida (Aspinall et al., 2014). Este processo culmina na 2ª mudança
material: “utentes fisicamente mais saudáveis”.
Por fim, a última cadeia de mudanças assenta no facto de os utentes passarem a estar mais cuidados, o
que gera uma diminuição do sentimento de vergonha sobre si próprios e, por conseguinte, o aumento do
sentimento de que conseguem ter maior domínio sobre a sua vida5.
Em conjunto, estas mudanças conduzem à 3ª mudança material: “aumento dos níveis de autoestima”6.

1
2
3
4

5
6

“Integração de PUDs em RRMD”, “Educação para práticas de RRMD”, “Cuidados de saúde”, “Apoio psicossocial”,
“Encaminhamentos” e “Apoio social e jurídico”.
“Para a heroína a gente tem de se fazer à vida.”
“Para mim trouxe uma modificação de 90%. Eu era drogado e agora não sou. Mudei de vida, mas na totalidade, isto é, 90%.
Em 2009, a OMS, a UNAIDS e o Gabinete das Nações Unidas para as Drogas e Crime enunciaram conjuntamente várias
conclusões, destacando-se a referência às abordagens de outreach como um meio altamente eficaz e recomendado no acesso
às populações utilizadores de drogas e na prevenção do VIH/SIDA nesses contextos (WHO, UNODC, UNAIDS, 2009).
“Sinto-me mais confiante.”
“Hoje sinto-me como antes de entrar para a droga. Isto é, sinto-me vivo.”
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Figura 1 - Teoria da Mudança | Utentes

FAMÍLIAS
Relativamente às famílias, as duas grandes mudanças materiais são a “diminuição do conflito familiar” e o
facto de as famílias se tornarem “funcionalmente mais equilibradas”.
A 1ª resulta de alterações nos comportamentos de risco dos utentes, o que conduz as famílias a sentirem-se
menos expostos a situações de risco/perigo, menos angustiadas e, por conseguinte, mais seguras7. Por
outro lado, por encontrarem no GIRUGaia mais informação e apoio na gestão do problema do utente, estão
mais informadas e sentem-se mais apoiadas, o que conduz a uma relação menos tensa e mais harmoniosa
no seio familiar8.
A 2ª mudança material advém de os utentes - mais cuidados e saudáveis - refletirem nas suas práticas essa
nova condição, conduzindo a um ambiente familiar mais saudável e, por conseguinte, a um estado de maior
alegria/contentamento. Para o maior equilíbrio funcional das famílias contribui ainda o facto de estarem
socialmente mais apoiadas - através do apoio social ao utente - e, por conseguinte, conseguirem ter as
rotinas diárias diárias mais estabilizadas), quer ao nível da partilha de responsabilidades domésticas, quer
da gestão financeira e da partilha de mais momentos de convívio, que se tinham quebrado com os
consumos9.

7 “Aumentou muito muito a nossa segurança, nós nunca estávamos sossegados.”
8 “Agora estamos muito em paz, raramente discutimos.”
9 “Antes era sempre preciso ser eu a ir buscar, trazer, constantemente a depender de mim para tudo. Agora ele tomou essa
responsabilidade e isso é muito bom, faz uma mudança grande para a vida familiar”.

24

GIRUGaia - APDES

Figura 2 - Teoria da Mudança | Famílias

PARCEIROS
Finalmente, para os “Parceiros” a 1ª grande mudança material diz respeito ao “aumento da capacidade de
prevenção da doença”, que resulta da observação de utentes mais cuidados e com menos práticas de
risco10 e, por relação, de menos casos positivos para doenças infeciosas11 (“Eu penso que a diminuição da
taxa de incidência das doenças infeciosas, isto diminuiu drasticamente.”).
A 2ª mudança material consiste na “melhoria da efetividade dos cuidados de saúde prestados”, isto é, o GG
aproxima as pessoas da rede formal de cuidados de saúde, tornando os próprios serviços mais eficazes por
assegurar que estas pessoas vão ao médico, fazem as medicações prescritas, cumprem os tratamentos.

10 “As pessoas estão mais cuidadas, não chegam tão mal como chegavam antes, a precisar de tantos cuidados e estão menos
doente.”
11 Os programas de substituição opiácea revelaram-se eficazes em diferentes avaliações sistemáticas (Mattick et al., 2009;
Gowing et al., 2008, OMS, 2009) na redução da seroconversão do HIV; na redução do risco de infecção pelo HIV em
aproximadamente 50%; na redução da freqüência de injeção, partilha de materiais injetáveis e comportamentos de risco de
injeção; e na reduzindo o risco de sexo inseguro. Relativamente ao tratamento eficaz da hepatite C, este resulta em benefícios
individuais ao impedir a progressão da doença, mas também ajuda a combater a epidemia ao eliminar a potencial fonte de
infeção (European Network Social Inclusion and Health, 2011). Um modelo recente sugere que ao tratar 40 infeções por cada
1000 UD’s por via endovenosa ao longo de 1 ano, durante 10 anos, reduzir-se-á 72% a prevalência de hepatite C nesta
população (Hagan e Schinazi, 2012). Isto demonstra que intervir sobre o sujeito provoca mudanças não só nele próprio, mas
também em todo o sistema de Saúde.
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Neste sentido, o projeto, funciona como o veículo de encaminhamento das PUDs para a rede12, contribuindo
em simultâneo para que o seu funcionamento seja mais eficaz. O envolvimento dos stakeholders permitiu
acrescentar a esta cadeia “maior articulação entre os diferentes serviços da rede formal de cuidados”,
tendo sido referido que o próprio projeto aproximou os serviços. Também assim, a eficácia da prestação
de cuidados saiu reforçada.
Figura 3 - Teoria da Mudança | Parceiros

12

Num relatório publicado pela Organização Mundial de Saúde (Grenfell et. al, 2012), é atribuído às equipas de proximidade um
papel preponderante na mediação entre utilizadores de drogas e os serviços relacionados com o rastreio e tratamento de VIH e
tuberculose. Também os programas de substituição opiácea revelaram evidências científicas na para melhorar o tratamento
anti-retroviral em usuários de opiáceos com HIV positivo (Malta et al., 2008, WHO, 2007b, Tilson et al., 2007, Lucas et al., 2006,
citado no OEDT - ECDC 2011).
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6. PROVAS E VALOR
6.1. INDICADORES
Os indicadores definidos na análise para cada stakeholder encontram-se descritos na tabela 7.
A definição dos indicadores teve por base as informações recolhidas na fase de auscultação dos stakeholders
e conhecimento prévio das temáticas relativas aos mesmos. Para cada mudança, foram definidos dois
indicadores, incluindo, sempre que possível, uma dimensão subjetiva e objetiva. Para cada indicador, as
opções de resposta foram apresentadas recorrendo a escalas de Likert com 4 ou 5 níveis, conforme
apropriado. Dada a ausência de informação relativa aos indicadores definidos para o ponto de partida
(momento anterior ao envolvimento do stakeholder no projeto), foram usados dados históricos.
Relativamente ao stakeholder “utentes”, a mudança “diminuição de práticas de risco” foi avaliada através
da média aritmética entre a frequência de partilha de materiais de consumo (indicador objetivo) e a
gravidade do consumo de drogas (indicador subjetivo). Para o primeiro indicador, apesar de se tratar de
uma frequência, considerou-se o uso de uma escala qualitativa de respostas, dado que a frequência de
partilha de materiais depende diretamente da frequência de consumo de cada utente, e, por essa razão, o
uso de uma escala quantitativa - e.g., número de vezes - poderia revelar-se de difícil interpretação.
A mudança “melhoria do estado físico de saúde” foi avaliada através da perceção do utente relativamente
ao seu estado geral de saúde (indicador subjetivo) e da frequência de ida a consultas médicas/de
enfermagem (indicador objetivo). Neste último caso, optou-se pelo recurso a uma escala de respostas
quantitativa - número de vezes por ano - por se ter considerado que devolveria respostas mais
interpretativas.
Relativamente à mudança “aumento dos níveis de autoestima”, foram também usados dois indicadores:
sentimento de vergonha em relação a si próprio e controlo sentido sobre a própria vida. Excecionalmente,
optou-se pelo uso de dois indicadores com carácter subjetivo, dada a natureza da mudança a avaliar. O uso
de escalas psicométricas para avaliar esta evolução poderia ter sido útil, mas para efeitos da presente
prototipagem, optou-se por uma abordagem simplificada. O mesmo racional foi aplicado para a definição
dos indicadores para os restantes stakeholders.
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Tabela 7 - Indicadores da Análise

STAKEHOLDER

Utentes

Famílias

Parceiros

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Diminuição de
práticas de risco
(consumo e
sexuais)

Média Aritmética entre “Frequência com que
partilha materiais de consumo” e “Nível de
gravidade do consumo de drogas”

1

5

Inquérito
aos
utentes

Utentes
fisicamente mais
saudáveis

Média Aritmética entre “Perceção do seu
estado geral de saúde” e “Nível de adesão a
consultas médicas e cuidados de saúde”

1

5

Inquérito
aos
utentes

Aumento dos níveis
de autoestima

Média Aritmética entre “Nível de vergonha
sentido sobre si próprio” e “Nível de domínio
sentido sobre a vida individual”

1

4

Inquérito
aos
utentes

Diminuição do
conflito familiar

Média Aritmética entre “Nível de segurança
sentido em relação aos comportamentos
desviantes e/ou agressivos do utente” e “Nível
de tensão sentida na relação com o utente”

1

4

Inquérito
às
famílias

Famílias
funcionalmente
mais equilibradas

Média Aritmética entre “Nível de partilha das
responsabilidades domésticas na família/em
casa” e “Nível de stress financeiro sentido em
relação à gestão da vida familiar”

1

4

Inquérito
às
famílias

Aumento da
capacidade de
prevenção da
doença

Média Aritmética entre “Taxa de incidência/
reincidência de doenças infeciosas nesta
população” e “Perceção do estado geral de
saúde dos utentes”

1

5

Inquérito
aos
parceiros

Melhoria da
efetividade dos
cuidados de saúde
prestados

Média Aritmética entre “Nível de adesão ao
processo terapêutico” e “Nível de articulação
entre os diferentes serviços da rede formal de
cuidados”

1

5

Inquérito
aos
parceiros
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DISTÂNCIA PERCORRIDA (QUANTIDADE DE MUDANÇA)
Para o cálculo das distâncias percorridas (DP), i.e. da quantidade de mudança sentida, foi calculada a
diferença entre as médias obtidas para o momento atual e para o ponto de partida, ajustando para a
amplitude da respetiva escala. Desta forma, foi possível perceber a magnitude da evolução de cada
mudança e estabelecer comparações.
Todas as DP encontradas foram no sentido positivo (>0%), indo, de uma forma geral, de encontro aos
objetivos do projeto (tabela 8). No entanto, há alguns aspetos a considerar.

Relativamente ao stakeholder “utentes”, a mudança mais significante foi a “diminuição de práticas de risco”
(24%). De facto, esta é uma das dimensões mais trabalhadas pela equipa junto dos utentes, por se
considerar fundamental para atingir a meta a que o GG se propõe. No entanto, pode considerar-se que a
magnitude da DP reportada possa estar aquém da realidade. A desejabilidade social pode aqui
desempenhar um papel relevante, dada a possibilidade de o utente não reportar uma hipotética elevada
frequência de partilha de materiais de consumo no momento anterior ao projeto, por reconhecer agora o
prejuízo desse comportamento. Estes fatores podem ter condicionado uma subestimativa no valor da DP.
Relativamente à mudança “melhoria do estado geral de saúde”, a DP foi de 20%, valor que pode também
estar abaixo do expectável: tendo em conta que muitos dos utentes foram integrados no projeto há já
vários anos, poderão reportar níveis de saúde mais baixos no momento atual pelo impacto de fatores
como, por exemplo, o envelhecimento, apresentando dificuldade em distinguir o efeito isolado desse
parâmetro. Deve também aqui considerar-se a possibilidade de haver viés de progressão natural da doença,
i.e., independentemente do efeito positivo gerado pela intervenção, o percurso natural de doença pode
sempre condicionar um agravamento do estado de saúde.
Por oposição, as DP para o stakeholder “Parceiros” foram de 30% e 60%, verificando-se a possibilidade de
as mesmas estarem sobrestimadas, se comparadas com a magnitude das evoluções verificadas junto dos
restantes stakeholders. O baixo envolvimento deste grupo na análise efetuada (29%) pode efetivamente ter
comprometido uma medição correta e representativa das evoluções sentidas. Não obstante, espera-se que
este grupo de stakeholders seja o mais capacitado para fornecer respostas com validade, dado incluir
profissionais especializados, e, portanto, com maiores níveis de literacia em saúde.
Tabela 8 - Quantidade de mudança (DP)

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Utentes

Diminuição de comportamentos de risco (consumo e sexuais)

24,0%

Utentes fisicamente mais saudáveis

20,0%

Aumento dos níveis de autoestima

10,0%

Diminuição do conflito familiar

30,0%

Famílias funcionalmente mais equilibradas

17,5%

Aumento da capacidade de prevenção da doença

30,0%

Melhoria da efetividade dos cuidados de saúde prestados

60,0%

Famílias

Parceiros

DP
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6.2. VALOR DAS MUDANÇAS
Nesta fase da análise, procurou-se apurar de que forma seria possível obter as mudanças atribuídas à
intervenção do GG através da aquisição de serviços ou respostas disponíveis no mercado. Assim, a tabela 9
apresenta um conjunto de aproximações financeiras que foram definidas tendo por base o método das
preferências reveladas. Isto é, procurou-se perceber de que forma o mercado e as escolhas dos indivíduos
poderiam conduzir a obtenção de serviços que tornasse possível alcançar o valor máximo das mudanças
elencadas.
UTENTES
Para valorar a mudança “diminuição de comportamentos de risco”, considerou-se que seria necessário
disponibilizar um conjunto permanente de serviços aos utentes: acesso diário ao PSOBLE; acesso a
informação sobre práticas de risco e a um grupo de apoio psicológico que, paralelamente à disponibilização
de materiais, permitisse aos indivíduos manterem-se afastados de práticas de risco. Como foi referido no
grupo focal inicial, são vários os que apontam esta necessidade de um apoio que vá para além dos materiais
- e que os motiva e incentiva a adotarem práticas mais seguras de consumo ou a abandonarem-nas por
completo. Os valores apresentados remetem para referências do mercado, estudos empíricos e ainda
dados do próprio relatório financeiro do projeto.
Para a mudança “utentes fisicamente mais saudáveis”, seria essencial assegurar uma série de serviços e
bens a cada utente, na ausência no GG: consultas, medicações e ainda a uma alimentação diversificada e
saudável. As fontes utilizadas para esta mudança remetem-nos para portarias do Diário da República,
assim como para o Infarmed e ainda para gastos do projeto e informações do mercado. Esta é a mudança
à qual é imputado um maior valor económico (o que corresponde diretamente à mudança mais importante
apurada com os questionários administrados).
Para “aumento dos níveis de auto-estima”, define-se sessões continuadas de psicoterapia como essenciais,
no sentido em que - com esta população - há todo um trabalho de desconstrução de preconceitos,
estereótipos internalizados e de capacitação que é necessário desenvolver. Seria ainda fundamental
capacitar os indivíduos pessoal e profissionalmente: no grupo focal, os utentes demonstraram valorizar a
estruturação da sua vida pessoal, mas também profissional, tornando desta forma possível afastar a ideia
de que vivem à margem da sociedade. Dados da DECO e de serviços semelhantes disponíveis no mercado
constituem as fontes desta mudança.
FAMÍLIAS
A “diminuição do conflito familiar” é, de acordo com os serviços disponíveis no mercado, assegurada por
sessões de terapia familiar contínuas para o utente e familiares mais próximos. A mudança “famílias
funcionalmente mais equilibradas” - que, de acordo com as entrevistas telefónicas às famílias remetia
frequentemente para questões relacionadas com a gestão de contas e da vida familiar -, seria atingida com
uma intensa formação em finanças pessoais e um workshop de gestão doméstica. Considera-se ainda
necessário recorrer a terapia familiar para promover uma maior harmonia e equilíbrio. A DECO e o mercado
são as fontes consideradas para estas mudanças.
Nas famílias, o valor económico das mudanças está diretamente relacionado com a importância de cada
uma delas junto dos inquiridos.
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PARCEIROS
O aumento de capacidade de prevenção da doença” seria alcançada com vários workshops que os
profissionais de saúde deveriam frequentar, no sentido de adotarem atitudes mais inclusivas e sensíveis
perante as PUDs; a “melhoria da efetividade dos cuidados de saúde” seria possível recorrendo a uma equipa
especializada de apoio domiciliário que chegasse junto das PUDs e ainda a uma campanha de sensibilização
dirigida à necessidade de aderir aos cuidados de saúde. Finalmente, seriam promovidos encontros regulares
entre os parceiros, de modo a estimular e alimentar uma boa articulação entre todos. Estas AF foram
sugeridas pelos parceiros entrevistados na fase de envolvimento e o valor económico das mudanças
corresponde também à importância de cada uma delas. Importa referir que as fontes remetem mais uma
vez para o mercado.
Tabela 9 - Valor das Mudanças

STAKEHOLDER
Utentes

MUDANÇA

VALOR

Diminuição dos
comportamentos
de risco

2 233,00€

RACIONAL / AF
1) Tratamento PSOBLE: 5€*365(dias);
2) Workshop em práticas de risco para PUDs (1h/mês):
15€*12(meses)=120;
3) Sessão de Grupo de Apoio psicológico (1h/mês):
15€*12(meses)=120;
4) Kit troca de materiais: 3€(unidade)*52(semanas)=156€;
5) Papel de alúminio(1€*12(meses)=12€

Utentes
fisicamente mais
saudáveis

15 274,00€

1) Consultas médicas (clínica geral): 4,5€*2(vezes ano)=9€;
2) Medicação HIV: 1000€*12(meses)*11(utentes
infectados)=132000€/88(total de utentes)=1500€;
3) Medicação HCV: 30000€(valor total
tratamento)*40(utentes infectados)=1200000€/88(total de
utentes)=13636€;
4) Outra medicação: 10€*12(meses)=120€;
5) Consulta de enfermagem (vacinação…): 4,5€*2(vezes
ano)=9€

Aumento dos
níveis de
autoestima

1 660,00€

1) Psicoterapia(semanal,6meses): 50€*26(semanas)=1300€;
2) Workshop de competências pessoais: 15€*12(meses)=180€;
3) Workshop de competências profissionais:
15€*12(meses)=180€;
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STAKEHOLDER
Famílias

MUDANÇA

VALOR

Diminuição do
conflito familiar

1 200,00€

Famílias
funcionalmente
mais equilibradas

RACIONAL / AF
Terapia familiar (quinzenal): 50€*12(meses)*2=1200€

885,00€

1) Curso de formação em finanças pessoais:
40€*6(meses)=240€;
2) Workshop gestão doméstica(2h): 15€*3(pessoas)=45€;
3) Terapia familiar(quinzenal): 50€*6(meses)*2=600€

Parceiros

Aumento da
capacidade de
prevenção de
doença

4500,00€

1) Workshop de doenças infeciosas (6 sessões para 10 pessoas
de cada organização parceira): 25€*10(participantes de cada
um dos parceiros)*6(sessões)=1500€;
2) Workshop sobre o acesso aos cuidados de saúde, questões
de advocay (6 sessões para 10 pessoas de cada organização
parceira): 25€*10(participantes de cada um dos
parceiros)*6(sessões)=1500€;
3) Workshop sobre práticas de consumo/prátias de RRMD
(6sessões para 10 pessoas de cada organização parceira):
25€*10(participantes de cada um dos
parceiros)*6(sessões)=1500€.

Melhoria da
efectividade dos
cuidados de saúde
prestados

6271,00€

1) Equipa de Apoio Domiciliário Especializado Médico e de
Enfermagem (50€/mês/utente): 50*12(meses)*44(nr de
utentes)/7(parceiros)=3771€
2) Campanha de sensibilização para adesão aos cuidados de
saúde: 500€;
3)Eventos anuais, de lazer, entre os parceiros (4 por ano, com
cerca de 5 participantes por parceiro): 500*4=2000€
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7. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
7.1. DURAÇÃO E REDUÇÃO
A duração do impacto do GG foi medida com a questão “Se o GiruGaia acabasse hoje, quanto tempo acha
que duraria cada uma das mudanças identificadas?”. Usou-se uma escala de resposta de 8 pontos13,
situando-se os utentes numa duração média de 4 anos (isto é, se o projeto terminasse de imediato, o seu
impacto manifestar-se-ia pelos próximos 4 anos). Porém, considerou-se uma taxa de redução de 50% para
duas mudanças14 - pois acredita-se que apenas metade do impacto transitaria para anos subsequentes - e
de 25% para a outra15 - por se assumir que esta manter-se-ia junto da maior parte dos indivíduos16.
As famílias apontam 3 anos para a duração, mas as taxas de redução são de 50% por se considerar que
parte do impacto se perderia com a ausência de contacto com o GG.
Os parceiros referem 1 ano de duração17, terminando o impacto com o fim do projeto.
Estes resultados demonstram que utentes e famílias se consideram mais autonomizados após a intervenção.
Os parceiros, com uma visão mais ampla, consideram que a ausência do projeto, remeteria de novo os
indivíduos para uma situação de afastamento da rede.
Tabela 10 - Duração e Redução das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Utentes

Famílias

Parceiros das
estruturas da rede
formal dos cuidados
de Saúde

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Diminuição de comportamentos de risco (consumo e
sexuais)

4

50%

Utentes fisicamente mais saudáveis

4

25%

Aumento dos níveis de autoestima

4

50%

Diminuição do conflito familiar

3

50%

Famílias funcionalmente mais equilibradas

3

50%

Aumento da capacidade de prevenção da doença

1

100%

Melhoria da efetividade dos cuidados de saúde prestados

1

100%

13 Em que 1 é “termina de imediato”, 2 “6 meses”, 3 “1 ano”, 4 “2 anos”, 5 “3 anos”, 6 “4 anos”, 7 “5 anos” e 8 “mais de 5 anos”.
14 “Diminuição do comportamento de risco” e “Aumento dos níveis de auto-estima”.
15 “Utentes fisicamente mais saudáveis”.
16 O GG cumpre a sua função de encaminhamento para as estruturas da rede formal de cuidados de saúde e depois prevê –
sabendo que isto não acontece com todos os utentes – que estes se mantenham em contacto com a rede.
17 “Para ambas as mudanças.
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7.2. ATRIBUIÇÃO I
De modo a apurar em que medida as mudanças experienciadas pelos stakeholders através da intervenção
do GG poderiam ter sido alcançadas sem o projeto, questionou-se como estaria cada um dos inquiridos se
“nunca tivesse entrado em contacto com o GG”.
Utentes e famílias, de um modo geral, referem que no cenário hipotético de não contacto com a equipa,
estariam exatamente na mesma situação em que estavam no momento 0 da intervenção, aquando do 1º
contacto com o GG. Porém, optou-se por considerar, para estes casos, uma Atribuição de 10% para cada
mudança por, numa perspetiva mais conservadora, se aceitar que os indivíduos poderiam ter usufruído de
mudanças nas suas vidas – positivas – dependendo de outros elementos e fatores mesmo externos ao GG.
Os parceiros reportam elevados valores de Atribuição, o que também levanta questões: foram apenas 2 os
inquiridos; e, sendo estes da área da saúde, é fundamental o acompanhamento que o GG faz dos seus
utentes para que estes sejam assíduos às estruturas de saúde. Optou-se então por reduzir em 10% as
Atribuições dos parceiros para cada mudança.
Tabela 11 - Atribuição I

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Stakeholder*

Mudança*

Utentes

Diminuição de comportamentos de risco (consumo e
sexuais)

0%

Utentes fisicamente mais saudáveis

10%

Aumento dos níveis de autoestima

0%

Diminuição do conflito familiar

0%

Famílias funcionalmente mais equilibradas

0%

Aumento da capacidade de prevenção da doença

83%

Melhoria da efetividade dos cuidados de saúde
prestados

93%

Famílias

Parceiros das estruturas da rede formal dos
cuidados de Saúde

ATRIBUIÇÃO I
Atribuição I

7.3. ATRIBUIÇÃO II
Para apurar em que medida as mudanças alcançadas pelos stakeholders são fruto de outras intervenções,
paralelas ao GG, questionou-se cada pessoa se “Recebe apoio de outras intervenções, para além do
GiruGaia, que ajudem” a assegurar a mudança em questão”.
As respostas dos utentes e das famílias remetem para um claro afastamento de outras estruturas da
sociedade que os apoiem a alcançar as mudanças elencadas. Efetivamente, esta é uma realidade junto
destes dois grupos de stakeholders: o isolamento que os coloca numa situação de maior vulnerabilidade é
uma constante, frequentemente quebrada apenas pelo contacto com o GG.
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Por outro lado, os parceiros atribuem parte das mudanças para as quais o projeto contribuiu a outras
intervenções. Mais uma vez, estes resultados concordam com a lógica de intervenção vivenciada no dia-adia. Os parceiros articulam com um conjunto de outras estruturas – frequentemente com papéis
complementares – que, para além do GG, contribuem também para as duas mudanças em questão.
Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Utentes

Diminuição de comportamentos de risco
(consumo e sexuais)

6%

Utentes fisicamente mais saudáveis

1%

Aumento dos níveis de autoestima

0%

Diminuição do conflito familiar

0%

Famílias funcionalmente mais equilibradas

0%

Aumento da capacidade de prevenção da
doença

25%

Melhoria da efetividade dos cuidados de saúde
prestados

20%

Famílias

Parceiros das estruturas da rede formal dos
cuidados de Saúde

ATRIBUIÇÃO II

7.4. DESLOCAÇÃO
Não existe nenhuma mudança à qual faça sentido aplicar uma taxa de deslocação, uma vez que os
stakeholders não identificaram outros fatores, elementos ou intervenções - para além da do GG - que
contribuam para as mudanças aferidas ao longo deste exercício. .

7.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
O rácio de retorno social do investimento (SROI) foi de 4,7, sendo o valor de impacto social gerado de
641.969,72€. Importa referir o valor do investimento da implementação do GG no período em análise:
135.813,55€.
O rácio SROI de 4,7 indica que, para o período de setembro de 2015 a setembro de 2016, por cada 1€
investido foram gerados 4,7€ de valor social. Este valor inclui uma projeção até setembro de 2018.
Relativamente ao impacto de cada mudança, destaca-se positivamente o valor de “utentes fisicamente
mais saudáveis” para os “utentes”. Por outro lado, a que gerou um valor de impacto mais baixo foi “aumento
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da capacidade de prevenção de doença” para os “parceiros”, com taxas de Atribuição I e Redução bastante
elevadas.
O GG está efetivamente a contribuir para um conjunto de mudanças no que respeita à RRMD associada aos
consumos de SPA junto dos stakeholders, nomeadamente dos beneficiários.

7.7 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Ao longo da análise, foram sendo feitas estimativas e aproximações que, de alguma forma, poderão
introduzir erro no cálculo do rácio SROI. De modo a compreender qual o efeito da alteração de determinados
fatores, considerados críticos para a análise, i.e., mais subjetivos, procurou testar-se o efeito dessa variação
no valor de impacto gerado e rácio SROI - e assim entender o quão vulnerável é o modelo final relativamente
a esses parâmetros. Foram testados 3 fatores e realizadas 6 análises de sensibilidade, ou seja, foram
construídos 6 cenários alternativos, incluindo um pessimista e um otimista para cada fator identificado
(tabela 13).
Para os dois primeiros cenários, foram manipuladas as variáveis relativas à mudança com maior impacto no
modelo (“utentes fisicamente mais saudáveis”), já que era expectável que fosse essa a gerar uma maior
amplitude de variação no rácio SROI. Para esse efeito, o valor total das Aproximações Financeiras feitas
para essa mudança foi reduzido para metade no primeiro caso (cenário pessimista) e aumentado para o
dobro no segundo caso (cenário otimista). A escolha de uma variação de 50% foi arbitrária, dado que mais
importante que perceber a percentagem de variação mais realista a testar, seria perceber o quanto o
modelo seria sensível a variações neste parâmetro. Para o primeiro cenário (diminuição das AF em 50%),
verificou-se uma variação no rácio SROI de -41% (SROI=2,78). O valor de impacto total passou de
641.969,72€ para 377.325,71€. No segundo cenário (aumento das AF em 50%), o rácio variou em +82%
(SROI= 8,62), com um valor de impacto total de 1.171.257,74€. Alterações neste fator produzem, portanto,
alterações significativas no rácio.
O segundo fator testado foi a variação da Atribuição II em 20% para as Mudanças do stakeholder “Famílias”
(“diminuição do conflito familiar” e “famílias funcionalmente mais equilibradas”). Dado que esta taxa tem o
valor de 0% no modelo final, considerou-se a possibilidade de os stakeholders avaliados não terem
conceptualizado corretamente a informação que se pretendia obter no questionário, relativamente a este
parâmetro. Para o cenário pessimista (aumento de 20% na Atribuição II), o rácio SROI variou -1%
(SROI=4,70), enquanto que no cenário otimista variou +1% (SROI= 4,75). Se fossem feitas alterações de
maior proporção nesta taxa para as mudanças consideradas, a variação do SROI seria ainda assim muito
pequena, indicando que o modelo não é sensível a este fator.
Por fim, foi ainda considerado outro fator. Para os dois últimos cenários alternativos, as quantidades
calculadas (DP) para ambas as mudanças identificadas para o stakeholder “Parceiros” variaram em 50%.
Optou-se por testar este fator, uma vez que se considerou anteriormente (ver capítulo 5) a ocorrência de
uma estimativa sobrestimada nestas DP. Assim, de acordo com o cenário pessimista (diminuição das DP
em 50%), o rácio SROI variou em 0% (SROI=4,71), enquanto que no cenário otimista (aumento das DP em
50%) a variação foi de +1% (SROI= 4,75). Mais uma vez, após alteração deste fator, a variação do SROI foi
muito pequena, indicando que o modelo não é sensível a este fator.
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De acordo com a análise de sensibilidade realizada, pode concluir-se que o modelo de análise final é
robusto, resultando num rácio SROI que varia, após a manipulação de vários fatores, entre 2,78 e 8,62. As
aproximações financeiras relativas à mudança “utentes fisicamente mais saudáveis” constituem a maior
fragilidade do modelo. No entanto, mesmo após a diminuição das mesmas em 50%, o rácio SROI mantevese numa proporção de 1:2,8, o que indica um retorno de investimento bastante satisfatório.
Tabela 13 - Análise de Sensibilidade

CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO AO
CENÁRIO BASE

RÁCIO SROI
RESULTANTE

Cenário Pessimista
Aproximações Financeiras

Diminuição, em 50%, das Aproximações
Financeiras para a Mudança 2 do Stakeholder
“Utentes”

2,778262658

-41%

Cenário Otimista
Aproximações Financeiras

Aumento, em 50%, das Aproximações
Financeiras para a Mudança 2 do Stakeholder
“Utentes”

8,624012403

82%

Cenário Pessimista
Descontos

Aumento, em 20%, das Taxas de Desconto
(Atribuição II) para as Mudanças 1 e 2 do
stakeholder “Família”

4,701400983

-1%

4,75229083

1%

(Atribuição II)

Diminuição, em 20%, das Taxas de Desconto
(Atribuição II) para as Mudanças 1 e 2 do
stakeholder “Família”

Cenário Pessimista
Quantidades

Diminuição, em 50%, da %DP para a Mudança 2
do stakeholder “Parceiros”

4,713658727

0%

Cenário Otimista
Quantidades

Aumento, em 50%, da %DP para a Mudança 2 do
stakeholder “Parceiros”

4,753220265

1%

(Atribuição II)
Cenário Otimista Descontos
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% VARIAÇÃO
DO RÁCIO
SROI

MAPA DE IMPACTO | APDES | GIRUGaia
Stakeholders

Universo

Quem afetamos/nos afeta?
Utentes

QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução
Recursos
Quanto vão investir (€)?

88

0€

Mudanças
Descrição

Indicador

QT
24%

Descontos (DC)
Aproximação Financeira (AF)

1) Tratamento PSOBLE: 5€*365(dias);

Diminuição de

Média Aritmética entre

comportamentos de

"Frequência com que partilha

2) Workshop em práticas de risco para PUDs (1h/mês):

risco (consumo e

materias de consumo" e "Nível

15€*12(meses)=120;

sexuais)

de gravidade do consumo de

3) Sessão de Grupo de Apoio psicológico (1h/mês): 15€*12(meses)=120;

drogas"

4) Kit troca de materiais: 3€(unidade)*52(semanas)=156€;

Impacto

Valor

AT I

AT II

DS

CM

DR

RD

Ano 1

Ano 3

Total

2.233,00 €

10%

6%

0%

1

4

50%

39.898,17 €

9.974,54 €

67.623,91 €

15.274,00 €

10%

1%

0%

1

4

25%

239.520,76 €

134.730,43 €

529.288,02 €

1.660,00 €

10%

0%

0%

1

4

50%

13.147,20 €

3.286,80 €

22.283,35 €

1.200,00 €

10%

0%

0%

1

3

50%

7.128,00 €

1.782,00 €

12.081,34 €

885,00 €

10%

0%

0%

1

3

50%

3.066,53 €

766,63 €

5.197,49 €

4.500,00 €

73%

25%

0%

1

1

100%

1.913,63 €

0,00 €

1.913,63 €

6.271,00 €

83%

20%

0%

1

1

100%

3.582,00 €

0,00 €

3.582,00 €

5) Papel de alúminio(1€*12(meses)=12€
20%

1) Consultas médicas (clínica geral): 4,5€*2(vezes ano)=9€;

Utentes fisicamente

Média Aritmética entre

mais saudáveis

"Percecção do seu estado geral

2) Medicação HIV: 1000€*12(meses)*11(utentes

de saúde" e "Nível de adesão a

infectados)=132000€/88(total de utentes)=1500€;

consultas médicas e cuidados

3) Medicação HCV: 30000€(valor total tratamento)*40(utentes

de saúde"

infectados)=1200000€/88(total de utentes)=13636€;
4) Outra medicação: 10€*12(meses)=120€;
5) Consulta de enfermagem (vacinação…): 4,5€*2(vezes ano)=9€
10%

1) Psicoterapia(semanal,6meses): 50€*26(semanas)=1300€;

Aumento dos níveis de

Média Aritmética entre "Nível

autoestima

de vergonha sentido sobre si

2) Workshop de competências pessoais: 15€*12(meses)=180€;

próprio" e "Nível de domínio

3) Workshop de competências profissionais: 15€*12(meses)=180€;

sentido sobre a vida individual"
Famílias

22

0€

Diminuição do conflito

Média Aritmética entre "Nível

familiar

de segurança sentido em

30%

Terapia familiar (quinzenal): 50€*12(meses)*2=1200€

17%

1) Curso de formação em finanças pessoais: 40€*6(meses)=240€;

relação aos comportamentos
desviantes e/ou agressivos do
utente" e "Nível de tensão
sentida na relação com o
utente"
Famílias

Média Aritmética entre "Nível

funcionalmente mais

de partilha das

2) Workshop gestão doméstica(2h): 15€*3(pessoas)=45€;

equilbradas

responsabilidades domésticas

3) Terapia familiar(quinzenal): 50€*6(meses)*2=600€

na família/em casa" e "Nível de
stress financeiro sentido em
relação à gestão da vida
familiar"
Parceiros das estruturas da rede formal dos

7

0

cuidados de Saúde

30%

1) Workshop de doenças infeciosas (6sessões para 10 pessoas de cada

Aumento da

Média Aritmética entre "Taxa

capacidade de

de incidência/reincidência de

organização parceira):

prevenção da doença

doenças infeciosas nesta

um dos parceiros)*6(sessões)=1500€;

população" e "Perceção do

2) Workshop sobre o acesso aos cuidados de saúde, questões de advocay

estado geral de saúde dos

(6sessões para 10 pessoas de cada organização parceira):

utentes"

25€*10(participantes de cada um dos parceiros)*6(sessões)=1500;

25€*10(participantes de cada

3) Workshop sobre práticas de consumo/prátias de RRMD (6sessões para
10 pessoas de cada organização parceira):
25€*10(participantes de cada um dos parceiros)*6(sessões)=1500;
60%

1) Equipa de Apoio Domiciliário Especializado Médico e de Enfermagem

Melhoria da efetividade

Média Aritmética entre "Nível

dos cuidados de saúde

de adesão ao processo terap.

(50€/mês/utente): 50*12(meses)*44(nr de utentes)/7(parceiros)=3771€;

prestados

utico" e "Nível de articulação

2) Campanha de sensibilização para adesão aos cuidados de saúde:

entre os diferentes serviços da

500€;

rede formal de cuidados"

3)Eventos anuais, de lazer, entre os parceiros (4 por ano, com cerca de 5
participantes por parceiro): 500*4=2000€

0

0

0

82.685,39 €

Comunidade em geral

0

0

Staff

0

0

Voluntários

0

1.037,64 €

Outros Doadores

0

52.090,52 €

Impacto Total

641.969,72 €

135.813,55 €

Rácio SROI

4,727

Outros Parceiros - i) Estruturas da rede
formal de apoio - ação social; ii) Outros
entidades de apoio (AMI; Registo Civil;
Albergue; GAIURB; escritório de advogados);
iii) Redes de trabalho (C.A.S.O, R3, Fórum
Nacional da Sociedade Civil, Comissão de
Acompanhamento do Programa Nacional de
Troca de Seringas)
Financiadores- i) SICAD (principal); ii)
Fornecedores (Banco Alimentar, Padaria X,
Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA))

Investimento Total
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8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Este exercício de análise avaliativa da intervenção do GG - entre setembro de 2015 e setembro de 2016 permitiu uma reflexão sobre vários componentes do projeto: desde os instrumentos de registo dos serviços
disponibilizados, passando pelo papel que cada stakeholder desempenha em todo o processo, até, por
exemplo, à relevância e ao papel que cada um destes atribui a um projeto cujo início remonta a 2003.
De acordo com a análise implementada, os maiores níveis de impacto verificam-se junto dos stakeholders
“utentes”, o beneficiário mais direto do projeto. O impacto total do GG neste grupo é de cerca de 619.195,28
€ - valor que inclui projeções para 2017 e 2018. Para os restantes stakeholders incluídos – “Famílias” e
“Parceiros” – o valor de impacto total foi de 17.278,83 € e 5.495,62 €, respetivamente. Estes resultados
demonstram que o impacto é bastante menor junto destes dois stakeholders face ao do utente.
O maior nível de impacto do GG foi concretizado na mudança “utentes fisicamente mais saudáveis”, com
um valor de retorno social de 529.288,02€. Adicionalmente, aquela onde se verificou o 2ª valor mais
elevado foi “diminuição de práticas de risco” (67.623,91€). Os serviços prestados no âmbito do GG têm por
base a aposta numa abordagem integrada, promovendo a adoção de práticas de consumo mais seguras,
maiores níveis de informação e disponibilização de serviços promotores de saúde e inclusão, visando a
aproximação dos utentes à rede formal de cuidados, sendo através das ações promovidas no contexto
desta última, que se obtém o maior impacto a nível social. De facto, a diminuição de práticas e de consumos
de risco e a aproximação das PUDs à rede formal são dois pilares da intervenção do GG. Esta análise
reforça a ideia de que é através de um esforço sinérgico entre ações de RRMD e de integração que surgem
os maiores benefícios para beneficiários diretos e sociedade em geral.
O rácio SROI indica um retorno de investimento de 1:4,7. Mesmo após a análise de sensibilidade, a proporção
nunca foi inferior a 1:2,8, o que indica que, mesmo com uma abordagem conservadora, o retorno é superior
ao dobro do investimento. Apesar de se tratar de um processo de prototipagem, a robustez e elasticidade
do modelo final traduz confiança face ao resultado obtido.
No entanto, há limitações a considerar na interpretação dos resultados, bem como recomendações a fazer,
que foram surgindo ao longo da análise:
Verificou-se a ausência de dados em algumas dimensões importantes: número de beneficiários alcançados
em cada atividade realizada, bem como o nr. de atividades de apoio social. Apesar do financiador principal
não o exigir, no futuro a equipa deve monitorizar os indicadores em falta.
Relativamente à fase de recolha de informação junto dos stakeholders, houve dificuldade no preenchimento
de questionários, nomeadamente pelos “utentes” e famílias” - grupos com níveis mais baixos de literacia.
Uma revisão atenta da linguagem do questionário e posterior adaptação da mesma, será uma estratégia a
ter em conta. Há ainda outros fatores a considerar nesta fase do processo de avaliação, nomeadamente no
que ao uso de dados históricos diz respeito. Tendo em conta que é necessário apelar à memória dos
indivíduos para relembrarem hábitos e experiências passadas, a possibilidade de erro é grande,
questionando-se assim a validade dos dados. No futuro, recomenda-se a recolha regular de informação
para os indicadores apresentados, minimizando/eliminando esta possível fonte de erro. Outra opção
poderá ser o recurso a escalas validadas para aferir a evolução das mudanças e fazer a respetiva
quantificação; porém acarreta mais custos e maior carga para o inquirido.

39

GIRUGaia - APDES

Em relação às mudanças identificadas e avaliadas pelos “Parceiros”, recomenda-se o uso de indicadores
objetivos. Os serviços de saúde possuem registos quantitativos referentes, por exemplo, a taxas de
incidência de doenças infeciosas, ao nr. de consultas, ao nr. de indivíduos em tratamento e de indivíduos
encaminhados para outras estruturas. Esta informação poderá valorizar e conferir robustez à análise.
Os resultados desta análise podem ainda ser comprometidos pela baixa taxa de resposta deste grupo 29%. Por outro lado, dado que se trata do grupo com maiores níveis de literacia, espera-se que o efeitos do
baixo tamanho amostral não sejam relevantes para a presente análise.
Finalmente, vale a pena referir duas importantes limitações deste exercício: por um lado, a exclusão da
análise de serviços prestados por outros stakeholders, nomeadamente, no que aos cuidados da rede formal
da ação social diz respeito. A não inclusão destes serviços constitui uma importante lacuna na análise da
intervenção do GG que promove o acesso a medidas de apoio social, assume a gestão social de vários
casos, promove a integração em respostas de habitação de pessoas em situação de sem-abrigo, entre
outros aspetos; por outro lado, uma análise mais completa contemplaria um conjunto de stakeholders não
incluídos: equipa técnica, voluntários, financiadores, comunidade em geral, entre outros. Um projeto como
o GG, com uma intervenção multifacetada, especializada e integrada no contexto social em que se
movimenta, não existe sem o envolvimento de uma ampla rede de pessoas e organizações que devem,
futuramente, ser envolvidas.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Helpo é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) que atua em Portugal,
Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, na promoção do desenvolvimento através da educação e
da nutrição, estabelecendo relações de proximidade com os parceiros, beneficiários e financiadores. O
projeto em análise, Futuro Maior, é um projeto de atribuição de bolsas de estudo a alunos e alunas do norte
de Moçambique para a frequência do ensino secundário. A análise realizou-se na Escola Secundária do
Anchilo, onde estudaram, em 2016, 103 alunos e alunas integrados no projeto. Com esta análise pretendeuse: (1) aprofundar as mudanças sentidas pelos estudantes; (2) compreender se as famílias sentem mudanças
negativas; (3) medir o envolvimento dos padrinhos e madrinhas.
Para a análise, contabilizaram-se os recursos investidos, valorizaram-se as mudanças identificadas pelos
stakeholders analisados e fizeram-se os descontos necessários. Assim, concluiu-se que, por cada euro
investido, o projeto Futuro Maior gerou um valor social entre 1,91€ e 4,18€.
As principais conclusões que a análise trouxe são: os estudantes reconhecem mudanças positivas, como o
aumento da auto-estima e das perspetivas de futuro, e não identificam outros apoios que as originam. As
raparigas partem de um patamar mais elevado, embora os rapazes as ultrapassem na mudança atingida,
percorrendo assim uma distância maior.
As famílias não identificam mudanças negativas, realçando ainda o adiamento da gravidez como um fator
muito positivo na vida das raparigas. Curiosamente, as famílias são o stakeholder analisado que mais
beneficia do projeto.
Os padrinhos e madrinhas reconhecem que a participação neste projeto traz benefícios para as suas vidas,
identificando mudanças como o aumento da sua realização pessoal e o aumento da cidadania.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ
Em Moçambique, 1,5 milhões de crianças em idade de frequentar os ciclos primário e o 1º do Ensino
Secundário (ES), não o fazem1. Apenas 24% das crianças entre os 13 e 17 anos frequenta o ES2. Este número
desce para 19% em Nampula e 11% em Cabo Delgado. A desigualdade de género é evidente com altas taxas
de casamento prematuro (48% das raparigas casa antes dos 18 anos), gravidez precoce e maior risco de
morte dos filhos (uma criança filha de mãe escolarizada tem 50% mais de probabilidades de sobreviver
além dos 5 anos). O absentismo no ES deve-se à distância da zona de residência à escola, à falta de
capacidade económica para suportar os custos da escola e à inexistência de uma cultura que valorize a
Educação.
A Helpo é uma ONGD que trabalha em Portugal, Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, em
Educação e Nutrição. Em Moçambique, a atuação dá-se em Nampula e Cabo Delgado onde, desde 2008,
intervém no ensino pré-escolar, primário e secundário. A presente análise piloto estuda o impacto do
projeto Futuro Maior (FM), na Escola Secundária de Anchilo, província de Nampula, em Moçambique, e
apoia jovens do ES que querem continuar a estudar.
Objetivos do projeto Futuro Maior:
Aumentar o reconhecimento da escola como investimento no futuro;
(1.1.) Dar a conhecer aos alunos o FM;
(1.2.) Sensibilizar a comunidade para a importância da Educação;
(1.3.) Garantir aos jovens as condições necessárias para a inscrição no ES.
Diminuir o abandono escolar;
(2.1.) Monitorizar o percurso escolar dos jovens;
(2.2.) Envolver as escolas para a importância da manutenção dos alunos.
As atividades analisadas dentro deste projeto foram (1) Ações de sensibilização nas escolas; (2) Pagamento
da propina anual e entrega de material; (3) Envolvimento dos padrinhos e madrinhas; (4) Apoio
personalizado; (5) Visitas mensais às escolas. Há atividades que não foram avaliadas por não serem
transversais a todas as escolas beneficiárias, nomeadamente, a entrega de bicicletas, a entrega de manuais
escolares, melhorias estruturais nas bibliotecas e o seu apetrechamento.

1 UNESCO, 2017 - Policy paper 32/ Fact Sheet - Reducing global poverty through universal primary and secondary education
2 UNICEF, 2014 - Situação das Crianças em Moçambique (SITAN)
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1.2. PORQUÊ?
Esta análise pretendeu compreender em que medida o projeto foi valorizado pelos beneficiários e que
importância lhe conferiram na tomada de decisão para a prossecução dos estudos. Procurou-se perceber
se o projeto produziu mudanças na vida dos beneficiários, que mudanças foram e se as mesmas
corresponderam aos objetivos da Organização. Os ensinamentos retirados da análise permitirão melhorar a
intervenção (por exemplo, ao nível das atividades, dos recursos humanos e materiais).
Internamente, pretendeu-se ter uma ferramenta de feedback para a equipa sobre os resultados e impacto
do seu trabalho e para a Direção da Helpo, que com a análise poderá sustentar as linhas estratégicas para
intervenções futuras (nível macro) e a possível replicabilidade do projeto, ajudando neste processo de
tomada de decisão. O documento final será divulgado pelos financiadores atuais e utilizado na angariação
de outros fundos. Será convertido numa ferramenta de análise e de comunicação simples e objetiva.

1.3. COMO?
A análise foi avaliativa e os dados referem-se ao ano letivo de 2016, de fevereiro a dezembro. Na análise
foram contemplados 103 beneficiários a frequentar 1 das 23 escolas envolvidas. As conclusões poderiam ter
sido extrapoladas para todos os beneficiários, mas optou-se por não fazer a análise dessa forma pois há
escolas com realidades diferentes e impactos alheios ao projeto.
A análise contou com o envolvimento de 2 pessoas na sede (responsáveis pela Investigação e
Desenvolvimento e Programa de Apoio à Educação e Desenvolvimento Integrado da Criança) com uma
carga semanal de 20 horas. Em Moçambique, estiveram envolvidos o Coordenador Nacional, o Diretor de
Programa, uma Técnica de Apoio a Projetos e um Professor (com representação desde o cargo com mais
responsabilidade, ao cargo com maior proximidade aos beneficiários). Os recursos foram escolhidos tendo
em conta que o projeto decorreu noutro país, com possíveis dificuldades de comunicação e de recolha de
dados.
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2. STAKEHOLDERS
2.1) IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Os stakeholders identificados na presente análise foram: (1) os beneficiários do projeto (alunas e alunos da
Escola Secundária do Anchilo, em Moçambique, inscritos no FM no ano letivo 2016); (2) os padrinhos e as
madrinhas do projeto, maioritariamente portugueses, particulares ou empresas, que financiaram o FM em
2016; (3) as famílias dos beneficiários (núcleo familiar a partilhar a mesma casa, os mesmos rendimentos e
o trabalho do quotidiano); (4) os professores e professoras da Escola Secundária do Anchilo; (5) a Direcção
Provincial da Educação e Serviços Distritais, enquanto entidades governamentais que tutelam e administram
a Escola Secundária do Anchilo; (6) os voluntários que prestaram apoio à execução do projeto, quer em
Moçambique, quer em Portugal; (7) os alfaiates locais que produziram os uniformes escolares dos
beneficiários do FM; (8) a Mozambikes, Associação Moçambicana, parceira da Helpo, que entregou
bicicletas a alguns dos beneficiários do FM; (9) outros doadores que, não cabendo num “grupo”
devidamente identificado, não poderiam ser esquecidos, pois contribuíram com donativos em género e/ou
dinheiro.
Relativamente à segmentação, fez sentido à equipa de projeto segmentar o grupo de stakeholders dos
Estudantes em alunas e alunos. Esta segmentação teve o propósito de mapear e quantificar o impacto do
projeto em cada um dos géneros, uma vez que as mudanças sentidas pelos grupos poderiam ser diferentes
(apesar de, no decorrer do processo de consulta aos stakeholders, isso não se ter verificado). Por outro
lado, um envolvimento mais rico também só foi possível com a segmentação levada a cabo pela equipa do
projeto, pois os temas centrais abordados nos grupos focais puderam ser tratados por género, para que as
alunas se sentissem confortáveis para falar de assuntos como: gravidez precoce, casamento prematuro,
violência de género, pressão social para a entrada na vida adulta.
Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de stakeholders

STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Estudantes

Alunas

Alunas da Escola Secundária de Anchilo
em situação de carência no acesso à
escola. Estas jovens são provenientes de
um ambiente maioritariamente rural,
oriundas de famílias muito pouco
escolarizadas e que vivem em situação de
grande pobreza (geralmente não
assalariadas). As meninas são o segmento
mais frágil e oprimido. São as primeiras a
ser “convidadas”a abandonar a escola
para se ocupar dos afazeres domésticos,
para tomar conta dos irmãos mais novos,
por casamento e por gravidez.

Receberam Bolsa de Estudo anual
(pagamento da taxa de matrícula,
uniforme escolar e material escolar) e o
seu percurso escolar foi
permanentemente monitorizado
(receberam apoios extraordinários
sempre que se justificou, ou seja,
sempre que se encontraram em risco de
abandono escolar). Elaboraram cartas
de feedback semestralmente.
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STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Estudantes

Alunos

Alunos da Escola Secundária de Anchilo
em situação de carência no acesso à
escola. Estes jovens são provenientes de
um ambiente maioritariamente rural,
oriundos de famílias muito pouco
escolarizadas e que vivem em situação de
grande pobreza (geralmente não
assalariadas). A frequência escolar afasta
os rapazes do trabalho infantil.

Receberam Bolsa de Estudo anual
(pagamento da taxa de matrícula,
uniforme escolar e material escolar) e o
seu percurso escolar foi
permanentemente monitorizado
(receberam apoios extraordinários
sempre que se justificou, ou seja,
sempre que se encontraram em risco de
abandono escolar). Elaboraram cartas
de feedback semestralmente.

Padrinhos e
Madrinhas

-

Particulares ou empresas,
maioritariamente portugueses, que
financiaram uma ou mais bolsas de
estudo, de espontânea vontade. Os
motivos que os levaram a participar neste
projeto foram muito diversos, tais como: a
responsabilidade social, presença no
terreno (no caso das empresas),
sentimento de altruísmo, proximidade
com os PALOP, sentimento de pertença
(no caso dos particulares).

Inscreveram-se no projeto como
padrinhos/madrinhas, suportando os
custos da bolsa de estudo. Cada
padrinho/madrinha apoiou um aluno/
aluna ou mais. Receberam feedback
semestralmente, elaborado pelos jovens
apoiados e pelo ponto focal. Podem
renovar o seu apoio para um ou mais
anos.

Famílias dos
beneficiários

-

Pessoas que partilharam o agregado
familiar com os beneficiários. No geral,
são pessoas com baixa escolaridade,
dificuldades em comunicar em português
e que vivem em situação de grande
pobreza (raramente há elementos
assalariados na família).

As famílias dos estudantes foram
sensibilizadas pelos animadores da
comunidade de Matibane e Napacala,
sobre a importância da escola e da
educação. O projeto disponibilizou às
famílias apoio financeiro e em géneros
nos casos em que se justificou (por
exemplo: alimentação em caso de
morte dos progenitores, pagamento de
lar, etc).

Professores e
professoras da
escola

-

63 Professores e 20 professoras, todos
com formação pedagógica (licenciatura),
de todas as disciplinas e todos os anos
letivos da Escola Secundária de Anchilo,
incluindo o Diretor e o Diretor Pedagógico.

Os seus alunos receberam o material e
as condições para frequentar as aulas.
Os professores foram chamados a
colaborar na sensibilização dos alunos
para a importância da escola. Os
professores podiam identificar alunos
que necessitassem de apoio
extraordinário e pedir a integração
destes alunos no FM. Um dos
professores foi responsável pela
sinalização dos jovens que integraram o
programa, pelo seu acompanhamento
permanente e elaboração do feedback
semestral. Recebeu uma compensação
monetária pelas funções que
desempenhou neste projeto.
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STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Direção Provincial
e Serviços
Distritais de
Educação

-

A Direcção Provincial de Educação e
Desenvolvimento Humano de Nampula é
o órgão máximo com responsabilidades
nesta área, em toda a Província de
Nampula. Os Serviços Distritais de
Educação são o seu braço a nível de cada
um dos Distritos que compõem a
Província. São estes órgãos que fazem a
gestão dos fundos destinados a cada
escola.

Receberam relatórios semestrais. O
Projeto esteve alinhado com os seus
objetivos de intervenção. O Conselho
Coordenador de Educação da Província
de Nampula reúne uma vez por ano,
onde são apresentados os seus
objetivos e as linhas estratégicas de
intervenção (como por exemplo a
massificação do Ensino Secundário).

Voluntários

-

Pessoas com sensibilidade para a área,
que se candidataram e foram
selecionadas para integrarem o Programa
de Voluntariado

Prestaram apoio à execução do projeto
- elaboração de feedback, entrega de
apoio aos jovens, etc. - tanto em
Nampula como em Portugal.

Alfaiate local

-

Pessoa com experiência em costura, que
elaborou os uniformes escolares dos
alunos e das alunas, por encomenda.

Elaboraram os uniformes escolares dos
alunos e alunas, recebendo o valor
devido pelo seu trabalho.

Outros Doadores

-

Indivíduos e entidades que contribuíram
para o projeto pontualmente.

Doações pontuais, em dinheiro ou
géneros.

2.2). INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS NA ANÁLISE
Na tomada de decisão sobre inclusão/exclusão de stakeholders na análise, seguiu-se a lógica dos grupos
nos quais se pensa que o projeto tenha tido um impacto maior e que permitiu retirar mais aprendizagens
do processo. Desta forma, os Beneficiários Directos - 70 alunos e 33 alunas - foram um dos stakeholders a
analisar, na medida em que se pretendeu saber como sentiram a sua participação no projeto,
especificamente, como valorizaram as mudanças que o projeto causou nas suas vidas. O segundo grupo
incluído na análise foram os 103 Padrinhos e Madrinhas. São stakeholders que experienciaram mudanças
menos palpáveis e mais difíceis de apurar sem uma análise profunda, como a que foi feita neste âmbito. O
3º grupo de stakeholders incluído na análise foram as Famílias dos Beneficiários. São um grupo grande (em
número) e muito próximo dos estudantes. Sofreram mudanças positivas mas que também poderiam ter
sido negativas, que interessou verificar, aprofundar e avaliar. Se não existisse limite do número de
stakeholders a incluir na análise, também teriam sido incluídos os Alfaiates, uma vez que a receita que estes
tiveram pela produção dos uniformes, foi alta, e certamente provocou mudanças na sua dinâmica familiar.
Os outros stakeholders não sofreram mudanças de relevo e, por este motivo, pensa-se que a análise foi
representativa com os stakeholders escolhidos.
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Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de stakeholders na análise

STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Estudantes

Sim

Foram os beneficiários diretos do projeto.

Padrinhos e Madrinhas

Sim

O envolvimento dos financiadores no projeto foi essencial para a replicação do
mesmo. Do ponto de vista da Organização, interessou aprofundar que
mudanças sentiram e qual o impacto que o projeto criou neles próprios.

Famílias dos
beneficiários

Sim

Experienciaram mudanças relevantes, devido à proximidade e envolvimento
com os beneficiários. Poderiam ter sofrido mudanças negativas que importou
averiguar.

Professores e
professoras da escola

Não

Os professores não tiveram um papel ativo na definição ou na implementação
das atividades do projeto e são um stakeholder de difícil envolvimento. No
entanto, devido ao grande conhecimento e proximidade que tiveram com os
beneficiários, poderia ter sido interessante analisar o seu ponto de vista.

Direção Provincial e
Serviços Distritais de
Educação

Não

Poderiam vir a ser considerados numa análise mais aprofundada, mas neste
caso optou-se por não os incluir.

Voluntários

Não

Apesar da proximidade com o projeto, não houve espaço na análise para os
incluir. O tempo que dedicaram ao projeto representou uma pequena parte da
sua experiência de voluntariado.

Alfaiate local

Não

Não teve um contacto próximo o suficiente com o projeto para aportar pontos
de vista importantes para a compreensão do seu impacto.

Outros doadores

Não

Não tiveram um contacto próximo o suficiente com o projeto para aportar
pontos de vista importantes para a compreensão do seu impacto.

2.3) PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
O mapeamento do Impacto nos alunos e alunas foi feito através de grupos focais por este ser o método
que mais facilmente garante a participação e a identificação das tendências de mudanças. O método foi
não aleatório uma vez que participaram os jovens que se encontravam presentes na escola no dia da sua
realização. Estes grupos foram acompanhados por uma técnica local com experiência na dinamização de
grupos similares. Também os Familiares foram consultados através deste método, pelas mesmas razões. O
método foi não aleatório, participando no grupo focal os familiares com maior disponibilidade e mais
facilmente contactáveis. Já os Padrinhos e as Madrinhas foram consultados telefonicamente porque o
cronograma e a dispersão geográfica não permitiram outro tipo de consulta. Também aqui a amostragem
foi não aleatória, dependendo da disponibilidade e facilidade de contactar cada um destes.
Para a quantificação do Impacto, realizaram-se inquéritos presenciais às alunas, aos alunos e às famílias,
com o apoio de uma técnica local e um tradutor Português - Macua. Infelizmente, por constrangimentos de
tempo e características próprias do terreno, a representatividade da amostra foi muito baixa.
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Com os Padrinhos e Madrinhas realizaram-se inquéritos online, devido aos constrangimentos atrás
mencionados. Para garantir a participação deste grupo, foram feitos contatos prévios por telefone, o que,
mesmo assim, não levou à participação de mais de 40 pessoas - 39%.
Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders

STAKEHOLDER

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO

QUANTIFICAÇÃO DO
IMPACTO

n

Amostragem

Método

n

%

Método

Alunas

33

8

Não aleatória

Grupo focal
presencial

14

42

Inquéritos
presenciais

Alunos

70

10

Não aleatória

Grupo focal
presencial

19

27

Inquéritos
presenciais

Padrinhos e Madrinhas

103

6

Não aleatória

Entrevistas
telefónicas

40

39

Inquéritos
online

Famílias dos
beneficiários

103

10

Não aleatória

Grupo focal
presencial

22

21

Inquéritos
presenciais

Estudantes da Escola
Secundária de
Anchilo, província de
Nampula em
Moçambique, com
mais de 13 anos, que
frequentam entre a 8ª
e a 12ª classes.
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3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTOS
Para a análise, foram considerados os investimentos de 3 dos stakeholders, padrinhos e madrinhas,
voluntários e outros doadores. Os padrinhos e madrinhas suportaram a maior parte das despesas com
atividades do projeto e com a sede - 77%. Foram considerados 103 padrinhos e madrinhas, em duas
modalidades de contribuição diferentes (84 contribuem com 30€/ano e 19 com uma média de 204€/ano).
Não foi possível extrair o valor total da sua contribuição com apurado rigor da contabilidade, embora a
experiência nos diga que há financiadores que poderão não ter feito este donativo, o que significa que,
para uma análise mais detalhada, teria que ser calculada uma taxa de incumprimento que permitisse uma
maior aproximação à realidade. Relativamente aos donativos em género, este grupo foi responsável por
50% dos bens enviados para Moçambique. Estes donativos compreenderam essencialmente o material
escolar entregue aos alunos, o calçado e os chapéus.
Os voluntários contribuiram com o seu tempo, calculado em 307,70€, aplicados no projeto, e 249,54€
aplicados na sede (estes valores não constavam da contabilidade). Nestes cálculos, utilizaram-se os valores
de referência para os locais onde se desenvolveu a atividade (salário mínimo nacional em vigor em Portugal
para o tempo dado à sede e um salário equivalente para a realização de tarefas semelhantes em
Moçambique).
Os outros doadores aportaram 23% dos recursos da sede e do projeto, em dinheiro, e ainda 50% dos
donativos em género. Os donativos em género não constavam da contabilidade, tendo o seu valor sido
estimado com base nos preços de mercado.
Relativamente ao custo do carro, não foi possível apurar o valor da amortização através da contabilidade,
tendo sido considerada a habitual taxa de 10%.
Os custos de alimentação, combustível e FSE em Moçambique foram calculados com base na média mensal
de custos do ano de 2016 por não ser possível extraí-los individualmente dos mapas contabilísticos. Estes
mapas não são elaborados com detalhe suficiente, que reflita essas despesas diretamente. Uma análise
mais aprofundada, e com mais tempo, permitiria saber este valor exato através das folhas de caixa do
Coordenador Nacional e do Diretor de Programa de Nampula.
Os recursos da sede incluídos na análise foram a Equipa de Estrutura, imputada a 3% ao projeto (porque o
projeto beneficia 3% do total de beneficiários). Foram também incluídos gastos com luz, internet, telefone e
renda da sede, imputados a 3%, pela mesma razão. Os custos em dinheiro associados à sede foram retirados
da contabilidade.
Houve falta de dados para efetuar esta análise, daí terem sido feitas as estimativas atrás mencionadas. A
estratégia da equipa para colmatar estas falhas é a de reportar as mesmas à Direção da Organização, com
vista à sua melhoria.
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Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise

STAKEHOLDER

INVESTIMENTO ASSUMIDO

Estudantes da Escola Secundária de Anchilo, província de Nampula em Moçambique,
com mais de 13 anos, que frequentam entre a 8ª e a 12ª classes.
Financiadores (padrinhos e madrinhas)

0€

6579,94€

Famílias dos beneficiários

0€

Professores e professoras da escola

0€

Direção Provincial e Serviços Distritais de Educação

0€

Voluntários

557,24€

Alfaiates locais

0€

Mozambikes

0€

Outros Doadores

2098,71€

TOTAL

9235,88€
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4. REALIZAÇÕES
Em 2016, as realizações foram as seguintes:
•• 2 ações de sensibilização nas escolas primárias de Matibane e Napacala (de onde são oriundos os

beneficiários da análise);
•• 103 matrículas, 103 uniformes, 103 pastas de material escolar e 103 conjuntos de calçado e chapéu;
•• 11 atividades de envolvimento dos padrinhos e madrinhas, nomeadamente a inscrição dos

estudantes no FM e o envio regular de informação sobre o seu percurso escolar e sobre as
atividades da Helpo;
•• 14 apoios personalizados. Apoios destinados aos alunos que passaram por situações atípicas,

imprevisíveis, que colocassem em causa a sua continuidade na escola. Em 2016 compreenderam a
entrega de roupa, alimentação, suporte a deslocações, reforço de material escolar e
comparticipação de despesas escolares específicas;
•• 9 visitas mensais às escolas nos meses de aulas.

Tabela 5 - Realizações

QUE ATIVIDADES FORAM
REALIZADAS?12

Nº DE
ATIVIDADES

Nº DE HORAS
TOTAL3

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

Ações de sensibilização nas escolas

2

4

40

Pagamento da propina anual e entrega de material

412

206

103

Envolvimento dos financiadores

11

309

103

Apoio personalizado

14

7

11

Visitas mensais às escolas

9

18

103
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5. TEORIA DA MUDANÇA
O processo de elaboração das Teorias da Mudança (TM) de partida iniciou-se com reuniões onde
participaram a maioria das pessoas que trabalham na sede da Helpo, através de técnicas de brainstorming
que deram origem aos primeiros esboços que foram posteriormente discutidos entre a sede e o escritório
de Nampula. As propostas resultantes (TM de partida) foram submetidas à análise dos três stakeholders
selecionados - beneficiários, familiares e padrinhos/madrinhas. Neste ponto, foram considerados os aspetos
culturais e as diferenças linguísticas dos vários grupos, em especial beneficiários e familiares, para os quais
houve a preocupação de adaptar a linguagem e utilizar técnicas que colmatassem possíveis dificuldades de
comunicação.
De seguida são apresentadas as conclusões para cada um dos stakeholders.
ESTUDANTES
Este grupo foi auscultado por segmentos, conforme divisão feita para esta análise - alunas e alunos partindo do pressuposto teórico de que há mudanças sentidas pelas alunas que não são sentidas pelos
alunos, como por exemplo a gravidez precoce e o casamento prematuro. Posteriormente, estas duas
mudanças foram retiradas da análise por não terem sido mencionadas pelos beneficiários.
Surpreendentemente, não foram nem os alunos nem as alunas a mencionar esta mudança, mas sim os
familiares que referiram o adiamento da gravidez das meninas como uma mudança resultante da frequência
escolar. Esta mudança foi assim retirada da análise, razão pela qual apenas foram consideradas duas
mudanças materiais.
Apesar de ter sido mais difícil envolver as alunas, estas identificaram um maior número de mudanças
intermédias (não materiais) do que os rapazes. No processo, estes dois segmentos concordaram nas
mudanças materiais:
Aumento da auto-estima
Esta mudança foi especialmente referida pelas alunas, que lhe deram grande ênfase, resultante do facto de
terem um uniforme novo (“andamos bonitas porque recebemos uniformes novos e já não usamos uniformes
rasgados”), material escolar novo e acesso a conhecimento vedado (“condições escolares garantidas”) a
membros da comunidade que não estudem.
Aumento das perspetivas de futuro
Esta mudança surge do aumento da frequência escolar, diretamente induzida pelas atividades do projeto e
de todas as consequências diretas desse aumento, a nível de conhecimento (“Tornamo-nos mais
inteligentes”; “Aumento do conhecimento”; “Diminuiu o analfabetismo”) e de socialização, de capacidade
de tomada de decisão e aproveitamento escolar (“Começamos a ir frequentemente a biblioteca para
resolver T.P.C.; “Aumento do contacto com os livros”; “Criou mais oportunidades para estudar”). Estas
duas últimas constituem os fatores externos (de aproveitamento escolar) e interno (de caráter pessoal)
necessários para que haja um aumento das perspetivas de futuro.
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Figura 1 - Teoria da Mudança Estudantes

PADRINHOS E MADRINHAS
Relativamente a este grupo de stakeholders, as madrinhas/padrinhos consultados, validaram as mudanças
materiais que tinham sido incluídas pela equipa na Teoria da Mudança de partida:
Aumento do sentimento de civismo
Todos os entrevistados afirmaram estar mais conscientes (“consciencialização e cidadania global”,
“aumento da consciencialização”) acerca das desigualdades Norte/Sul, partilhando este assunto com os
seus familiares e amigos (“dar oportunidade ao meu filho, que vive numa redoma, de conhecer outras
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realidades”), numa perspetiva de sensibilização dos que lhe estão mais próximos. Foi referido um aumento
da participação em ações de cidadania, como consequência do contacto com a realidade dos beneficiários
(“com o apadrinhamento surgiu o voluntariado”; “aumento da cidadania global, não local” ).
Aumento da realização pessoal
Todos identificaram a criação de laços, não só com a criança apadrinhada, mas também com a Associação
(“aumentou o interesse e a responsabilidade em envolver-me noutras dimensões do trabalho da Helpo”).
Este envolvimento foi apontado como uma das razões para um sentimento de bem estar e satisfação
pessoal (“enriquecimento pessoal”; “sentimos que temos de concretizar os nossos sonhos enquanto cá
estamos. Mas são sonhos simples, sonhos do dia-a-dia, como ajudar os meus dois afilhados”).
Figura 2 - Teoria da Mudança dos Padrinhos e Madrinhas

FAMÍLIAS DOS BENEFICIÁRIOS
Foram auscultados 5 homens e 5 mulheres, familiares dos alunos, que provocaram algumas alterações
importantes na Teoria da Mudança de partida. A mais significativa destas alterações tem a ver com as
mudanças negativas que tinham feito parte do modelo teórico (adiamento da gravidez e do casamento e o
facto dos estudantes continuarem a representar um peso financeiro para as famílias), mas que não foram
confirmadas pelos familiares, que afirmaram sem reservas não existir nenhuma mudança negativa
associada à participação dos seus filhos neste projeto. Numa análise mais demorada e detalhada, poderá
fazer sentido aprofundar esta questão, de forma a eliminar respostas de concordância com o projeto que
não sejam totalmente sinceras mas sim motivadas pelo receio de que o projeto termine.
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Assim, as duas mudanças materiais consideradas na presente análise-piloto foram as seguintes:
Aumento da auto-estima
À semelhança do que já tinha sido apontado pelas alunas, as mães valorizam o apoio material fornecido
pelo projeto, especialmente o uniforme, porque este representa o alcance de um “estatuto” com
reconhecimento pela comunidade (“...gostamos muito do uniforme porque as crianças ficam bonitas e bem
vistas na comunidade.”). Este reconhecimento por parte da comunidade leva a um sentimento de orgulho
pelas famílias por terem os seus filhos a chegar longe no seu percurso escolar, podendo assim ter acesso a
mais oportunidades de emprego (“Temos muito orgulho pelo progresso escolar das nossas crianças...”).
Aumento da coesão familiar
Surge de uma aproximação entre os pais e os alunos, da transmissão de conhecimento entre os filhos que
estudam e os familiares que não o fazem (e, em muitos casos, nunca frequentaram a escola), que leva a um
aumento da literacia da família, do reconhecimento da importância da escola e do consenso em relação ao
futuro dos filhos (“E gostaríamos de ver as outras crianças mais novas a estudar como os irmãos.”). O facto
dos filhos continuarem na escola ao invés de casarem, promove a convivência familiar uma vez que os
filhos continuam na casa dos pais (“Os nossos filhos vão à escola e regressam e ficam em casa com a
familiar a conversar coisas que ouviu na escola.”).
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Figura 3 - Teoria de Mudança das Famílias
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6. PROVAS E VALOR
6.1. INDICADORES (QUANTIDADE)
No que aos Estudantes diz respeito, o “Aumento de auto-estima” foi medido através de questionário
individual, perguntando-lhes como evoluiu a sua auto-estima desde que entraram em contacto com o
projeto, numa escala de 1 a 4. O 1 corresponde a “sinto-me sem auto-estima”, o 2 “sinto-me com baixa
auto-estima”, o 3 “sinto-me com boa auto-estima” e o 4, “sinto-me com elevada auto-estima”. Para a
mudança 2, utilizou-se uma combinação de 2 indicadores: “Nível de percepção das oportunidades” e “Nível
de expectativa em relação às oportunidades”. Para medir o primeiro indicador, perguntou-se aos inquiridos
como se sentiam em relação às oportunidades de futuro, utilizando a seguinte escala: 1 “sinto que não
tenho quaisquer oportunidades de futuro”; 2 “sinto que tenho poucas oportunidades de futuro”; 3 “sinto
que tenho suficientes oportunidades de futuro”; 4 “sinto que tenho muitas oportunidades de futuro”. Para
o nível de expectativa foi perguntado qual a expectativa de futuro dos inquiridos, utilizando a seguinte
escala: 1 “quero terminar o ensino primário completo”; 2 “quero terminar o primeiro ciclo do ensino
secundário”; 3 “quero terminar o segundo ciclo do ensino secundário”; 4 “quero ingressar no ensino
superior”. Porque as oportunidades de futuro são uma perceção muito subjetiva, sentiu-se necessidade de
utilizar um indicador objetivo, que complementasse a referida percepção. No caso deste projeto, fez sentido
que o indicador relacionasse as oportunidades de futuro com a progressão escolar. Estas perguntas foram
feitas presencialmente por 1 professor, a cada um dos estudantes.
Para os Padrinhos e Madrinhas, utilizaram-se 2 indicadores para a mudança “Aumento do civismo”. Optouse por utilizar 2 indicadores pelo motivo acima mencionado. Os indicadores utilizados foram: “Nível de
participação na construção de uma sociedade global” e “Nível de frequência de abordagem das
desigualdades sociais”. O primeiro indicador mais subjetivo, o segundo, mais objetivo. Também aqui foram
utilizadas escalas de 1 a 4, sendo o 1 correspondente a “Não sinto que participe ativamente na construção
de uma sociedade global”, e o 4 a “Sinto que participo ativamente na construção de uma sociedade global”,
no caso do primeiro indicador, e de 1 “Nunca” e 4 “Muito frequentemente”, no caso do segundo indicador
desta primeira mudança dos padrinhos e madrinhas. Foi utilizada a média aritmética destes dois indicadores,
para avaliar a mudança do “Aumento do civismo”. Para a segunda mudança deste stakeholder, utilizou-se o
indicador “Nível de realização pessoal”, medido através de uma escala de 1 a 4, na qual o 1 correspondia a
“Não me sinto profissionalmente realizada” e o 4 a “Sinto-me completamente realizado/a”. Estes inquéritos
foram respondidos online após um primeiro contacto telefónico, sensibilizando para a sua resposta.
No que se refere aos Familiares, a mudança “Aumento da auto-estima” foi medida através do indicador
“Nível de orgulho sentido com o progresso escolar dos filhos, por género” com recurso a uma escala entre
1 e 4, sendo o 1 correspondente a “Não sinto orgulho pelo progresso escolar do meu filho/a” e o 4 a “Sintome muito orgulhoso pelo progresso escolar do meu filho/a”. Optou-se por medir este indicador com
separação por género, de forma a avaliar se a mudança seria diferente no caso dos filhos rapazes ou
raparigas. A mudança “Aumento da coesão familiar” foi medida através do indicador “Sentimento de União
Familiar”, utilizando a mesma escala de 1 a 4, correspondendo o 1 a “Sinto que não existe coesão familiar” e
o 4 a “Sinto que existe total coesão familiar”. Esta perguntas foram feitas presencialmente por 1 professor e
1 tradutor.
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Para determinar a Distância Percorrida (DP) para cada uma das mudanças analisadas, utilizaram-se os
resultados das respostas aos questionários individuais a cada um dos stakeholders. A DP representa a
quantidade de mudança que variou entre o momento antes do projeto (T0) e o momento do final do
projeto (T1). Este valor foi calculado pedindo aos stakeholders para avaliarem o nível de cada uma das
mudanças antes de se iniciar o projeto e no momento atual. A transposição das respostas para a tabela 8
indicou-nos qual a distância percorrida para cada mudança, apresentada em percentagem de evolução
desde o momento T0 até ao momento T1.
Como conclusões da análise destes dados há a destacar que a DP é sempre menor no caso das alunas, o
que revela que elas nunca chegam tão longe como os rapazes. O stakeholder com maior DP são os
familiares, que revelaram aumentos de 1,89 para 3,89 ou de 1,68 para 3,5, Para os Padrinhos e Madrinhas,
este valor foi bastante mais reduzido.

Tabela 7 - Indicadores da Análise

STAKEHOLDERS

Estudantes da Escola
Secundária de Anchilo,
província de Nampula
em Moçambique, com
mais de 13 anos, que
frequentam entre a 8ª
e a 12ª classes.
Padrinhos e Madrinhas

Famílias dos
beneficiários

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Aumento da
auto-estima

Nível de auto-estima

1

4

Inquéritos aos
beneficiários

Aumento das
perspectivas de
futuro

Nível de perceção das
oportunidades e Nível de
expectativa em relação às
oportunidades

1

4

Inquéritos aos
beneficiários

Aumento do
civismo

Nível de participação na construção
de uma sociedade global e nível de
frequência de abordagem das
desigualdades sociais

1

4

Inquéritos aos
financiadores

Aumento da
realização pessoal

Nível de realização pessoal

1

4

Inquéritos aos
financiadores

Aumento da
auto-estima

Nível de orgulho sentido com o
progresso escolar dos filhos, por
género

1

4

Inquéritos aos
familiares

Aumento da
coesão familiar

Sentimento de união familiar

1

4

Inquéritos aos
familiares
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Tabela 8 - Quantidade

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Estudantes da Escola Secundária de
Anchilo, província de Nampula em
Moçambique, com mais de 13 anos,
que frequentam entre a 8ª e a 12ª
classes.

Aumento da auto-estima

Alunas

23,00%

Alunos

27,50%

Alunas

26,00%

Alunos

35,00%

N/A.

7,50%

Padrinhos e Madrinhas

Famílias dos beneficiários

Aumento das perspectivas de futuro

Aumento do civismo
Aumento da realização pessoal

11,88%

Aumento da auto-estima

50,00%

Aumento da coesão familiar

45,50%

6.2. VALOR DAS MUDANÇAS
Para cada uma das duas mudanças identificadas e escolhidas pelos stakeholders envolvidos na análise, foi
necessário fazer aproximações financeiras, até porque todas elas são mudanças intangíveis. A este nível,
houve inclusive alguns constrangimentos, que se prenderam com uma grande dificuldade em envolver os
stakeholders nesta fase da análise, sobretudo os “Alunos e alunas” e “Famílias dos beneficiários”. Não foi
possível que os mesmos dessem contributos para a elaboração das aproximações financeiras, que ficaram,
desta forma, da responsabilidade da equipa da Helpo, envolvida na análise em Portugal.
Assim, com muita sensibilidade e todo o conhecimento adquirido ao longo de alguns anos de trabalho e
experiência no terreno, criaram-se as aproximações financeiras apresentadas na tabela.
Uma das maiores dificuldades deste processo é a inexistência ou a dificuldade em aceder a bases de apoio
ou de outros trabalhos que já tenham feito este tipo de cálculos. Aceitamos assim que haja alguma margem
de erro neste processo, pelo que o mesmo foi objeto de duas análises de sensibilidade.
As aproximações financeiras diferiram nos dois segmentos dos estudantes, apenas para a mudança
“Aumento da auto-estima”, um pouco mais alta no caso das alunas.
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Tabela 9 - Valor das Mudanças

STAKEHOLDER
Estudantes da Escola
Secundária de Anchilo,
província de Nampula
em Moçambique, com
mais de 13 anos, que
frequentam entre a 8ª
e a 12ª classes.

MUDANÇA
Aumento da
auto-estima

Famílias dos
beneficiários

VALOR

RACIONAL / AF

Alunas

229,07€

Aquisição de roupa (compra de dois em
dois meses 3,5€/por cada compra),
material de higiene (5€*6), 1 saída mensal
com os amigos (5€*12), integração na
equipa desportiva da escola (1.5*12 + 7€).
Acompanhamento personalizado por um
tutor (estima-se que um professor
acompanhe individualmente 10 alunos,
com um salário mensal de 77,56€ - salário
mínimo Moçambique em 2017).

Alunos

214,07€

Aquisição de roupa (compra de dois em
dois meses 3,5€/por cada compra),
material de higiene (2,5€*6), 1 saída
mensal com os amigos (5€*12), integração
na equipa desportiva da escola (1.5*12 +
7€). Acompanhamento personalizado por
um tutor (estima-se que um professor
acompanhe individualmente 10 alunos,
com um salário mensal de 77,56€ - salário
mínimo Moçambique em 2017).

Alunas

840,00€

Anuidade em colégio privado de Nampula
(70€/mês)

Alunos

840,00€

Anuidade em colégio privado de Nampula
(70€/mês)

N/A.

900,00€

Viagem ao terreno durante 2 semanas
para ter contacto com os projetos, em
cada dois anos

Aumento da
realização
pessoal

300,00€

6 sessão de psicoterapia/coaching por ano

Aumento da
auto-estima

744,00€

Compra de alimentação e material de
higiene (50€*12), compra de chapa de
zinco para a cobertura da habitação da
família (24*6€)

Aumento da
coesão familiar

350,00€

Sessões na comunidade sobre
desenvolvimento e dinâmicas familiares e
gestão de conflitos (20€*10). Passeios em
família - visitas à praia (25€*6).

Aumento das
perspectivas
de futuro

Padrinhos e Madrinhas

SEGMENTO

Aumento do
civismo
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7. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
7.1 DURAÇÃO E REDUÇÃO
A duração das mudanças e a sua taxa de redução foram calculadas com base nas respostas obtidas nos
questionários e ajustes feitos pela equipa.
No questionário foi utilizada a pergunta : “Se o Futuro Maior acabasse hoje, quanto tempo acha que duraria
cada uma das mudanças identificadas?”.
A equipa considerou que o impacto de todas as mudanças decai muito de um ano para o outro, daí ter
escolhido a taxa de 75% como redução para todas, exceto para a mudança “Aumento do civismo” dos
padrinhos e madrinhas, uma vez que se considerou ser uma mudança de fundo, no caráter de cada um, e
portanto mais duradoura.
Tabela 10 - Duração e Redução das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Estudantes da Escola
Secundária de Anchilo,
província de Nampula em
Moçambique, com mais de 13
anos, que frequentam entre a
8ª e a 12ª classes.

Aumento da
auto-estima
Aumento das
perspectivas de
futuro

Padrinhos e Madrinhas

Famílias dos beneficiários

DURAÇÃO (EM
ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Alunas

2

75%

Alunos

3

75%

Alunas

3

75%

Alunos

3

75%

Aumento do
civismo

3

50%

Aumento da
realização pessoal

3

75%

Aumento da
auto-estima

2

75%

Aumento da
coesão familiar

2

75%
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7.2. ATRIBUIÇÃO I
As taxas de atribuição I foram calculadas com base nas respostas aos inquéritos e ajustes feitos pela equipa.
Na Província de Nampula, a taxa de transição para o 1.º ciclo do ES de entre os alunos que completaram o
Ensino Primário é de 63%, (57% e 72%, respetivamente), pelo que se fizeram os seguintes ajustes:
Considerou-se que 57% dos alunos e 72% das alunas estaria no ES ainda que não existisse projeto, pelo que
para eles, a quantidade de mudança existente, se não integrassem o projeto, foi a média do valor antes do
projeto (T0) e no seu final (T1). Para os que não frequentariam a escola se não existisse projeto, considerouse que estariam no ponto correspondente ao início do projeto (T0).
Para os familiares, o raciocínio utilizado foi o mesmo mas com a percentagem geral para a Província de
Nampula, sem desagregação por género, ou seja 63% dos jovens sentiriam a mudança de qualquer forma e
os restantes ficariam no mesmo ponto de partida.
No caso dos padrinhos e madrinhas, considerou-se que 50% estaria no ponto de partida (T0) e que 50%
estaria no ponto final do projeto (T1).
Tabela 11 - Atribuição I

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIBUIÇÃO I

Estudantes da Escola Secundária de
Anchilo, província de Nampula em
Moçambique, com mais de 13 anos, que
frequentam entre a 8ª e a 12ª classes.

Aumento da auto-estima

Alunas

36%

Alunos

29%

Aumento das perspectivas
de futuro

Alunas

36%

Alunos

29%

Aumento do civismo

N/A

50%

Padrinhos e Madrinhas

Famílias dos beneficiários

Aumento da realização
pessoal

50%

Aumento da auto-estima

31%

Aumento da coesão familiar

31%

7.3. ATRIBUIÇÃO II
Estas taxas foram calculadas com base nos resultados dos questionários aos stakeholders e na conjugação
destes com uma análise crítica e ponderada por parte da equipa de projeto, que retirou 7,5 pontos às
respostas dadas pelos stakeholders que vivem em Moçambique (considerou-se que a escola é responsável
por 75% da mudança) e 3 pontos no caso dos padrinhos e madrinhas (considerou-se que há 30% de
mudança que deve ser atribuída a outros projetos).
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Os stakeholders que vivem em Moçambique atribuíram significativamente mais pontos (entre 9 e 10) ao
projeto do que os padrinhos e madrinhas. Os estudantes atribuíram entre 9,64 e 9,95 pontos. Pela menor
taxa de atribuição da mudança “Aumento das perspetivas de futuro” podemos dizer que este é um projeto
visto como um investimento no futuro, por parte dos jovens, que não têm mais alternativas para atingir
estas mudanças.
Os familiares atribuíram ao projeto entre 9,95 e 10 pontos, tendo o projeto obtido mais pontos no caso da
mudança “Aumento da auto-estima”, embora a diferença entre as duas mudanças seja de apenas 0,05
pontos.
Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Estudantes da Escola Secundária de Anchilo,
província de Nampula em Moçambique, com
mais de 13 anos, que frequentam entre a 8ª e
a 12ª classes.

Aumento da auto-estima

Padrinhos e Madrinhas

Famílias dos beneficiários

Aumento das perspectivas
de futuro

SEGMENTO

ATRIBUIÇÃO II

Alunas

79%

Alunos

78%

Alunas

78%

Alunos

76%

Aumento do civismo

65%

Aumento da realização
pessoal

66%

Aumento da auto-estima

75%

Aumento da coesão
familiar

76%

7.4. DESLOCAÇÃO
Nesta análise não foram aplicadas taxas de deslocação porque não se identificou nenhum impacto negativo
gerado pelo projeto, em nenhum dos stakeholders.

7.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
Após concluída a análise, obteve-se o valor de 2,33€ de retorno social por cada euro investido no projeto.
Significa assim que o valor do retorno social é 2,3 vezes superior ao valor do investimento no projeto. Após
a realização das análises de sensibilidade, o intervalo de retorno social do projeto situou-se entre 1,91€
(cenário pessimista) e 4,18€ (cenário otimista). Conclui-se assim que este é um projeto com impacto
positivo.
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7.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Na tabela 13 estão apresentados os quatro cenários alternativos, objeto da análise de sensibilidade feita
para melhor validar esta avaliação. Optou-se por testar o rácio SROI resultante da análise, 2,33€, utilizando
dois cenários otimistas e dois cenários pessimistas, o que resultou num intervalo de valor de retorno social
entre 1,91€ e 4,18€.
Uma vez que as aproximações financeiras não tinham sido definidas pelos stakeholders, mas sim pela
equipa de projeto, optou-se por considerar uma variação de 20% no seu valor. Assim, um dos cenários
pessimistas considerou uma diminuição em 20% no valor de todas as aproximações financeiras, e um dos
cenários otimistas considerou um aumento em 20% no valor das mesmas aproximações financeiras. Este
cenário otimista levou ao menor valor de rácio SROI desta análise, 1,91€ com uma diminuição de 0,42€
(-18%). Quando se aumentou o valor das aproximações financeiras em 20%, o valor do retorno social obtido
foi de 2,87€, o que significou um aumento no 0,54€ (+23%).
Outra das preocupações da equipa era o baixo valor de investimento no projeto e as dificuldades
anteriormente registadas para chegar ao valor que consta nesta análise, de apenas de 9235,88€, pelo que
se optou por fazer uma simulação para o aumento deste valor em 20%, o que se revelou numa variação
negativa do rácio, em 15%, situando o mesmo em 1,99€.
As análises de sensibilidade revelaram que a grande variação no rácio é obtida através de mudanças nos
valores dos descontos do projeto, Este facto não é surpreendente por este ser um projeto realizado num
contexto onde é difícil definir quais os limites da atuação deste projeto, assim como obter essa resposta da
parte dos stakeholders. Já no decorrer desta análise, a equipa alterou significativamente os valores
sugeridos pelas respostas dos stakeholders aos inquéritos, conforme descrito nos capítulos anteriores. No
caso da análise de sensibilidade, uma simples diminuição em 20% nos descontos, especialmente nas taxas
de atribuição I e II, leva a um aumento de 80% no valor do retorno social, passando o rácio para 4,18€, o
extremo mais alto deste cenário.
Tabela 13 - Análises de Sensibilidade

CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO AO
CENÁRIO BASE

RÁCIO SROI
RESULTANTE

% VARIAÇÃO
DO RÁCIO SROI

Cenário Pessimista

Valor do investimento aumenta em 20%

1,990311038

-15%

Cenário Otimista

Aumento, em 20% das aproximações
financeiras

2,866047895

23%

Cenário Pessimista

Diminuição, em 20%, das aproximações
financeiras

1,910698597

-18%

Cenário Otimista

Diminuir, em 20% o valor das atribuições I e
II

4,183863605

80%
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QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução

Stakeholders

Segmentos

Universo

Quem
afetamos/nos
afeta?

Como vamos
segmentar os
stakeholders?

Qual o
número total
de
stakeholders?

O que
vão eles
investir?

Quanto
vão
investir
(€)?

Atividades em
números

Estudantes da
Escola
Secundária de
Anchilo,
província de
Nampula em
Moçambique,
com mais de 13
anos, que
frequentam
entre a 8ª e a
12ª classes.

Alunas

33

N/A

0,00 €

2 ações de
sensibilização
nas escolas;
412 ações de
pagamento da
propina anual e
entrega de
material diverso;
11 atividades de
envolvimento
dos padrinhos e
madrinhas;
14 apoios
personalizados;
9 visitas à Escola
Secundária do
Anchilo

Alunos

Padrinhos e
Madrinhas

Famílias dos
beneficiários

Recursos

70

103

103

Dinheiro
e
Géneros

N/A

6.579,94 €

0,00 €

Realizações

Mudanças
Descrição

Indicador

Descontos (DC)

Impacto

QT

Aproximação Financeira (AF)

Valor

AT I

AT II

DS

CM

DR

RD

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

Aquisição de roupa (compra de dois
em dois meses 3,5€/por cada
compra), material de higiene (5€*6), 1
saída mensal com os amigos (5€*12),
integração na equipa desportiva da
escola (1.5*12 + 7€). Acompanhamento
personalizado por um tutor (estima-se
que um professor acompanhe
individualmente 10 alunos, com um
salário mensal de 77,56€ - salário
mínimo Moçambique em 2017).

229,07 €

36,36%

79%

0%

1

2

75%

236,77 €

59,19 €

0,00 €

292,62 €

Aumento da
auto-estima

Nível de auto-estima

23%

Aumento das
perspectivas de
futuro

Nível de perceção das
oportunidades e Nível
de expetativa em
relação às
oportunidades

26,00%

Anuidade em colégio privado de
Nampula (70€/mês)

840,00 €

36,36%

78%

0%

1

3

75%

1.013,59 €

253,40 €

63,35 €

1.309,21 €

Aumento da
auto-estima

Nível de auto-estima

27,50%

Aquisição de roupa (compra de dois
em dois meses 3,5€/por cada
compra), material de higiene (2,5€*6),
1 saída mensal com os amigos (5€*12),
integração na equipa desportiva da
escola (1.5*12 + 7€). Acompanhamento
personalizado por um tutor (estima-se
que um professor acompanhe
individulamente 10 alunos, com um
salário mensal de 77,56€ - salário
mínimo Moçambique em 2017).

214,07 €

28,57%

78%

0%

1

3

75%

641,68 €

160,42 €

40,11 €

828,83 €

Aumento das
perspectivas de
futuro

Nível de perceção das
oportunidades e Nível
de expetativa em
relação às
oportunidades

35,00%

Anuidade em colégio privado de
Nampula (70€/mês)

840,00 €

28,57%

76%

0%

1

3

75%

3.601,50 €

900,37 €

225,09 €

4.651,89 €

Aumento do
civismo

Nível de participação na
construção de uma
sociedade global e nível
de frequência de
abordagem das
desigualdades sociais

7,50%

Viagem ao terreno durante 2 semanas
para ter contacto com os projetos, em
cada dois anos

900,00 €

50,00%

65%

0%

1

3

50%

1.209,74 €

604,87 €

302,43 €

2.050,39 €

Aumento da
realização
pessoal

Nível de realização
pessoal

11,88%

6 sessão de psicoterapia/coaching por
ano

300,00 €

50,00%

66%

0%

1

3

75%

623,79 €

155,95 €

38,99 €

805,72 €

Aumento da
auto-estima

Nível de orgulho sentido
com o progresso escolar
dos filhos, por género

50,00%

Compra de alimentação e material de
higiene (50€*12), compra de chapa de
zinco para a cobertura da habitação da
família (24*6€)

744,00 €

31,07%

75%

0%

1

2

75%

6.603,00 €

1.650,75 €

0,00 €

8.160,31 €

Aumento da
coesão familiar

Sentimento de união
familiar

45,50%

Sessões na comunidade sobre
desenvolvimento e dinâmicas
familiares e gestão de conflitos
(20€*10). Passeios em família - visitas
à praia (25€*6)

350,00 €

31,07%

76%

0%

1

2

75%

2.770,15 €

692,54 €

0,00 €

3.423,49 €

Professores e
professoras da
escola

83

N/A

0,00 €

Direção
Provincial e
Serviços
Distritais de
Educação

2

N/A

0,00 €

Voluntários

2

N/A

557,24 €

Alfaiates locais

1

N/A

0,00 €

Mozambikes

1

N/A

0,00 €

50

Dinheiro
e
Géneros

2.098,71 €

Impacto Total

21,522,47 €

9.235,88 €

Rácio SROI

2,330

Outros
Doadores

Investimento Total
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8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
A análise mostrou que o FM tem um impacto significativo na vidas dos jovens e das suas famílias. Mostrou
ainda que as respostas dadas pelo FM são aquelas que as famílias e os estudantes valorizam, uma vez que
vão de encontro às suas necessidades - apontadas pelos próprios nos momentos de recolha de dados.
As principais descobertas que resultaram da análise, em relação a cada stakeholder, foram:
(1) As famílias dos beneficiários não sentem as mudanças negativas pensadas pela equipa inicialmente,
principal razão que tinha levado à sua inclusão na análise. Mudanças relacionadas com a gravidez precoce
e o casamento prematuro, assim como o facto de, enquanto estudantes, continuarem a significar um peso
financeiro para a família, não foram mencionadas. Ao invés, as famílias mostraram sentir orgulho no
progresso escolar dos filhos, sendo a mudança auto-estima das famílias a mudança mais valorizada,
representando 39% do valor social do projeto. Este dado pode ainda estar relacionado com o crescente
reconhecimento da importância da Educação, que tem vindo a ser aclamado pelo Ministério da Educação
Moçambicano e pela Helpo. Numa análise futura, poderá fazer sentido segmentar este stakeholder em
homens e mulheres, de forma a permitir que se fale de temas sensíveis associados às raparigas, como a
gravidez e o casamento prematuro, que poderão não ser devidamente abordados em grupos focais mistos,
como o que se fez. Por outro lado, é possível que exista algum enviesamento das respostas, no sentido de
serem dadas as respostas que os inquiridos pensam ser as mais adequadas para a manutenção do projeto
e não aquelas que realmente sentem, por estas últimas poderem colocar em causa a continuidade do apoio.
Podemos, no entanto, concluir que as famílias reconhecem a importância da Educação dos seus filhos, o
que nos indica que estamos no caminho certo e que a sensibilização da comunidade e o trabalho de
proximidade que é feito, produzem os efeitos pretendidos.
(2) Relativamente aos estudantes, estes foram segmentados em alunas e alunos, na expectativa de que
pudessem ser sentidas mudanças diferentes entre eles. Curiosamente, ambos os grupos validam as mesmas
mudanças: aumento da auto-estima e aumento das perspectivas de futuro. Para ambas as mudanças, a
análise diz-nos que as alunas partem sempre de um patamar mais elevado, mas são os rapazes quem
chega mais longe, percorrendo assim um caminho maior. Numa outra análise, com mais tempo, será
interessante aprofundar estas diferenças, especialmente gritantes no caso do aumento das perspectivas de
futuro (valorização de 6% do total no caso das alunas e de 21% no caso dos alunos). A diferença no valor
social desta mudança poderá querer dizer que o projeto não está ainda a ouvir de forma eficaz as raparigas
ou então que há diferenças culturais acentuadas que não permitem que as perspetivas de futuro, no caso
destas, sejam tão altas, quando comparadas com os rapazes. Em qualquer das situações, consideramos
que a segmentação entre alunos e alunas continuará a fazer sentido em análises futuras, embora seja
essencial abordar as mudanças com maior profundidade e com uma amostra maior. Por outro lado, talvez
seja interessante segmentar este stakeholder em alunos ou alunas que beneficiam do projeto há mais de
um ano, de forma a avaliar se a mudança aumento das perspetivas de futuro se consolida à medida que o
apoio do projeto se torna mais uma regra do que uma exceção, para estes jovens. Os estudantes
reconhecem a importância do acesso ao material escolar no aumento das suas perspetivas de futuro, o que
revela a importância de um investimento na aquisição deste material, mesmo que seja para reforçar a
biblioteca da escola.
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(3) Relativamente aos padrinhos e madrinhas, este é um grupo com uma grande proximidade com a equipa
da Helpo em Portugal, pelo que já existia uma noção bastante aproximada do impacto do projeto neste
grupo. A análise confirmou então que esta é uma relação win-win, na qual os padrinhos e madrinhas
também beneficiam, pelo facto de este apoio os fazer sentir bem. Confirmou-se também que o projeto
funciona como uma porta de entrada para a participação destes padrinhos e madrinhas noutras atividades
da Helpo, como o voluntariado, facto que se veio a perceber assumir muita importância para este grupo.
No entanto, como seria de esperar, o valor do impacto neste stakeholder foi significativamente menor do
que nos estudantes ou nos familiares, o que poderá estar relacionado com a existência de outras
possibilidades/projetos aos quais os padrinhos e madrinhas poderão ter acesso para atingir as mudanças
aqui analisadas, e por estas alternativas não existirem no Norte de Moçambique, no caso das mudanças
sentidas pelos estudantes e seus familiares.
De entre as secções desta análise, aquelas onde sentimos mais dificuldades foram:
•• Recursos - a dificuldade teve que ver com a organização interna da contabilidade, uma vez que os

custos deste projeto não estão concentrados num centro de custos único mas sim integrados nos
centro de custos das comunidades apoiadas;
•• Aproximações Financeiras - não foi possível pedir a colaboração dos stakeholders para a sua

definição, tendo estas sido definidas pela equipa envolvida na avaliação, com o grau de incerteza
que daí advém. Esta é a razão para se ter contemplado uma variação de +/- 20% nas aproximações
financeiras, para as análises de sensibilidade;
•• Representatividade da amostra - a elevada ruralidade onde decorre o projeto levou a um baixo

número de pessoas consultadas, quer de beneficiários, quer dos seus familiares. Numa futura
análise, esta recolha de dados deverá ocupar mais tempo, de forma a garantir a representatividade
da amostra.
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Ruas do Bairro,
Amigas da Criança
Protótipo SROI Avaliativo
out 2016 - set 2017

Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI)
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente relatório reúne os resultados da análise de impacto efetuada pela APSI, Associação para a
Promoção da Segurança Infantil, no âmbito da IS Prototipagem 2017.
A APSI, que tem como missão melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes, acredita que o
aumento da mobilidade pedonal pode contribuir de forma importante para o seu bem estar físico,
emocional e social, pelo que, implementou o projeto Ruas do Bairro, Amigas da Criança, cuja iniciativa
central, o Pedibus, foi alvo da avaliação de impacto realizada,
A análise efetuada teve como objetivo a quantificação das mudanças experienciadas e ganhos
percepcionados pelos stakeholders envolvidos, a par da validação da metodologia utilizada, já que se
tratava de uma experiência-piloto. Através desta a APSI espera reunir informação que permita a sua
replicação e scaling e a captação de entidades interessadas em desenvolvê-la noutras cidades e locais do
país, nomeadamente, investidores.
O rácio SROI obtido foi de 0,45 o que denota que o investimento feito, no ano em estudo, foi maior do que
a valoração das mudanças atribuída pelos stakeholders envolvidos na presente análise. Este facto, deveuse a vários aspectos: 1) envolvimento maior do que o esperado da APSI; 2) muitas das modificações
esperadas estão associadas a mudanças de atitudes, cuja alteração não é imediata e 3). as mudanças
sentidas não são muito valorizadas socialmente.
O envolvimento de outros stakeholders, que atribuem uma maior importância às mudanças esperadas e o
maior envolvimento de voluntários/as ou profissionais das entidades parceiras e a redução do tempo dos/
as técnicos/as da APSI, no futuro, irá originar um rácio SROI mais favorável e com maior equilíbrio entre o
investimento efetuado e os ganhos sociais obtidos.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
Há vários estudos que demonstram que cada vez menos crianças se deslocam a pé para a escola. E se, por
um lado, isto se deve, em grande medida, à preferência das famílias pela utilização do automóvel, a verdade
é que 55% destas apontam, como razão para utilizar o automóvel, a inexistência de trajetos acessíveis,
seguros, agradáveis e bem mantidos (APSI, 2015). Esta realidade, mais acentuada nos grandes centros
urbanos, preocupa profissionais de saúde e do desenvolvimento infantil, que identificam os estilos de vida
sedentários e a falta de atividade física como um problema na população infantil e juvenil.
A Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), que tem como missão melhorar a qualidade
de vida das crianças e adolescentes e assegurar a existência de um ambiente promotor de saúde, acredita
que o aumento da mobilidade pedonal das crianças pode contribuir de forma importante para a sua saúde
e bem estar físico, emocional e social.
A presente análise de impacto visa avaliar o projeto Ruas do Bairro, Amigas da Criança que tem como
objetivo geral aumentar e melhorar a acessibilidade, segurança e conforto da criança no espaço público,
nomeadamente, nas deslocações casa-escola e como objetivos específicos: a) identificar os principais
obstáculos à mobilidade autónoma e segura das crianças; b) identificar os desejos e necessidades das
crianças e famílias nas suas deslocações diárias para a escola; e c) envolver as crianças, famílias e restante
comunidade escolar na implementação de medidas que visem promover a autonomia e mobilidade mais
saudável da criança, nomeadamente, um Pedibus - Autocarro Humano.
Esta análise centra-se na atividade que decorreu no ano transato: o “Pedibus”. O projeto engloba outras
atividades que não serão agora alvo de estudo por motivos de enquadramento temporal, ou seja, por
terem sido desenvolvidas fora do período em análise ou porque foram atividades isoladas no tempo, com
pouca representatividade nas mudanças a avaliar.

1.2. PORQUÊ?
A presente avaliação de impacto do Ruas do Bairro, Amigas da Criança, tem como principal objetivo a
validação da metodologia de intervenção e a identificação de ganhos individuais e coletivos dela
decorrentes. Estes dados serão essenciais para, por um lado, garantir a replicação do projeto de forma
cada vez mais eficiente, assim como para captar novos interessados em desenvolvê-la noutros locais sejam estes investidores, parceiros, comunidades escolares ou autarquias.
Perceber de que forma a intervenção efetuada alterou os padrões de mobilidade das crianças e famílias
das escolas envolvidas, nomeadamente, a opção por modos de deslocação mais suaves e saudáveis, será
fulcral para validar a credibilidade do projecto e promover um maior envolvimento de todos os intervenientes
nesta iniciativa. Será igualmente importante entender, no que respeita a ganhos, se a intervenção teve
efeito ao nível da confiança das famílias e da autonomia da criança no espaço público.
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1.3. COMO?
Esta análise de impacto é avaliativa referindo-se ao período de Outubro 2016 a Outubro 2017
A avaliação foi feita, predominantemente, por duas técnicas da equipa da APSI ligadas à gestão e
implementação de projetos. Pontualmente, contou com o envolvimento da coordenadora do projeto e
outros elementos da equipa da APSI, nomeadamente da área financeira e da comunicação. O envolvimento
dos stakeholders foi feito através da rede de contactos criada no decorrer do projeto, com as coordenações
das escolas, professores e famílias.
Alguns dados em falta para a presente análise foram recolhidos posteriormente sendo os mesmos
extrapolados para o período em análise.
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2. STAKEHOLDERS
2.1 IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
O projecto Ruas do Bairro Amigas das Crianças envolve e implica várias pessoas, entidades e organismos
que influenciam e são influenciados pela sua intervenção, concretamente, e no âmbito da presente análise,
da atividade do Pedibus - Autocarro Humano.
São inúmeros os stakeholders do Pedibus já que a sua implementação depende de várias vontades e
sinergias. Desde logo, e para além dos seus beneficiários diretos, as famílias, a escola e professores, os
voluntários que asseguram o funcionamento da atividade, a comunidade local, os parceiros, os organismos
do poder local e o financiador.
Os beneficiários diretos do Pedibus são as crianças, uma vez que são estas as destinatárias da atividade,
sendo este o grupo de stakeholders no qual se prevê uma maior mudança em resultado da iniciativa.
As crianças envolvidas no Pedibus não apresentam grandes diferenças em termos de idade ou outras
características, pelo que não foi sentida necessidade de criar nenhuma segmentação.
A caracterização dos restantes stakeholders pode ser encontrada na Tabela 1.
Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders

GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Crianças

Crianças do 1º ciclo do ensino básico
(dos 6 aos 12 anos) da Escola EB1
Sampaio Garrido, uma escola pública
da freguesia de Arroios, que está
inserida numa Zona de Intervenção
Prioritária (ZIP) da Câmara Municipal
de Lisboa, que frequentaram o Pedibus
durante o ano letivo 2016/2017.

Participaram no Pedibus pelo menos uma vez por
semana (mais de 20% de assiduidade) e mantiveram um
nível de participação regular ao longo de todo o projeto,
fazendo o percurso a pé para a escola acompanhadas
por um adulto voluntário e restantes colegas
participantes.

Encarregados de
Educação

Pais ou familiares das crianças inscritas
no Pedibus da EB1 Sampaio Garrido.

Inscreveram as crianças no Pedibus e levam-nas à
atividade, para que elas possam integrar o Autocarro
Humano.

Voluntários

Adultos, maioritariamente pais e mães,,
mas também pessoas da bolsa de
voluntariado da Junta de Freguesia de
Arroios e ainda técnicos/as da Câmara
Municipal de Lisboa, que conduzem o
Pedibus da EB1 Sampaio Garrido.

Acompanham as crianças até à escola em alguns dias
específicos da semana e asseguram o funcionamento
do Pedibus.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Professores

Professores da EB1 Sampaio Garrido
que dinamizaram ações de preparação
do Pedibus.

Medeiam a comunicação com a família, ajudam na
recolha de dados, acompanham as ações de preparação
do Pedibus em sala de aula.

Comunidade

Pessoas que residem e/ou trabalham
na zona envolvente à escola,
coincidente com as rotas do Pedibus

Na maior parte dos casos, a sua relação com o projeto
não é direta, embora sejam beneficiários indiretos do
Pedibus. No entanto, em alguns casos houve
envolvimento e contatos com as crianças e famílias
decorrentes das alterações das suas dinâmicas de
deslocação.

Parceiros do projeto

Entidades que apoiaram a APSI na
implementação do projecto, através de
apoio técnico, de divulgação e/ou
logístico, tais como a ACA-M Associação de Cidadãos AutoMobilizados, Agrupamento de Escolas
Nuno Gonçalves, Associação de Pais da
Sampaio Garrido e Junta de Freguesia
de Arroios..

Todas as entidades/organismos associados formal ou
informalmente ao projeto e que tiveram um papel ativo
na implementação de algumas tarefas das atividades e
na mobilização dos beneficiários e voluntários.

Entidades Poder Local

Organismos públicos locais com poder
e responsabilidade de intervenção no
Espaço Público ou no Desenvolvimento
Local e Comunitário, como por
exemplo, a Câmara Municipal e Junta
de Freguesia.

Receberam os resultados do projeto e promoveram
reuniões com a APSI com vista à implementação de
condições que aumentem e melhorem a mobilidade
pedonal infantil.

Financiador

Câmara Municipal de Lisboa.

Disponibilizaram técnicos/as da Escola Fixa de Trânsito
para o acompanhamento do Pedibus.

Outros doadores e
utilizadores de serviços

Doadores e utilizadores de serviços da
APSI

Doaram ou compraram serviços à APSI, permitindo a
alocação dos seus recursos humanos e materiais ao
projeto

2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS NA ANÁLISE
Para a presente análise foram seleccionados os stakeholders que, no entender da APSI, foram mais
influenciados pela intervenção e cujas mudanças e alterações de comportamento e/ou hábitos estão
relacionados de forma mais imediata e direta com o Pedibus.
Desde logo os beneficiários diretos, as crianças, mas também os seus familiares e os voluntários que
asseguram o funcionamento do Pedibus.
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E optou-se pelos familiares e voluntários, por várias razões:
a) a participação das crianças no Autocarro Humano depende, em grande medida, desses dois
stakeholders;
b) a participação das crianças influencia e provoca mudanças em cada um destes stakeholders;
c) estes stakeholders, pela sua proximidade aos beneficiários diretos, podem também eles ser relatores
das mudanças vivenciadas pelas crianças.
Para além das razões apontadas, a acessibilidade a qualquer um destes stakeholders é muito fácil dado que
a APSI possui contactos diretos de todos e canais de comunicação agilizados com os mesmos.
A exclusão dos restantes stakeholders da análise atual está sobretudo relacionada com aspetos que se
prendem com a materialidade das suas mudanças e a dificuldade de acesso como poderá ser constatado
na Tabela 2.
Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise

STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Crianças

Sim

Esperava-se que estes experienciassem uma mudança significativa nos seus
modos de deslocação para a escola bem como adquirissem conhecimentos
sobre modos de mobilidade suave e segurança no ambiente rodoviário,
aumentassem o conhecimento do espaço público, entre outros.

Encarregados Educação

Sim

Apesar de não serem os beneficiários diretos dos percursos acompanhados,
são beneficiários indiretos, que também sofreram mudanças na sua forma de
deslocação (em termos de tempo, modo de transporte), decorrentes das
mudanças verificadas no modo de deslocação das suas crianças.

Voluntários

Sim

Estas pessoas são pilares que permitem a manutenção da atividade. Por um
lado promovem a mudança nos beneficiários, mas por outro também elas são
alvo de mudanças associadas ao andar a pé e às relações que se estabelecem
com as crianças. sendo portanto muito pertinente incluir na análise.

Professores

Não

Os professores acompanham as ações de preparação do Pedibus, mas não
estão diretamente envolvidos na sua prática diária. A sua participação é mais
concentrada na fase inicial e quase sem representatividade na fase de
desenvolvimento do Pedibus. Neste sentido, nesta atividade em particular, as
mudanças experienciadas serão pouco relevantes.

Comunidade

Não

A comunidade envolvente foi sendo sensibilizada pelo projeto ao longo do seu
desenvolvimento e é provável que se tenham verificado algumas mudanças.
No entanto, estas mudanças são difíceis de identificar e medir, sobretudo,
porque se trata de uma população difícil de delimitar e conhecer. Não será, por
esta razão, integrada no âmbito da presente análise.

Parceiros do projeto

Não

Os parceiros do projeto, assim como a própria associação, sentem mudanças
que decorrem, entre outras, da aquisição de experiência na implementação do
Pedibus. No entanto, estas não se refletem ou influenciam as mudanças
verificadas nos beneficiários, pelo que ficarão fora do âmbito da presente
avaliação.
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STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Entidades Poder Local

Não

Esperava-se que, a médio prazo, os organismos do poder local
experienciassem mudanças e efetivassem alterações ao nível das políticas
públicas e sociais e estratégias de mobilidade a nível local, com vista à
melhoria dos espaços envolventes e à promoção de modos de deslocação
suaves e sustentáveis. No entanto, estas não serão imediatas, não sendo
pertinentes para a presente avaliação.

Financiadores

Não

A Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a identificar os projectos desta
natureza como motores de mudança efetiva para a melhoria da mobilidade e
qualidade de vida na cidade. No entanto, o impacto deste projecto é analisado
num conjunto de projetos com as mesmas orientações sendo difícil de inferir
as mudanças provocadas especificamente por este projeto, para além do que,
não foi considerado fundamental para a avaliação que nos propomos realizar
presentemente, pelo que, não será integrada.

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
O envolvimento dos stakeholders no mapeamento do impacto foi feito, no caso das crianças, através de um grupo focal tendo o
mesmo acontecido com os encarregados de educação e voluntários.
Para a quantificação do impacto, foram aplicados a todos os stakeholders inquéritos, sendo que no caso das crianças e voluntários,
cujo universo é menor ou igual a 10, tentou aplicar-se o mesmo à totalidade da amostra.
Reuniram-se numa sala as crianças que participaram no Pedibus durante todo o ano letivo, leu-se o inquérito e as crianças foram
dando as suas respostas individualmente no seu inquérito em papel.
Já no que diz respeito aos familiares e voluntários, recorreu-se a inquéritos on-line e/ou telefónicos devido à dificuldade de
conciliação de agendas por parte destes stakeholders.
Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders

STAKEHOLDER

Crianças

SEGMENTO

N/A

U

10

MAPEAMENTO DO IMPACTO

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO

N

Amostragem

Método

N

%

3

não aleatória

Grupo

8

80%

focal
Encarregados

N/A

20

2

não aleatória

Educação
Voluntários

Grupo

8

2

aleatória

Grupo
Focal
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Questionários
presenciais

5

25%

focal
N/A

Método

Questionário on-line
e/ou telefónico

6

75%

Questionário on-line
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3. RECURSOS
O investimento assumido para a realização do projeto, no ano em análise, totaliza os 22 945,83€. Este valor
é maioritariamente assumido por outros doadores e utilizadores de serviços prestados (88%) e diz respeito
a despesas da entidade promotora, com custos fixos da sede (RH 83% e renda, consumíveis, etc. 17%).
Os restantes 12% do investimento assumido diluem-se entre as horas de voluntariado dos condutores do
Pedibus (voluntários e técnicos da Câmara Municipal de Lisboa) e o tempo dos professores que apoiaram a
preparação da atividade e o desenvolvimento dos materiais do projeto.
Os valores assumidos como custos fixos da sede tiveram uma taxa de imputação de apenas 17% ao projeto.
O cálculo baseou-se nas horas aplicadas pelos recursos humanos técnicos no projecto.
Para o cálculo do investimento referente aos voluntários, assumiu-se que a tarefa não exigia nenhuma
característica especializada, pelo que, o valor/hora do recurso foi calculado baseado no ordenado mínimo
nacional. Assumiu-se, para a contabilização, que a atividade decorreu durante 144 dias (80% dos dias
letivos). E apesar de este trabalho ser assumido 5 dias por semana por 2 adultos, 1 hora por dia, 3 dos
recursos foram cedidos pela CML, pelo que apenas se contabilizaram 7 adultos por semana.
Para o cálculo do tempo doado pelo financiador, sabendo que os seus técnicos foram 3 dos 10 adultos que
assumem semanalmente o Pedibus, calculou-se 30% dos 144 dias a um valor hora médio de um quadro
técnico de nível IV.
No que respeita ao investimento relativo aos professores, assumido pela Escola, consideraram-se 80 horas
de preparação da atividade em sala, nas várias turmas, sendo o valor hora do professor baseado na tabela
salarial da função pública, relativa a um docente no segundo nível de carreira.
Em relação ao material, apesar deste ter sido produzido e pago na íntegra no arranque do projeto, foi
utilizado no ano a que se refere a presente análise, sendo que dificilmente será reutilizado nos próximos
anos, pois as crianças envolvidas entretanto vão avançando nos anos escolares e dissociam-se da atividade.
Por essa razão, o total deste investimento foi repartido pelos dois anos, considerando-se uma taxa de
consumo de 50%.
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Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise

STAKEHOLDER

INVESTIMENTO ASSUMIDO

Crianças

0,00€

Encarregados Educação

0,00€

Voluntários

444,02€

Professores

661,59€

Comunidade

0,00€

Parceiros do projeto

0,00€

Entidades Poder Local

0,00€

Financiadores

1 647,32€

Outros Doadores e utilizadores de serviços
prestados

20 192,91€

TOTAL

22 945,83€
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4. REALIZAÇÕES
O Pedibus resulta de um processo com várias pequenas tarefas mas que só fazem sentido no todo, o que
leva a considerar que existe, em termos de realizações, uma atividade única. Esta, que não se inicia nos
primeiros dias de escola, mas procura-se que comece o mais cedo possível e que dure até ao fim no ano
letivo, todos os dias de manhã, foi contabilizada por aproximação a 80% dos dias letivos, ou seja 144 dias
dos 180. Uma vez que a atividade possui dois momentos, de preparação em sala e depois o levar as crianças
para a escola, por percursos organizados, durante a hora que antecede a entrada, considerou-se que o
total de horas de atividade são as 80 horas de trabalho em sala com os professores e as 144 horas de
condução do Pedibus. Os beneficiários da atividade foram as 30 crianças que se inscreveram no Pedibus.
Tabela 5 - Realizações

QUE ATIVIDADES FORAM
REALIZADAS

Nº DE
ATIVIDADES

Nº DE HORAS
TOTAL

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

Pedibus

1

224

30
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5. TEORIA DA MUDANÇA
CRIANÇAS
A participação diária das crianças num Autocarro Humano ou PediBus proporciona várias mudanças com
impacto na sua vida e saúde, mas igualmente, das suas famílias e dos voluntários envolvidos.
Desde logo, e apenas por participarem no PediBus, as crianças andam mais a pé e brincam mais na rua
diariamente. Por outro lado, fazem-no sem os pais e conhecem e interagem com outras crianças e com
outros adultos, voluntários ou familiares de outras crianças. Por esta razão passam mais tempo na rua e
fazem mais atividade física, o que leva a uma maior predisposição para estarem na rua e se movimentarem/
deslocarem a pé, com uma mudança dos seus estilos de vida, optando por comportamento ou hábitos
menos sedentários.
Esta possibilidade de fazerem exercício físico logo de manhã, permite também começarem as aulas mais
ativos e disponíveis, tornando-se mais atentos, o que tem influência positiva nas suas aprendizagens e
resultados escolares.
Por outro lado, e por passarem mais tempo na rua, descobrem novos espaços e oportunidades no ambiente
e na comunidade e formas alternativas de se deslocar. Estas, associadas à menor dependência dos pais nas
deslocações casa-escola e à aquisição de conhecimentos e competências de mobilidade pedonal (ex. o
chegar a horas à escola), fazem com que se sintam mais confiantes e seguras nas suas deslocações.
Por fim, a interação com outros adultos e outras crianças da escola, para além de contribuir para esta
aquisição de competências, decorrente da sua experiência de andar e pé e de convívio com os seus pares,
proporciona a criação de uma dinâmica entre as crianças e, como consequência, uma maior facilidade no
relacionamento com as outras pessoas e o aumento das suas competências interpessoais.
Espera-se que estas mudanças intermédias contribuam, a longo prazo, para a sua saúde e bem estar físico,
mas também para o seu desenvolvimento pessoal e social e bem estar emocional.

80

RUAS DO BAIRRO, AMIGAS DA CRIANÇA - APSI

Figura 1 - Teoria da Mudança | Crianças

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
O facto de os pais não terem que ir à escola todos os dias levar as crianças representa uma diminuição das
tarefas diárias e uma poupança efetiva de tempo. As famílias que deixaram de levar o carro para a escola,
para além disso, beneficiam de uma poupança com gastos de combustível. Estas duas mudanças traduzemse numa mudança global de poupança de recursos (tempo e dinheiro).
Por outro lado, a participação das crianças no PediBus cria oportunidades para os pais conhecerem os
colegas dos filhos e as suas famílias. Isto possibilita o estabelecimento de contactos com as mesmas, o que
origina a realização de atividades conjuntas no âmbito das atividades escolares e/ou extracurriculares e a
partilha de responsabilidades. Tal dinâmica reforça as relações de confiança com outras famílias e o recurso
às mesmas quando necessário. Estes laços e pontos de contacto entre os pais, permitem, ainda, que estes
se organizem, mesmo que de forma informal, e constituam um grupo de influência junto da escola.
Por fim, as mudanças sentidas pelas crianças, decorrentes do PediBus, nomeadamente, os benefícios para
a sua saúde, desenvolvimento pessoal e social, constituem também ganhos para os pais no que respeita à
sua realização parental.
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Figura 2 - Teoria da Mudança | Encarregados de Educaçã

VOLUNTÁRIOS
A oportunidade de lidar e estar com crianças e simultaneamente andar a pé faz com que os voluntários
se sintam mais bem dispostos e com mais energia, logo pela manhã, e consequentemente com mais
vontade e predisposição para “enfrentar” o resto do dia de trabalho. Por outro lado, o facto de estarem
responsáveis pelo acompanhamento das crianças, promove o desenvolvimento de competências (e
confiança) relacionadas com a interação com crianças e com a organização e dinamização de grupos.
A ajuda que prestam às crianças e famílias faz com que se sintam mais úteis e satisfeitos com a sua
contribuição, o que faz com que se sintam melhores consigo próprios e aumenta o seu sentido de
responsabilidade e compromisso para com as outras pessoas.
A participação no PediBus promove ainda o contacto com pessoas novas e possibilita o estabelecimento
de laços com as crianças, familiares e outros voluntários, o que aumenta a sua rede de contatos e de
relações e a sua rede social, de forma global.
A escolha das mudanças materiais para integrar a presente avaliação de impacto e que constam da
Tabela 6, baseou-se na importância atribuída pelos próprios stakeholders, sua frequência e facilidade de
medição.
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Figura 3 - Teoria da Mudança | Voluntários

Tabela 6 - Mudanças Incluídas no cálculo do Impacto

STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES DOS STAKEHOLDERS

Crianças

Menos comportamentos/
hábitos sedentários

“Fazemos mais exercício e ficamos menos cansados e
preguiçosos”;”Quando vamos a pé, vamos “menos fechados”

Melhoria do relacionamento
interpessoal

“Convive-se com outras crianças”; “Encontramos amigos lá
da escola e fazemos novos amigos”; “Quando ia só com o pai
ou a mãe era raro encontrar amigos”

Aumento da confiança em si
própria (quando está/anda na
rua)

“Sinto-me mais seguro”; “As pessoas chegam mais cedo à
escola e não se atrasam tanto como antes”

Poupança de recursos

“Para os pais que veem de carro de facto gastam menos”

Encarregados de
Educação
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STAKEHOLDER

Voluntários

MUDANÇA

CITAÇÕES DOS STAKEHOLDERS

Aumento da rede de apoio
familiar

“As maiores vantagens ou mudanças positivas são as
relações mais fortes”

Ganho de competências de
gestão / dinamização de
grupos

“Até isto de assumir a responsabilidade por outras crianças,
faz com que se ganhe segurança/confiança”

Aumento do sentido de
responsabilidade e
compromisso

“Uma mudança: respeitar compromisso com outros pais”

Foram excluídas da presente análise, a melhoria dos resultados escolares, no caso das crianças. No caso
dos Encarregados de Educação foram excluídas as mudanças maior proximidade à comunidade escolar,
consolidação de grupo de influência junto da escola e a maior realização no que respeita à parentalidade.
Em relação aos voluntários foram excluídas o sentirem-se melhor consigo próprios, o desenvolverem as
suas redes sociais e ainda o sentirem-se com mais energia.
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6. PROVAS E VALOR
6.1. INDICADORES (QUANTIDADE)
No geral, para cada mudança foram selecionados dois indicadores, um de caráter subjetivo e outro objetivo.
Desta forma, conseguiu-se avaliar a mudança ao nível de um comportamento/hábito mais concreto e
observável, mas também, na forma como as pessoas se sentiam. Optou-se, por uma escala curta e simples,
com 4 pontos, para melhor entendimento e resposta por parte dos diferentes stakeholders.
Foi usado como instrumento, para todos os stakeholders o questionário.
Tabela 7 - Indicadores da Análise

STAKEHOLDERS

Crianças

Encarregados de
Educação

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Menos
comportamentos/
hábitos sedentários

Média aritmética entre o nível de
predisposição por estar e
movimentar-se na rua e o nº de
vezes que brinca na rua por semana

1

4

Questionário
crianças

Melhoria do
relacionamento
interpessoal

Média aritmética entre a
concordância com “Converso
bastante com as crianças da minha
idade” e nº de vezes que convive
com crianças da escola fora do
tempo lectivo

1

4

Questionário
crianças

Aumento da
confiança em si
própria (quando
está/anda na rua)

Nível de confiança que a criança
sente em deslocar-se sozinha na rua

1

4

Questionário
crianças

Poupança de
recursos

Percentagem de pais que deixa de
levar as crianças de carro para a
escola

NA

NA

Estudos Vários

Aumento da rede
de apoio familiar

Média aritmética entre o nº de
famílias a quem pode recorrer para
ajuda nas rotinas diárias das
crianças e nº de atividades não
curriculares que faz com outras
famílias da escola, por ano

1

4

Questionário a
encarregados de
educação
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA

FONTE

Voluntários

Ganho de
competências de
gestão /
dinamização de
grupos

Média aritmética entre a
concordância com “Sinto-me mais
seguro a lidar com as crianças” e
“Sinto-me mais desenvolto a
resolver os pequenos conflitos entre
crianças”

1

4

Questionário a
voluntários

Aumento do
sentido de
responsabilidade e
compromisso

Média aritmética entre o nível de
responsabilidade para assumir
compromisso com outros pais e o
nível de responsabilidade para
assumir compromisso com as
crianças

1

4

Questionário a
voluntários

As perguntas do questionário elaboradas para cada um dos indicadores foram formuladas de forma a que
fosse possível identificar o sentimento, concordância ou comportamento de cada stakeholder, face a
situações específicas, antes da implementação do PediBus e no momento atual.
Isto permitiu calcular a quantidade de mudança que efetivamente resulta da participação no Pedibus. Este
cálculo, que nos dá a distância percorrida (DP), foi feito através da taxa de evolução entre o momento atual
e o momento antes do Pedibus para cada indicador e posteriormente para cada mudança.
Na tabela seguinte é possível consultar a DP de cada mudança em todos os stakeholders sendo de referir
que, no caso das crianças a mudança que foi mais acentuada, com 40% de aumento, foi a diminuição dos
comportamentos sedentários. Esta evolução representa uma quantidade de mudança com um peso
bastante significativo
No caso dos encarregados de educação a quantidade de mudança ocorrida com mais significância, foi o
número de famílias que deixou de levar as crianças para a escola de carro, Neste caso, foi necessário usar
como fonte vários estudos, já que na amostra de pessoas que respondeu ao questionário a maior parte já
fazia as suas deslocações a pé antes do Pedibus.
Já nos voluntários, o aumento de responsabilidade e compromisso foi a mudança com a quantidade mais
elevada, com 22,5% de aumento.
Tabela 8 - Quantidade

STAKEHOLDER

MUDANÇA

DP

Crianças

Menos comportamentos/hábitos sedentários

40%

Melhoria do relacionamento interpessoal

25%

Aumento da confiança em si própria (quando está/anda na rua)

5%

Encarregados
Educação

Poupança de recursos

50%

Aumento da rede de apoio familiar

12,5%

Voluntários

Ganho de competências de gestão / dinamização de grupos
Aumento do sentido de responsabilidade e compromisso
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6.2. VALOR DAS MUDANÇAS
Na valorização das mudanças foram utilizadas aproximações financeiras em quase todas as situações, já
que a maioria das mudanças avaliadas no âmbito da presente avaliação de impacto, são intangíveis, ou
seja, não têm um valor definido e conhecido pelos consumidores e mercado (i.e. não constituem serviços
ou produtos existentes e para os quais estão definidos valores económicos).
Neste caso procurou-se estimar o valor das mudanças através da identificação de atividades e/ou ações de
formação/educação que, reconhecidamente, promovem o desenvolvimento de hábitos e competências e a
capacitação individual nas mesmas áreas das mudanças em análise. Foram utilizadas como referência para
o cálculo destes valores algumas das atividades mencionadas pelos beneficiários no questionário quando
lhes era perguntado, se participavam ou estavam envolvidos noutras atividades ou projetos que também
contribuíam para a mudança em questão.
No caso da valorização da mudança “Aumento da rede de apoio familiar” (encarregados de educação), foi
utilizado como referência para a aproximação financeira o valor de mercado para a prestação de serviços
de babysitting.
Relativamente à mudança “Poupança de Recursos”, por se tratar de uma mudança com valor económico
conhecido, foi utilizado o valor real de gastos com combustível.
De referir que a valorização efetuada teve em conta a preferência identificada por cada um dos stakeholders,
obtida pela identificação, na resposta ao questionário, da mudança que cada um considerava mais
importante, no caso dos encarregados de educação e voluntários, e na priorização da importância das
mudanças, no caso das crianças.
O valor atribuído a cada mudança, bem como, uma explicação mais específica de como a mesma foi obtida
pode ser encontrada na Tabela 9.
Tabela 9 - Valor das Mudanças

STAKEHOLDER
Crianças

MUDANÇA

VALOR

RACIONAL / AF

Menos
comportamentos/
hábitos sedentários

900,00€

Valor médio mensal para participação numa
atividade desportiva cinco vezes por
semana, multiplicado pelos doze meses
anuais de PediBus

Melhoria do
relacionamento
interpessoal

540,00€

Valor médio mensal para participação numa
atividade de teatro uma vez por semana,
multiplicado pelos doze meses anuais de
PediBus

Aumento da confiança
em si própria (quando
está/anda na rua)

170,00€

Custo de frequência nos escuteiros
(anuidade, farda e atividades)
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STAKEHOLDER
Clientes

MUDANÇA

VALOR

RACIONAL / AF

Poupança de recursos

196,20€

Estimativa de 15 minutos a andar de carro na
zona da Graça que são aproximadamente
2,7 Km e tem um custo de 1,09€,
multiplicado por 180 dias de aulas

Aumento da rede de
apoio familiar

360,00€

Custo de uma hora de babysitting, 2 vezes
por mês, multiplicado por 12 meses

Ganho de competências
de gestão /
dinamização de grupos

299,00€

Custo de um curso de dinamização de
grupos

Aumento do sentido de
responsabilidade e
compromisso

540,00€

Duas ações dinamizadas pela associação de
pais por mês
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7. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
7.1. DURAÇÃO E REDUÇÃO
Na perspectiva de perceber o alcance das mudanças verificadas para além do período de intervenção
propriamente dito, i. é, durante quanto tempo estas se mantém depois do Pedibus terminar, todos os
stakeholders foram questionados, para cada mudança, sobre quanto tempo consideravam que a mesma ia
perdurar no tempo (“Se o PediBus não se fizesse este ano letivo, quanto tempo achas que duraria cada
uma das mudanças que identificaste?“ ou “Uma vez terminado o PediBus, quanto tempo acha que duraria
cada uma das mudanças identificadas?”). No caso das crianças o tempo máximo estabelecido foi ”3 anos”,
pela sua natural dificuldade em se projetar num período tão longo, enquanto que, para os encarregados de
educação e voluntários o tempo máximo definido foi “5 anos”.
Este conhecimento da duração das mudanças que aconteceram com o Pedibus, permite, por um lado, ter
uma noção mais fidedigna do impacto da intervenção, já que este não se limita ao período em que foi
implementada, mas também, identificar, ao longo dos anos, como este se vai dissipando face ao
afastamento temporal da mesma e devido à influência de novas experiências dos stakeholders.
Desta forma, e considerando a duração identificada pelos stakeholders para cada mudança, foram aplicadas
taxas de redução conforme se apresenta na tabela 10.
De referir que, algumas foram consideradas mudanças imediatas, i. é, que se verificaram durante o Pedibus
mas que deixaram de acontecer quando este terminou (por exemplo, a poupança de recursos, no caso dos
encarregados de educação), sendo a taxa de redução neste caso de 100%.
Por outro lado, outras foram consideradas como mantendo o seu efeito para além dos 5 anos, sendo neste
caso a taxa de redução aplicada de 0%.
Relativamente à mudança “Melhoria do relacionamento pessoal”, e apesar das crianças terem considerado
que esta deixava de ocorrer assim que terminava o Pedibus, a equipa considerou que esta não era uma
mudança imediata e atribuiu uma taxa de redução de 25%.
Tabela 10 - Duração e Redução das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Crianças

Menos Comportamentos /hábitos sedentários

2

50%

Melhoria do relacionamento interpessoal

1

25%

Aumento da confiança em si próprio (enquanto está/anda na
rua)

2

25%
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Encarregados de
Educação

Poupança de Recursos

1

100%

Aumento da rede de apoio familiar

2

25%

Voluntários

Ganho de competências de gestão / dinamização de grupos

5

0%

Aumento do sentido de responsabilidade

5

0%

7.2. ATRIBUIÇÃO I
Na avaliação do impacto das mudanças é também importante identificar o contributo que fatores externos
possam ter na mudança verificada e descontá-lo, para desta forma obter a quantidade e valor de cada
mudança que depende efetivamente da intervenção.
Desta forma, os stakeholders foram questionados sobre se a mudança se verificaria, e em que medida,
caso não tivesse existindo Pedibus.
Na maior parte dos casos os stakeholders consideram que, se o Pedibus não tivesse acontecido, as
mudanças não tinham sido verificadas. Nestes casos, o desconto associado à atribuição I é de 0%. A única
exceção foi o aumento da rede de apoio familiar, mudança que os encarregados de educação consideram
que ocorreria independentemente do Pedibus.
De referir, no entanto, que, no caso das crianças, as atribuições para as três mudanças foram negativas (i.e.
as crianças reportaram que estariam hoje mais sedentárias, teriam piores relações interpessoais e menos
confiança em si próprias do que no início do ano estudado, caso o Pedibus não tivesse acontecido). A
equipa considerou que isto aconteceu devido ao facto das crianças terem uma relação afetiva positiva que
as dificulta na análise hipotética de nunca terem frequentado o Pedibus, dando-lhes a sensação de que
estariam piores. Por esta razão, neste caso também a atribuição I foi considerada 0% (i.e. as crianças não
teriam alterado os níveis das mudanças atrás referidas).
Tabela 11 - Atribuição I

STAKEHOLDER

MUDANÇA

ATRIBUIÇÃO I

Crianças

Menos Comportamentos /hábitos sedentários

0%

Melhoria do relacionamento interpessoal

0%

Aumento da confiança em si próprio (enquanto está/
anda na rua)

0%

Poupança de Recursos

0%

Aumento da rede de apoio familiar

40%

Ganho de competências de gestão / dinamização de
grupos

0%

Aumento do sentido de responsabilidade

0%

Encarregados de Educação

Voluntários
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7.3. ATRIBUIÇÃO II
Importa também descontar o impacto observado na presente análise que tenha resultado de respostas e
soluções fornecidas por outras instituições ou pessoas exteriores ao Pedibus. De forma a aferir essa taxa de
desconto (intitulada Atribuição II), foi pedido aos vários stakeholders para atribuir, numa escala de 0 a 10, a
responsabilidade do Pedibus nas mudanças sentidas.
Para as crianças, a diminuição de hábitos sedentários foi atribuída unicamente ao Pedibus, enquanto que
para as restantes mudanças já foi considerado existir a contribuição de outras atividades promovidas por
outras instituições (por exemplo, a catequese e os escuteiros).
Quanto aos encarregados de educação, houve uma forte atribuição de poupança de recursos a outras
atividades mas que não se deve à existência de soluções disponibilizadas por outras instituições, mas antes
porque os pais da amostra que respondeu ao questionário já faziam, antes do Pedibus, o percurso para a
escola a pé, pelo que não sentiram a mudança (apesar de reconhecerem que ela se verifica nas famílias que
deixaram de levar as crianças para a escola).
Já os voluntários atribuem as mudanças em análise, quase em metade, ao PediBus.
Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER

MUDANÇA

ATRIBUIÇÃO II

Crianças

Menos Comportamentos /hábitos sedentários

0%

Melhoria do relacionamento interpessoal

26%

Aumento da confiança em si próprio (enquanto está/anda
na rua)

38%

Poupança de Recursos

80%

Aumento da rede de apoio familiar

64%

Ganho de competências de gestão / dinamização de
grupos

48%

Aumento do sentido de responsabilidade

44%

Encarregados de Educação

Voluntários

7.4. DESLOCAÇÃO
Não foi identificado nenhum impacto negativo que decorra da implementação do Pedibus, pelo que o valor
de deslocação considerado na presente análise foi zero.
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7.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
O rácio SROI do Pedibus para a presente análise de impacto foi de 0,45, o que demonstra que o investimento
feito no projeto foi mais elevado que o respectivo ganho social. Este retorno social foi inferior ao que se
esperava, revelando que o custo da implementação do projeto, no ano em avaliação, não foi equilibrado
com as transformações verificadas na vida dos stakeholders.
No entanto, é importante considerar que a presente análise de impacto não foi exaustiva e que, por se
tratar de um protótipo avaliativo de SROI, apenas incluiu alguns stakeholders e uma pequena parte das
mudanças perspectivadas. Para além disso, o tempo disponibilizado para este exercício de prototipagem
foi muito curto e concentrado, não existindo ainda um domínio e uma maturidade na utilização das
ferramentas SROI, o que, acredita-se, também tenha influenciado o resultado final.

7.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Na tentativa de compreender melhor de que forma é possível obter maior impacto social e melhorar o
sucesso do Pedibus, foram testadas algumas variações no mapa de impacto, através da introdução de
alterações em fatores considerados críticos.
No primeiro cenário foi analisado a possibilidade de as aproximações financeiras serem superiores em 20%
por se considerar que foi difícil encontrar valores máximos de aproximações financeiras. Esta majoração é
significativa mas o SROI mantém-se inferior a 1 e apenas varia em 31%, sendo o valor investido ainda
superior aos ganhos.
Uma outra alteração testada foi o aumento da distância percorrida de uma das mudanças sentida pelas
crianças (confiança em si própria para andar sozinha na rua), já que, foi evidente, na aplicação do
questionário, que esta pergunta suscitava interpretações diferentes. Esta alteração originou um SROI 25%
mais elevado, pelo que se percebe que parte da recolha de dados que não foi feita nas condições ideais,
dado o enquadramento do estudo, poderá estar a influenciar negativamente a análise SROI.
Testou-se ainda a possibilidade de se reduzir a presença da APSI na gestão do projeto, situação que se
consegue melhorando os processos de gestão recorrendo a ferramentas tecnológicas e aumentando o
envolvimento da comunidade na dinamização da atividade. Neste caso o SROI teve um aumento de 95%,
sendo bastante significativo.
Esta análise da influência de determinados fatores no SROI final permitiu identificar um intervalo de
variação entre 0,56 a 0,87, que corresponde respetivamente a 25% e 95% de variação, sendo que, os
factores com maior influência neste resultado e com potencial de, no futuro, serem determinantes para um
maior sucesso do Pedibus e um SROI mais equilibrado, são os custos da APSI e a valorização das mudanças.
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Tabela 13 - Análises de Sensibilidade

CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM
RELAÇÃO AO CENÁRIO
BASE

RÁCIO SROI
RESULTANTE

% VARIAÇÃO DO
RÁCIO SROI

Cenário Positivo de AFs

Aproximações Financeiras majoradas
em 20%

0,58

31%

Mudança mais elevada nas
crianças (confiança em si própria
para andar na rua)

Aumento da DP da mudança das
crianças “confiança em si própria” de
5% para 75%

0,56

25%

Redução de custos da APSI

Redução do custo da APSI para
metade

0,87

95%
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Stakeholders

Universo

Quem afetamos/
nos afeta?

Qual o número
total de
stakeholders?

O que vão
eles investir?

Quanto vão
investir (€)?

Atividades em
números

Crianças

10

Nada

0€

Um autocarro
humano, Pedibus,
com a duração de
um ano lectivo, para
30 crianças

Encarregados
Educação

25

Voluntários

8

Recursos

Nada

Tempo

Realizações

0€

444,02 €

Professores

0

Nada

0,00 €

Comunidade

0

Nada

0,00 €

Parceiros do
projeto

0

Tempo

661,59 €

Entidades Poder
Local

0

Nada

0,00 €

Financiadores

0

Género/
Tempo

1.647,32 €

Outros Doadores
e utilizadores de
serviços
prestados

0

Dinheiro

20.192,91 €

Investimento Total

QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução

22.945,83 €

Mudanças

Descrição

Indicador

Descontos (DC)

Impacto

QT

Aproximações Financeiras (AF)

Valor

AT I

AT II

DS

CM

DR

RD

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

Menos comportamentos/
hábitos sedentários

Média aritmética entre o nível
de predisposição por estar e
movimentar-se na rua e o nº de
vezes que brinca na rua por
semana

40%

Valor médio mensal para
participação numa atividade
desportiva cinco vezes por semana,
multiplicado pelos onze meses
anuais de PediBus

900,00 €

0%

0%

0%

1

2

50%

3.600,00 €

1.800,00 €

0

5.298,11 €

Melhoria
do relacionamento
interpessoal

Média aritmética entre a
concordância com
"Converso bastante com as
crianças da minha idade" e nº de
vezes que convive com crianças
da escola fora do tempo lectivo

25%

Valor médio mensal para
participação numa atividade de
teatro uma vez por semana,
multiplicado pelos onze meses
anuais de PediBus

540,00 €

0%

26%

0%

1

1

25%

999,00 €

749,25 €

561,94 €

2.207,57 €

Aumento da confiança
em si própria (quando
está/anda na rua)

Nível de confiança que a criança
sente em deslocar-se sozinha na
rua

5%

Custo de frequência nos escuteiros
(anuidade, farda e atividades
durante um ano)

170,00 €

0%

38%

0%

1

2

25%

52,70 €

39,53 €

0

89,99 €

Poupança de recursos

Percentagem de pais que deixa
de levar as crianças de carro para
a escola

50%

Estimativa de 15 minutos a andar de
carro na zona da Graça, que são
aproximadamente 2,7 Km e tem um
custo de 1,09€ em
combustivel, multiplicado por 180
dias de aulas

196,20 €

0%

80%

0%

1

1

100%

490,50 €

0,00 €

0,00 €

490,50 €

Aumento da rede de
apoio familiar

Média aritmética entre o nº de
famílias a quem pode recorrer
para ajuda nas rotinas diárias das
crianças e nº de atividades não
curriculares que faz com outras
famílias da escola, por ano

12%

Custo de uma hora de babysitting,
2 vezes por mês, multiplicado por 11
meses.

360,00 €

40%

64%

0%

1

2

25%

243,00 €

182,25 €

0

414,93 €

Ganho de competências
de gestão / dinamização
de grupos

Média aritmética entre a
concordância com "Sinto-me
mais seguro a lidar com as
crianças" e "Sinto-me mais
desenvolto a resolver os
pequenos conflitos entre
crianças"

5%

Custo de um curso de dinamização
de grupos

299,00 €

0%

48%

0%

1

5

0%

62,19 €

62,19 €

62,19 €

176,39 €

Aumento do sentido de
responsabilidade e
compromisso

Média aritmética entre o nível de
responsabilidade para assumir
compromisso com outros pais e
o nível de responsabilidade para
assumir compromisso com as
crianças

Duas ações de formação
dinamizadas pela associação de
pais por mês

540,00 €

0%

44%

0%

1

5

0%

544,32 €

544,32 €

544,32 €

1.543,83 €

22,5%

Impacto Total

10.221,33 €

Rácio SROI

0,445
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8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
A presente análise de impacto, por se tratar de uma prototipagem, foi assumidamente limitada no seu
âmbito de estudo, não sendo, por esta razão exaustiva, quer em termos dos stakeholders incluídos, quer na
quantificação e valorização das mudanças provocadas.
No entanto, e apesar do SROI obtido não refletir a totalidade do impacto causado pela intervenção, este
exercício de prototipagem e os resultados das análises realizadas permitiram, não só a aprendizagem e
treino da metodologia e ferramentas SROI, mas a perceção do que pode ser o real impacto do projeto e o
que deve ser ajustado no futuro em termos de análise e execução para uma maior rentabilização do
investimento efetuado face aos ganhos sociais gerados.
Na análise efetuada, a maior dificuldade sentida, para além da restrição do tempo disponível para a
execução das tarefas previstas nas diferentes fases do trabalho, foi o envolvimento dos stakeholders, na
identificação das mudanças que se perspetivavam (mapeamento do impacto) e na resposta aos
questionários (quantificação das mudanças). Esta dificuldade está relacionada sobretudo com o facto de
muitas famílias e crianças já não viverem na zona e/ou frequentarem a escola, mas também, no caso das
crianças, com a dificuldade em perceber algumas das questões colocadas, nomeadamente as relacionadas
com as situações hipotéticas e contribuições de outras entidades para as mudanças sentidas (atribuições I
e II).
Por outro lado, as mudanças reconhecidas pelos stakeholders não foram tão expressivas nem tão valoradas
como esperado, o que influenciou de forma evidente o SROI. A APSI acredita que isto se deve, por um lado,
ao facto das mudanças esperadas estarem muito relacionadas com atitudes e crenças cuja alteração
raramente acontece a curto e médio prazo, mas também ao paradigma de mobilidade vigente que valoriza
muito a deslocação automóvel em detrimento da deslocação a pé ou através de outros modos suaves.
O rácio SROI obtido revela que o investimento feito, no ano em análise, foi maior do que a valoração das
mudanças feita pelos stakeholders envolvidos na avaliação de impacto. Por outro lado, as análises de
sensibilidade sobre esse rácio possibilitaram a identificação dos fatores que têm mais peso e que devem
ser ajustados no futuro para se obter uma relação equilibrada entre o investimento feito e os ganhos
obtidos.
Futuramente, em termos de análise de impacto. importa envolver stakeholders que, apesar de não serem
beneficiários da intervenção, reconheçam e valorizem de forma mais positiva as mudanças esperadas com
a realização do Pedibus, como por exemplo, os parceiros, o financiador e profissionais da área da saúde e
do desenvolvimento infantil. Isto é tanto mais importante, quanto mais os comportamentos e hábitos que
se pretende promover com a intervenção não sejam práticas correntes e/ou reconhecidas pelos
beneficiários.
Ainda em termos da análise, importa desenvolver ferramentas e metodologias adaptadas ao público infantil
para avaliação e quantificação das mudanças, de forma a obter respostas mais fidedignas e válidas. Estas
podem passar pela transformação dos questionários em instrumentos mais apelativos e gráficos e com um
sistema de resposta mais simples e direto, ou, pelo desenho e utilização de metodologias mais dinâmicas
com grupos de crianças mais pequenos.
Sendo, portanto, um aspeto essencial, para se obter valores de retorno social mais reais e próximos das
transformações provocadas, e uma vez que esta intervenção vai ser replicada e alargada a outros territórios
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e comunidades, integrar, desde o início da iniciativa, as ferramentas SROI, tendo como base a análise
avaliativa, mas cujos sistema de recolha de dados são aplicados desde o momento inicial, com tempo de
analisar e maturar os dados recolhidos.
Em termos da implementação do Pedibus, propriamente dito, ficou também claro com esta análise que
uma forma de aumentar o impacto da intervenção é aumentar a eficiência dos processos, reduzindo o
custo dos recursos humanos (cenário de sensibilidade 3 - aumento de SROI em 95%). Mas como numa fase
inicial do projeto, e porque esta liderança da APSI tem sido um dos fatores de sucesso do Pedibus, é
necessário criar primeiro condições para que as comunidades escolares e/ou municipais fiquem mais
sensibilizadas para a problemática e mais mobilizadas para a solução e sejam as próprias a mobilizar as
comunidades para gerar esta resposta que pode ser delas e para elas com necessidade de recorrer a um
investimento residual. Assim, é essencial consciencializar e capacitar mais as pessoas e as comunidades
para o problema e desenvolver formas de gestão e organização do Pedibus mais apelativas, rápidas e
eficazes. Neste perspetiva, e tendo em vista abranger mais escolas e mais comunidades na intervenção.
está previsto o desenvolvimento de uma APP para facilitar e incentivar a adesão e a própria gestão do
Pedibus, assim como, vários workshops/spots cafés para famílias e outros stakeholders.
A par disso, a APSI pretende criar iniciativas que promovam a valorização social do andar a pé, como, por
exemplo, um Movimento/Rede “pelo andar a pé” e uma Bolsa de Dinamizadores “do andar a pé” nas
comunidades escolares e/ou municipais.
A APSI acredita que a mudança de paradigma no que diz respeito à mobilidade, nomeadamente, nas
cidades, é uma tendência (incontornável) das sociedades modernas e que a adopção por modos de
deslocação mais suaves e saudáveis, com ganhos evidentes em termos da saúde individual e coletiva, mas
também, ambientais e sociais será uma prática nas comunidades a médio prazo e que o Pedibus, no futuro
será uma alternativa para as deslocações diárias das crianças e uma solução sustentável e inclusiva para as
comunidades.
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Serviço de Apoio
Domiciliário
Protótipo SROI Avaliativo
2016

Associação para a Recuperação de Cidadãos
Inadaptados da Lousã (ARCIL)
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (ARCIL) é uma associação sem fins
lucrativos com a missão de “construir projetos de vida, com as pessoas, acreditando no potencial inclusivo
da comunidade”. O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) foi criado em 2004 e apoia 28 pessoas com
deficiência, promovendo condições de vida que permitam a sua autonomização ou permanência em
ambiente familiar.
Os objetivos do protótipo de análise SROI realizado foram: (i) compreender o impacto social do projeto,
(ii) otimizar a intervenção implementada, (iii) melhorar a comunicação de resultados às partes interessadas
e (iv) prestar contas e angariar novos parceiros.
Findos os cálculos e a ponderação das variáveis implicadas, obteve-se um valor final de investimento de
120.442,75€ e um retorno social equivalente a 171036,81€. O resultado de 1:1,42 indica que por cada 1€
investido pelos stakeholders no projeto há um retorno social de 1,42€, Considerando que foi um cálculo
conservador, existe a possibilidade do impacto gerado poder ser superior.
Os objetivos inicialmente propostos foram alcançados, encontrando-se também formas de comunicar mais
eficazmente o valor social de um projeto tão atípico e que requer tanto investimento por parte dos
envolvidos. A interpretação do rácio obtido não deixa dúvidas quanto ao retorno social positivo das
atividades postas em prática.
A análise SROI gerou oportunidades para envolvimento de diferentes partes interessadas (stakeholders) e
despertou a equipa para a importância de triangular informação e auscultar diferentes perspetivas.
Permitiu, ainda, identificar as mudanças mais relevantes para clientes, famílias e colaboradores e quantificar
a distância percorrida ao longo do período da análise. Indiciou também mudanças negativas a considerar
no planeamento futuro do projeto. O processo indicou, por fim, a necessidade de mais rigor e eficiência no
registo e monitorização das atividades e sugeriu novas ferramentas e metodologias.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
A Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (ARCIL) é uma associação sem fins
lucrativos fundada em 1976 e reconhecida como Instituição de Utilidade Pública. Merecedora da Medalha
da Ordem do Mérito pela Presidência da República Portuguesa, a ARCIL acompanha pessoas com
deficiência ou em situação de incapacidade ao longo das diferentes fases do seu projeto de vida, com a
missão de “construir projetos de vida, com as pessoas, acreditando no potencial inclusivo da comunidade”.
Abrange como áreas de intervenção a Intervenção Precoce, Inclusão Escolar, Atividade Ocupacional,
Formação Profissional, Emprego Protegido, Integração em Mercado de Trabalho, Apoio Residencial e
Acompanhamento Domiciliário.
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) da ARCIL, criado em 2004, tem como propósito promover condições
de vida que facilitem a autonomização das pessoas e a permanência no seu meio familiar. O projeto
seleciona os valores do Respeito pela Diferença, Empreendedorismo e Inovação e Inclusão como
fundamentais na sua atuação e os clientes desta resposta social são pessoas com deficiência e/ou em
situação de incapacidade que requisitam este serviço temporária ou permanentemente. Os objetivos da
Intervenção do projeto são (i) aumentar a autonomia dos clientes, consequente da desinstitucionalização
ou adiamento da institucionalização, (ii) promover a igualdade de oportunidades, nomeadamente o direito
à habitação e à gestão de vida autónoma, (iii) melhorar a qualidade de vida dos clientes e famílias e (iv)
assegurar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar. As atividades realizadas no
sentido de alcançar os objetivos propostos são: distribuir refeições e/ou treinar a confeção de alimentos no
domicílio; prestar cuidados de higiene pessoal e imagem; apoiar em situações de cuidados saúde; prestar
cuidados de higiene habitacional; apoiar o tratamento da roupa em lavandaria ou no domicílio; apoiar a
aquisição de bens e serviços e o acompanhamento ao exterior; prestar apoio na gestão da economia
doméstica; prestar cuidados de puericultura e apoio no desenvolvimento; providenciar apoio psicossocial
individualizado; apoiar a adaptação do espaço e reparações no domicílio e planear e acompanhar atividades
socioculturais.

1.2. PORQUÊ?
Pretendeu-se realizar a análise SROI ao projeto SAD da ARCIL para qualificar e otimizar a intervenção e
perceber em que medida é necessário modificá-la de modo a gerar mais valor social. Pretendeu-se
averiguar se as partes interessadas percebem o projeto como uma mais-valia para o seu dia a dia, se o
mesmo contribui positivamente para o projeto de vida dos clientes e até que ponto desenvolveram
competências ou melhoraram a sua qualidade de vida decorrente da intervenção. A presente análise
destinou-se ainda a melhorar a comunicação dos resultados às partes interessadas, a fim de prestar contas
aos parceiros e financiadores e angariar novos clientes, parceiros e financiadores.
Os destinatários da análise são: a Direção da ARCIL; os colaboradores da ARCIL; os clientes do SAD da
ARCIL; os parceiros estratégicos da ARCIL, nomeadamente a Câmara Municipal da Lousã; os financiadores
atuais da ARCIL, nomeadamente o Instituto da Segurança Social, I.P,; a comunidade envolvente à ARCIL e
potenciais parceiros e financiadores.
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1.3. COMO?
A análise SROI a realizar correspondeu a uma avaliação avaliativa, relativa ao impacto criado no passado.
Incide sobre o período 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016..
A equipa participante na análise contemplou a Diretora Técnica da resposta social SAD (8h/semana), uma
Ajudante de Serviço Social da resposta social SAD (4h/semana), o Diretor Técnico de Reabilitação da ARCIL
(4h/semana) e o Diretor Executivo de Gestão (2h/semana). Foram utilizados recursos materiais e
equipamentos da instituição e a equipa usufruiu de formação complementar e acompanhamento regular
por parte de consultor especializado, no âmbito do projeto Impacto Social 2017.
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2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Os grupos de stakeholders identificados foram os “Clientes”, as “Famílias e cuidadores”, o “Staff”, os
“Financiadores”, a “Comunidade envolvente”, as “Entidades patronais” de clientes do SAD, o “Município” da
Lousã e “Parceiros” do projeto.
Relativamente ao grupo “Clientes”, foi escolhido como critério de segmentação a possibilidade de
comunicação sem suportes adicionais, considerando as dificuldades intelectuais que parte dos beneficiários
do projeto apresenta, O grupo “Clientes” foi dividido entre clientes com quem´a comunicação pode ocorrer
de forma independente e clientes com quem a comunicação depende do recurso a estratégias de
comunicação acessível para ser bem sucedida, A razão desta divisão prendeu-se com o facto do primeiro
grupo apresentar mais dificuldades na avaliação do projeto, especialmente em aspectos mais abstratos ou
que impliquem orientação no tempo e no espaço, beneficiando a recolha da informação do recurso a
suportes visuais para facilitar a comunicação.
Ao fazer o levantamento dos elementos do grupo “Famílias e Cuidadores”, constatou-se que nenhum
membro deste grupo interagiu diretamente com o projeto SAD nos últimos 12 meses. Apesar deste
distanciamento, esta parte interessada foi identificada e considerada como importante na recolha da
informação, pela perspectiva e experiência únicas que possui em relação à iniciativa e por se acreditar que
é uma das partes interessadas mais beneficiadas pelo projeto.
O grupo “Staff” foi segmentado em dois subgrupos: aqueles que pertencem ao quadro da organização e
aqueles que estão em regime de prestação de serviços. A divisão decorre da relação estabelecida com a
organização e com o programa SAD que, nos primeiros, tem natureza contínua e de longa duração, e nos
últimos, apresenta caráter temporário e, por vezes, intermitente. No mapa de impacto não houve referência
ao segmento acima descrito, identificando apenas o grupo como um todo.
Os restantes grupos identificados têm logicamente uma relação com o projeto e contribuem para a
sustentabilidade do mesmo, tendo sido excluídos desta análise por limitação no número de stakeholders a
envolver na análise realizada ao abrigo do programa Impacto Social 2017.
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Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders

STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Clientes (pessoas com
deficiência ou em
situação de
incapacidade com
necessidade de apoio
domiciliário,
permanente ou
temporariamente)

Comunicação
Dependente

Com necessidades de apoio na
comunicação sobre temas
relevantes para a avaliação do
projeto

Pessoas que usufruem diretamente das
atividades do projeto, através de visitas
domiciliárias cuja a frequência varia
consoante o grau de autonomia e
incapacidade dos clientes

Comunicação
Independente

Sem necessidades de apoio na
comunicação sobre temas
relevantes para a avaliação do
projeto

Pessoas que usufruem diretamente das
atividades do projeto, através de visitas
domiciliárias cuja a frequência varia
consoante o grau de autonomia e
incapacidade dos clientes

Famílias e Cuidadores
(familiares e
cuidadores dos
clientes)

Com
participação
ativa

Com interação direta ou contacto
com o projeto SAD nos últimos 12
meses

Familiares e cuidadores de clientes que,
nos últimos 12 meses, foram envolvidos
diretamente na intervenção do projeto
SAD

Sem participação
ativa

Sem interação direta ou contacto
com o projeto SAD nos últimos 12
meses

Familiares e cuidadores de clientes que,
nos últimos 12 meses, não foram
envolvidos diretamente na intervenção
do projeto

Permanentes

Colaboradores pertencentes ao
quadro da organização e com
envolvimento no projeto SAD

Colaboradores com intervenção directa
junto dos clientes ou que têm
envolvimento com o projeto no âmbito de
outros projetos da ARCIL

Temporários

Colaboradores em regime de
prestação de serviços com
envolvimento no projeto SAD

Colaboradores com intervenção directa
junto dos clientes ou que têm
envolvimento com o projeto no âmbito de
outros projetos da ARCIL

Financiadores
(Instituto da
Segurança Social, I.P.)

N/A

Entidade que tutela todo o projeto
SAD

Entidade com responsabilidade no apoio
social que celebra o acordo de
cooperação da resposta social SAD e
financia grande parte das atividades

Comunidade
(entidades e serviços
locais que interagem
regularmente com
clientes)

N/A

Entidades e serviços que os
clientes utilizam no seu quotidiano

Entidades locais com as quais interagem
os clientes seu dia-a-dia, na utilização de
serviços, aquisição de produtos ou treino
de competências sociais e a autonomia na
comunidade

Entidades Patronais

N/A

Estruturas de trabalho ou
ocupação onde os clientes
participam diariamente

Entidades que gerem as atividades
ocupacionais ou profissionais dos
clientes, influenciando e beneficiando
indiretamente do acompanhamento
proporcionado pelo projeto SAD

Staff (colaboradores
da ARCIL com
envolvimento no SAD)
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STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Município (Câmara
Municipal da Lousã)

N/A

Autarquia do município da Lousã

Entidade com responsabilidade no apoio
ao munícipe com deficiência e que
beneficia indiretamente da intervenção
do projeto

Parceiros

N/A

Empresas e Entidades públicas
que colaboram com o projeto em
regime de parceria

Indivíduos ou organizações que
contribuem para a sustentabilidade do
programa através da cedência de bens ou
serviços

2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS NA ANÁLISE
Na análise foram incluídos os grupos de stakeholders “Clientes”, “Famílias e Cuidadores” e “Staff”.
Os critérios que motivaram a seleção foram:
•• a importância da perspetiva dos beneficiários dos serviços do SAD para a análise;
•• a intervenção direta e a relação privilegiada com os clientes por parte dos colaboradores; e
•• a relevância da perspectiva de familiares e outros cuidadores, assumindo-se que será um dos

grupos sobre os quais o projeto tem mais impacto social.
Excluídos da análise foram os restantes grupos de stakeholders, por um lado, pela necessidade de reduzir
o número de partes interessadas a envolver, face ao período de tempo e recursos disponíveis para realizar
a avaliação SROI. Por outro, pela redundância de perspetiva e representatividade interna, no caso das
“Entidades patronais” (que, em grande parte, são negócios sociais da ARCIL) e pela dispersão na
comunidade e dificuldades na auscultação, de entidades da “Comunidade Envolvente” e outros “Parceiros”
do projeto.
Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise

STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Clientes

S

Grupo de stakeholders sobre o qual o projeto tem maior impacto

Famílias e cuidadores

S

Grupo de stakeholders com elevado interesse no projeto e representativo de
uma perspetiva externa da organização

Staff

S

Grupo de stakeholders com contacto direto e relação privilegiada com os
clientes

Financiadores

N

Exclusão da análise dada a necessidade de redução do número de grupos de
stakeholders

Comunidade

N

Grupo de stakeholders disperso na comunidade, excluído da análise dada a
necessidade de redução dos grupos de stakeholders e incerteza quanto à
riqueza do contributo para a análise
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STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Entidades Patronais

N

Apesar do interesse e influência direta no projeto, trata-se de um grupo
maioritariamente representado por negócios sociais da própria organização e,
portanto, potencialmente redundante com a perspetiva do staff.

Município

N

Exclusão da análise dada a necessidade de redução do número de grupos de
stakeholders

Parceiros

N

Exclusão da análise dada a necessidade de redução do número de grupos de
stakeholders

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
O plano de envolvimento dos stakeholders considera, em grande parte, a participação da totalidade dos
grupos formados, dada a reduzida dimensão das populações identificadas.
No que concerne ao grupo “Clientes” foi possível o envolvimento de quase toda a população (27 clientes),
ou seja, apenas um cliente não respondeu ao questionário, pelo fato de ser menor e dois clientes não
foram envolvidos na construção da teoria da mudança por questões de saúde e profissionais. Em relação
ao grupo “Staff”, o envolvimento na construção da teoria da mudança foi total (13). No que concerne ao
preenchimento do questionário para avaliar a distância percorrida em relação às mudanças materiais
identificadas , houve três elementos que não responderam, pelo fato de se encontrarem a gozar férias. No
grupo “Famílias e cuidadores”, verificaram-se dificuldades na participação de diversos elementos, sendo
forçoso o recurso à amostragem não aleatória para envolvimento do maior número de elementos
disponíveis.
O método privilegiado para o envolvimento foi o grupo focal, por se considerar que permitiria a recolha de
informação de forma pessoal e informal, mas estruturada e rica, em termos de informação gerada. No
caso dos clientes do segmento da comunicação dependente, as dificuldades intelectuais e/ou défices
cognitivos identificados motivaram o recurso a estratégias de Comunicação Acessível (CA). Pôr em prática
estratégias de CA significa potenciar trocas comunicativas em contextos promotores da comunicação,
aplicando estratégias facilitadoras da compreensão e expressão verbal e utilizando documentos suportes
visuais em formato acessível; o que na gíria é designado como o Triângulo da Comunicação Acessível.
Quando a dimensão do grupo de participantes não justificava a dinamização de um grupo focal ou a sua
localização geográfica não o permitiu, optou-se pela entrevista telefónica, nos formatos estruturado e não
estruturado. Com elementos do grupo “Famílias e cuidadores” foi imperativo o recurso à entrevista não
estruturada, com o entrevistador pedir informação complementar, solicitar/dar exemplos, colocar
questões adicionais e seguir a iniciativa dos entrevistados.
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Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders

STAKEHOLDER

Clientes

Staff

Famílias e
Cuidadores

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nº

Amostragem

Método

Nº

%

Método

Comunicação
Dependente

16

16

Sem
amostragem

Grupo Focal com
Comunicação
Acessível

16

100

Inquérito em
formato acessível

Comunicação
Independente

12

12

Sem
amostragem

Grupo Focal

12

100

Inquérito

Permanentes

11

11

Sem
amostragem

Grupo Focal

11

100

Inquérito

Temporários

2

2

Sem
amostragem

Entrevista
estruturada

2

100

Inquérito

Com
participação
ativa

0

0

Sem
amostragem

---

0

0

---

Sem
participação
ativa

15

15

Amostra Não
Aleatória

Entrevista Não
Estruturada via
telefone ou
e-mail

15

100

Inquérito
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3. RECURSOS
O investimento total ao longo do ano de 2016 foi de 120442,75€ (tabela 4) distribuído pelos vários
stakeholders do projeto. Salienta-se que o maior investidor foi o Instituto da Segurança Social, I.P.
(“Financiador” - ”77508,00€), seguido dos clientes do projeto (31329,97€). Os stakeholders “Famílias e
Cuidadores”, “Comunidade”, “Município” e “Parceiros” não realizaram qualquer investimento na intervenção
realizada, durante o período a que se refere a análise.
Foram considerados recursos não contabilizados, nomeadamente os gastos imprevistos com atividades do
Plano Operacional Anual de Atividades (POAA), a colaboração de um formador voluntário, a colaboração
de uma voluntária na gestão da frota do serviço, a doação de refeições por um parceiro local e a utilização
de espaços pertencentes à organização. No cálculo do valor estimado para cada um destes recursos foi
considerando o valor real do recurso, caso fosse adquirido a preço de mercado (ex: valor hora de um
formador; valor médio de refeição no restaurante parceiro).
Alocaram-se ao projeto recursos globais da organização, em particular gastos indiretos com recursos
humanos, fornecimento de serviços externos, depreciação e amortizações e perdas por imparidade
(dívidas). A estes recursos financeiros acrescem recursos em tempo e género, como sejam os espaços da
organização e o tempo de voluntários da ARCIL. Todos os recursos da sede, indiretamente imputados ao
projeto, foram-no numa percentagem considerada proporcional de acordo com a dimensão do projeto
SAD face à dimensão global da unidade de programas/projetos sociais e ao número global de clientes da
ARCIL; correspondente, no ano 2016, a uma proporção e 3,7%.
A recolha de dados, embora eficaz, obrigou ao cálculo de valores adicionais habitualmente não
contabilizados na organização, surgindo oportunidades de melhoria a pôr em prática.
Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise

STAKEHOLDERS

VALOR

Clientes

31,329,87€

Famílias e Cuidadores

0,00€

Staff

498,05€

Financiadores

77,508€

Comunidade

0,00€

Entidades Patronais

6,732,00€

Município

0,00€

Parceiros

0,00€

Outros Doadores

4,374,66€

TOTAL

120,442,75€
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4. REALIZAÇÕES
Ao longo do ano de 2016 foram concretizadas as realizações listadas na tabela 5,. A quantificação das
realizações e do número de clientes concretizou-se através da consulta dos contratos de prestação de
serviços celebrados, cruzando-se esta informação com os registos elaborados pela equipa no Modelo 144
V2 - Registo dos Serviços em SAD.
O processo de quantificação do número de horas dispendidas em cada atividade obrigou ao cálculo de um
valor médio estimado por serviço, entre 1 hora, para atividades mais simples como a higiene habitacional e
o treino de confeção alimentar no domicílio, e 2,5 horas, para tarefas mais complexas como o
acompanhamento de situações de saúde. Os valores totais foram calculados multiplicando este valor médio
pela quantidade total de serviços prestados,
A diversidade de atividades de apoio proporcionadas pelo projeto criou a necessidade de agrupar alguma
delas (ex: planeamento de um batizado) na categoria mais geral “acompanhamento de serviços na
comunidade”.
Tabela 5 - Realizações

QUE ATIVIDADES FORAM REALIZADAS?

Nº DE
ATIVIDADES

Nº DE
HORAS
TOTAL

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

1296

1944

3

Treino de confeção alimentar

48

48

1

Cuidados de higiene e conforto pessoal

672

1008

1

Acompanhamento a situação de saúde

115

287,5

25

Tratamento de roupa na lavandaria

192

384

4

Tratamento de roupa no domicílio

528

528

11

2400

3000

25

48

96

2

7

236

26

Higiene habitacional

960

960

20

Acompanhamento na comunidade

300

300

25

Fornecimento de refeições

Aquisição de bens e, serviços e gestão da economia doméstica
Cuidados de puericultura
Planeamento e acompanhamento de atividades socioculturais
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5. TEORIA DA MUDANÇA
CLIENTES
Identificaram-se como materiais, i.e. relevantes e significativas, as seguintes mudanças: Aumento do bem
estar emocional (“Eu estou satisfeita”, “Se eu tiver um problema posso ligar a qualquer hora”); Melhor
utilização dos serviços (“tenho apoio nas atividades do dia a dia”; “preciso de mais tempo no apoio às
compras”) e Mais liberdade para fazer escolhas (“temos mais liberdade para escolhermos o que queremos”).
Como resultado imediato do apoio do SAD, os clientes referiram uma maior atenção e disponibilidade para
as suas necessidades individuais, sentindo, até, o alargamento da sua rede social de apoio (que passa a
incluir a equipa SAD) e uma maior confiança e bem-estar emocional, perante a perspetiva de existir alguém
sempre disponível para auxiliar em caso de necessidade. Este conjunto de mudanças é muito positivo, mas
gerador do risco de aumentar o distanciamento da família do cliente (que deixa de assumir o papel de
cuidador), de promover relações indefinidas e demasiado próximas com os colaboradores (por vezes
confundidas com relações de caráter pessoal, além da natureza profissional do apoio) e de fomentar a
dependência dos clientes face ao apoio prestado.
Uma outra mudança resultante do apoio SAD foi a melhoria da organização das rotinas familiares, com
consequente aumento de responsabilidade nas lides domésticas, mais organização e higiene familiar e
pessoal e redução de comportamentos de risco, culminando num melhor estado geral de saúde física.
Pelo facto de viverem em espaços da comunidade e participarem mais nas dinâmicas como qualquer outro
munícipe, os participantes destacaram como importante o desenvolvimento de competências pessoais e
sociais (comunicação, interação, apresentação e imagem), a diversificação de relacionamentos sociais e a
melhor utilização dos serviços, aumentando, desta forma, a participação e inclusão na sociedade.
Uma cadeia de mudanças final inicia-se com a melhoria na gestão da economia doméstica que origina
maior estabilidade financeira na vida dos clientes e, consequentemente, mais acesso à habitação própria, a
bens materiais, à cultura, ao lazer e à informação, resultando em mais capacidades para tomar decisões e
fazer as próprias escolhas, o que, tecnicamente, se designa por autodeterminação..
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Figura 1 - Teoria da Mudança | Clientes

FAMÍLIAS DOS CLIENTES
Com este grupo, as mudanças identificadas como materiais foram: Aumento da sensação de segurança e
confiança que os familiares e cuidadores depositam na ARCIL, no que respeita à prestação dos cuidados ao
cliente. Citações como “ eu confio na ARCIL“, “eles estão bem cuidados”, ilustram o valor que esta mudança
tem na vida dos familiares; e Maior disponibilidade para dedicar tempo à família nuclear, por confiarem nos
cuidados prestados ao seu familiar. Neste ponto, citações como “tenho mais tempo para mim”, “consigo
fazer outras coisas” e “poder cuidar dos netos”, foram demonstrativas da opinião das famílias face à
intervenção do programa.
No processo de identificação e mapeamento de mudanças, compreendeu-se que as primeiras mudanças
sentidas por este grupo de stakeholders, são a maior disponibilidade de tempo para dedicar a outros
assuntos familiares (que não o apoio ao cliente) e a perceção de que o seu familiar com deficiência usufrui
de uma resposta individualizada e que corresponde às suas necessidades e expectativas.
Esta perceção, por seu lado, conduz a uma maior sensação de segurança em relação ao projeto de vida do
seu familiar com deficiência ou em situação de incapacidade que, consequentemente, eleva o bem-estar
emocional dos principais cuidadores. O facto do familiar ou cuidador reduzir o tempo que despende na
prestação de cuidados ao cliente resulta em duas mudanças muito relevantes. Por um lado, reduz o número
de contactos e situações conflituosas com o cliente, conduzindo a mais tempo de qualidade e melhorando
a relação com o cliente. Por outro lado, aumenta a disponibilidade da família para dedicar à sua vida
familiar, social e profissional, aumentando a sua participação e inclusão na sociedade.
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Figura 2 - Teoria da Mudança | Família

STAFF DO SAD
As mudanças materiais seleccionadas pelos colaboradores foram: Desenvolvimento de competências
pessoais e sociai (“eu aprendo muito com este trabalho”, “há coisas que nunca pensei resolver”) e Aumento
do risco de burnout (“quantas vezes não acordo durante a noite a pensar em assuntos que ficaram por
resolver”, “não consigo desligar do serviço”.
Este grupo identificou cadeias de mudanças associadas a aumento da estabilidade profissional da
responsabilidade profissional, da sensação de contributo para uma causa social, enriquecimento do
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curriculum vitae, expansão das relações sociais, desenvolvimento de competências pessoais e sociais e
acesso a formação profissional especializada.
Uma mudança negativa associada ao início do exercício de funções do projeto SAD foi o aumento da
imprevisibilidade na vida profissional dos colaboradores. Num segundo nível de mudanças, os elementos
da equipa relevaram o desenvolvimento de competências profissionais e a aquisição de novos
conhecimentos técnicos, o que tem como consequência uma maior valorização do elemento no mercado
de trabalho. A equipa identificou ainda duas mudanças potencialmente negativas: a maior necessidade de
assegurar o cumprimento de compromissos por parte dos clientes e o elevado risco de envolvimento
excessivo na atividade profissional do SAD. Esta última conduz à redução de disponibilidade para outras
atividades profissionais, redução de tempo para a vida familiar do próprio colaborador e maior risco de
envolvimento excessivo na relação com o cliente, favorecendo situações de desgaste emocional e burnout.
Uma última cadeia de mudanças, decorrente da expansão da rede social ligada à ARCIL e do maior sentido
de contributo para a causa social da Deficiência e Inclusão, conduz a um maior envolvimento na cultura e
atividades sociais da organização, nas quais de outra forma o colaborador não se veria envolvido (ex:
marchas de São João, passeios anuais).
Figura 3 - Teoria da Mudança | Staff
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6. PROVAS E VALOR
6.1. INDICADORES E DISTÂNCIA PERCORRIDA
O processo de definição de indicadores implicou o recurso a indicadores subjetivos, procurando-se sempre
que espelhassem ou se relacionassem com mudanças ao nível do comportamento, atitude e/ou opinião
por parte dos clientes, familiares e cuidadores e elementos da equipa.
No que ao grupo Clientes diz respeito, optou-se por selecionar como indicador de bem-estar, optou-se por
perguntar como avaliavam o seu bem-estar emocional, em que medida se sentiam de bom humor,
satisfeitos com a vida e consigo mesmos. Relativamente à mudança “mais confiança na utilização do
serviços da comunidade”, optou-se por perguntar em que medida consideravam ser capazes de utilizar os
serviços da comunidade de forma independente Por fim, na “maior liberdade para fazer escolhas” em
relação à sua vida, perguntou-se até que ponto consideravam ter liberdade para fazer as suas próprias
escolhas.
O processo de definição de indicadores foi semelhante no caso do grupo “Familiares e cuidadores”.
Optou-se por monitorizar o grau de eficácia do grupo “Staff” na resposta a situações novas ou inesperadas
como medida do desenvolvimento de competências pessoais e profissionais.
Tabela 7 - Indicadores da Análise

STAKEHOLDERS

Clientes

Famílias e Cuidadores

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Aumento do bem estar
emocional

Grau de bem estar emocional

1

4

Questionário

Melhor utilização dos
serviços da comunidade

Grau de confiança dos clientes
na utilização dos serviços

1

4

Questionário

Mais liberdade para fazer
as próprias escolhas

Grau de liberdade para fazer
as próprias escolhas

1

4

Questionário

Maior sensação de
segurança nos cuidados
prestados pela ARCIL ao
cliente

Grau de segurança dos
familiares nos serviços do
projeto SAD

1

4

Questionário

Maior disponibilidade de
tempo para dedicar à
família nuclear

Grau de disponibilidade
demonstrado por familiares e
cuidadores

1

4

Questionário
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA

FONTE

Staff

Desenvolvimento de
competências pessoais e
sociais

Grau de eficácia na resposta a
situações novas ou
inesperadas

1

4

Questionário

Aumento do risco de
burnout

Nível de risco de burnout

1

4

Questionário

Distância Percorrida (quantidade de mudança)
Relativamente à distância percorrida no âmbito da intervenção, destacam-se os seguintes valores
decorrentes das respostas ao questionário (Tabela 8)
•• no grupo de Clientes com “Comunicação Dependente”, a mudança “mais da liberdade para fazer as

suas próprias escolhas” registou +50%;
•• 50 pontos percentuais positivos no que diz respeito à mudança “desenvolvimento de competências

pessoais e sociais” para o grupo “Staff”, por oposição à inexistência de mudança no que concerne
ao “aumento do risco de burnout” .
No que diz respeito aos beneficiários indiretos da intervenção - “Família e cuidadores” - conclui-se que a
área onde houve mais mudança foi ao nível da segurança perante os serviços oferecidos ao cliente, não
obstante ser descrita mais disponibilidade de tempo para dedicar a outros assuntos familiares e profissionais:
este facto poderá estar relacionado com o início do apoio do SAD há bastante tempo - em muitas famílias
há mais de 5 anos - não existindo, efetivamente, grande mudança ao longo do período de tempo mais
restrito que é o ano de 2016.
No grupo “Staff” a distância percorrida ao nível do desenvolvimento de competências pessoais e sociais é
evidente e descrita, qualitativamente, pela equipa, sendo inesperado o resultado relativo à mudança
“aumento do risco de burnout“; questionados a este respeito, o elementos da equipa associaram o desgaste
físico e emocional à ocupação excessiva por envolvimento em múltiplas atividades da ARCIL e não apenas
à intervenção no SAD.
Tabela 8 - Quantidade

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Clientes

Aumento do bem estar
emocional

Comunicação dependente

25%

Comunicação Independente

25%

Melhor utilização dos serviços
da comunidade

Comunicação dependente

25%

Comunicação Independente

25%

Mais liberdade para fazer as
suas próprias escolhas

Comunicação dependente

50%

Comunicação Independente

25%
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Famílias e Cuidadores

Maior sensação de segurança
nos cuidados prestados

N/A.

50%

Staff

Maior disponibilidade de tempo
para dedicar a outros familiares

25%

Desenvolvimento de
competências pessoais e sociais

50%

Aumento do risco de burnout

0%

6.2. VALOR DAS MUDANÇAS
As mudanças identificadas pelos diferentes grupos de stakeholders obrigaram ao cálculo de aproximações
financeiras (AF), considerando a natureza intangível das mudanças identificadas como mais materiais. Na
tabela seguinte indicam-se valores e racionais seguidos para este cálculo.
Recorreu-se, fundamentalmente, a valores de referência do mercado no que diz respeito aos preços de
consultas de Psicologia, atendimento por advogado, visitas domiciliárias, apoio de assistente social,
passeios e atividades em grupo e custos associados ao apoio de um Centro de Apoio à Vida Independente
(CAVI). No que concerne a este último, recorreu-se à legislação atualizada sobre os serviços CAVI , que
indica valores de referência para assistentes pessoais para este fim. Em relação a todos os anteriores, o
preço de referência foi o praticado na ARCIL que, dado o seu caráter sem propósito de lucro, tende a
adotar tabelas mais favoráveis.
No que diz respeito à mudança “aumento do bem-estar emocional”, a AF adotada inclui o custo de consultas
bissemanais de Psicologia (30€/consulta), acrescido de três visitas domiciliárias por semana (5€/visita) e
do valor de dois passeios anuais em grupo (€25/passeio).
Para a mudança relativa à melhor utilização dos serviços na comunidade, o valor calculado integra os custos
associados ao apoio por um assistente pessoal de um CAVI (valor de referência de 900€ mensais, para 40
horas semanais), serviço que naturalmente colmataria a necessidade, caso não existisse o projeto SAD. A
este valor acrescem custos com a coordenação do trabalho do assistente pessoal por técnico especializado.
Neste ponto, dada a necessidade de apoio acrescido pelo segmento de clientes dependentes ao nível da
comunicação, o número de horas de apoio estimado foi superior, correspondendo a 3 horas/semana para
este grupo e a 1,5 horas/semana para o grupo do segmento comunicação independente.
A mudança “mais liberdade para fazer as próprias escolhas” está relacionada com o direito à liberdade de
expressão e autodeterminação da pessoa com deficiência, optando-se por associar esta mudança a custos
relacionados com a consulta de um advogado para defender estes mesmos direitos. No grupo com
dificuldades na comunicação, duplicou-se a necessidade de apoio (1 atendimento semanal pelo advogado),
sendo que o preço médio no mercado regional será de 60€/atendimento.
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Para o grupo de stakeholders “Família e Cuidadores”, a mudança “maior sensação de segurança nos
cuidados prestados” foi valorada através da AF custo dos serviços de um serviço CAVI. Neste ponto,
procedeu-se ao cálculo de um valor médio por cliente (906,43€), considerando que 16 dos clientes fazem
parte do segmento Comunicação Dependente e 12 fazem parte do segmento de Comunicação Independente;
estes últimos precisariam de menos apoio por parte do assistente pessoal. A este valor acrescem custos
com a coordenação da equipa por um Diretor Técnico (DT) e de apoio social por um assistente social.
A mudança “maior disponibilidade de tempo para dedicar a outros familiares” foi valorada tendo como
referência a mudança e respetiva AF da base de dados Global Value Exchange, estimando-se como AF
cerca de 33€ para melhorias na Qualidade de Vida de cuidadores, por cada hora livre da necessidade de
prestar cuidados a um familiar dependente. Calculando-se o tempo médio despendido pelo serviço SAD no
apoio aos clientes (2,13 horas/semana), chegou-se a um valor estimado para a AF desta mudança para os
familiares, ao longo dos 12 meses a que se refere esta avaliação..
No que concerne ao “Staff“ a própria equipa comparou o “desenvolvimento de competências pessoais” aos
ganhos resultantes de uma experiência voluntária num país estrangeiro, dada a necessidade de desenvolver
novas competências pessoais e profissionais e sair da “zona de conforto”. Para cálculo da AF recorreu-se
aos valores de referência praticados pelo Serviço Voluntário Europeu, ao abrigo do programa ERASMUS+.
Consideraram-se como custos elegíveis os indicados na tabela apresentada.
O processo de cálculo das aproximações financeiras tornou-se mais complexo e subjetivo nos casos de
mudanças intangíveis e que não podiam ser diretamente valoradas. A auscultação dos stakeholders,
aquando da revisão das teorias da mudança, revelou-se inspiradora e nalguns casos - como nos
colaboradores - permitiu identificar aproximações financeiras mais satisfatórias.
Tabela 9 - Valor das Mudanças

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Clientes

Aumento do bem
estar emocional

Comunicação
dependente

3650€

consultas bissemanais de Psicologia +
visitas domiciliárias trissemanais + 2
passeios anuais

Comunicação
independente

3650€

consultas bissemanais de Psicologia +
visitas domiciliárias trissemanais + 2
passeios anuais

Comunicação
dependente

1532,40€

3 horas semanais de assistente pessoal
CAVI + 1 hora de coordenação por DT
CAVI

Comunicação
independente

766,20€

1,5 horas semanais de assistente pessoal
CAVI + 0,5 horas semanais de
coordenação por DT CAVI

Comunicação
dependente

2880,0€

Consulta semanal de um advogado, para
defesa de direito à liberdade de
expressão e autodeterminação

Comunicação
independente

1440,0€

Consulta quinzenal de um advogado,
para defesa de direito à liberdade de
expressão e autodeterminação

Melhor utilização
dos serviços da
comunidade

Mais liberdade
para fazer
´próprias escolhas
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

VALOR

RACIONAL / AF

Famílias e Cuidadores

Maior sensação de
segurança nos
cuidados
prestados

N/A

4699,03€

serviço de assistente pessoal de CAVI
(valor médio/cliente/mês) + custos com
coordenação do projeto por DT CAVI +
custos com apoio de TSS

Maior
disponibilidade de
tempo para
dedicar a outros
familiares

3379,58€

Aproximação Financeira de GVE:
Improved QoL of individuals and families
as carers

Desenvolvimento
de competências
pessoais e sociais

5022,50€

Experiência de voluntariado num país da
Europa através do Serviço Voluntário
(SVE) Europeu por 6 meses, incluindo
custos com viagem, apoio financeiro ao
SVE, seguro, pocket money para o
voluntário e curso de línguas

Staff
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7. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
7.1. DURAÇÃO E REDUÇÃO
Neste ponto, quis-se perceber “se o SAD terminasse hoje, quanto tempo acha que duraria cada uma das
mudanças identificadas?” (questionário). Existe uma diferença significativa nos resultados consoante o
segmento “Comunicação Dependente” ou “Comunicação Independente”, dos Clientes, constatando-se que
no primeiro há redução do impacto social muito mais rapidamente, dada a necessidade de apoio mais
regular e intenso. Destaca-se que a mudança relacionada com bem-estar emocional será aquela para qual
a redução será mais acentuada.
No grupo “Família e Cuidadores” verificou-se que a mudança com maior duração é a referente à
disponibilidade de tempo para dedicar a outros familiares, perdurando durante mais de 5 anos e incorrendo
numa taxa de redução de apenas 20%. Já a “maior sensação de segurança nos serviços prestados” é uma
mudança que cessaria de imediato, dado que seria necessário procurar outro serviço na comunidade, com
o qual os familiares e cuidadores não tinham, ainda qualquer relação.
No grupo “Staff”, destaca-se em relação ao “aumento do risco de burnout” (mudança não assumida pelo
“Staff”) considerou-se que, num cenário negativo, os colaboradores em situação de burnout recuperariam
totalmente após 2 anos de afastamento do projeto.
Tabela 10 - Duração e Redução das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Clientes

Aumento do bem estar
emocional

Melhor utilização dos
serviço da comunidade

Mais liberdade para fazer
as próprias escolhas

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Comunicação
Dependente

1

100%

Comunicação
Independente

2

50%

Comunicação
Dependente

2

50%

Comunicação
Independente

4

25%

Comunicação
Dependente

2

50%

Comunicação
Independente

4

25%
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

Famílias e Cuidadores

Staff

SEGMENTO

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Maior sensação de
segurança nos serviços
prestados

1

100%

Maior disponibilidade de
tempo para dedicar a
outros familiares

5

20%

Desenvolvimento de
competências pessoais e
sociais

5

0

Aumento do risco de
burnout

2

50%

7.2. ATRIBUIÇÃO I
Ao explorar o conceito de atribuição, nesta primeira secção, pretende-se perceber a evolução das mudanças
caso o projeto nunca tivesse existido.
Nos dados apurados através de questionários, os grupos “Clientes” e “Família e cuidadores” demonstraram
dificuldades evidentes na interpretação de situações hipotéticas, respondendo na maioria das questões,
com a mesma resposta para o momento atual e para os cenários teóricos “antes do projeto” e na “ausência
do projeto”. Analisando as respostas obtidas, verifica-se que não há grande variação das mudanças entre
diferentes cenários, justificando-se este facto pela incerteza na compreensão da tarefa por parte de clientes
e familiares.
Apesar das dificuldades e da incongruência da informação, foi possível concluir que::
•• o segmento de clientes com “Comunicação Dependente” encontrar-se-ia em situação menos

favorável ao nível do bem-estar emocional e utilização de serviços da comunidade;
•• o segmento de clientes com “Comunicação Independente” reconhece impacto muito positivo do

projeto ao nível da oportunidade para a autodeterminação de tomada de decisões sobre a sua vida;
•• o grupo “Famílias e cuidadores” considera que teria menos disponibilidade para dedicar a outros

assuntos familiares e profissionais, caso não existisse ou não tivesse sido iniciado o apoio pelo
projeto.
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Tabela 11 - Atribuição I

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Clientes

Aumentos do bem estar
emocional

comunicação dependente

Melhor utilização dos serviços
da comunidade

comunicação dependente

-10%

comunicação independente

30%

Maior liberdade para fazer as
suas próprias escolhas

comunicação dependente

15%

comunicação independente

-40%

Maior sensação de segurança
nos cuidados prestados

N/A

20%

Famílias e Cuidadores

Staff

comunicação independente

ATRIBUIÇÃO I
-10%
0%

Maior disponibilidade de tempo
para dedicar tempo a outros
familiares

-10%

Desenvolvimento de
competências pessoais e sociais

30%

Aumento do risco de burnout

__

7.3. ATRIBUIÇÃO II
Nesta segunda secção de descontos ao impacto, pretende-se perceber qual a implicação de outras
intervenções concorrentes na geração do impacto social analisado.
Para apurar o valor de Atribuição II, em resposta à questão “Quantos pontos daria ao projeto SAD?” para
cada mudança em análise, os pontos atribuídos pelos Clientes ao projeto SAD situam-se entre 8 e 9 (em 10
possíveis)..
De sublinhar que no caso dos “Clientes” e “Família e cuidadores”, a atribuição foi feita sobretudo a outras
respostas sociais e programas da ARCIL - Centro de Emprego Protegido, Centro de Atividades Ocupacionais
- que apoiam os mesmos clientes e à entidade patronal, no caso dos clientes que se encontram integrados
a nível laboral.
Apenas as mudanças “desenvolvimento de competências pessoais e sociais” e “aumento do risco de
burnout“ do grupo “Staff” apresentaram uma pontuação de 6 e 4 pontos, respetivamente. Aqui, conforme
explicado, destaca-se que o referido grupo desenvolve também trabalho noutros projetos, daí a dispersão
de pontos ser mais significativa.
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Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Clientes

Aumento do bem estar
emocional

comunicação dependente

10%

comunicação independente

20%

comunicação dependente

10%

comunicação independente

20%

comunicação dependente

10%

comunicação independente

20%

Maior liberdade para fazer as
suas próprias escolhas
Famílias e Cuidadores

Staff

ATRIBUIÇÃO II

Maior sensação de segurança
nos cuidados prestados

10%

Maior disponibilidade de tempo
para dedicar a outros familiares

20%

Desenvolvimento de
competências pessoais e sociais

40%

Aumento do risco de burnout

60%

7.4. DESLOCAÇÃO
A mudança na qual é possível aplicar uma taxa de deslocação é na utilização dos serviços na comunidade,
na medida em que, o processo de aprendizagem realizado com os clientes implica muitas vezes a ausência
do mesmo na estrutura día (laboral e ou ocupacional). Por se considerar muito reduzida ou incipiente a
deslocação, optou-se apenas pela identificação da mudança sem apurar a taxa de deslocação.

7.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
Findos os cálculos e a ponderação das variáveis implicadas na análise, chega-se a um valor final de
investimento social de 120442,75€ e de impacto social de 171036,81€. O rácio de retorno social do
investimento equivale a 1,42, concluindo-se, de forma simplificada que por cada 1€ investido pelos
stakeholders no projeto SAD há um retorno social de 1,42€,
A interpretação deste rácio deve ser cautelosa e assumir a subjetividade inerente a determinadas medidas
e a intangibilidade implicada na mudança social que se pretendeu medir.
Conclui-se que o rácio 1:1,42 corresponde a um valor realista e a uma estimativa subvalorizada do impacto
social gerado pelo projeto SAD ao longo de 2016, compreendendo-se até que este valor pode ser superior,
tal como hipotetizado nos cenários otimistas experimentados.
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7.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Ao longo do processo de avaliação, identificaram-se fatores e variáveis que poderão ter influenciado a
medida de retorno social calculada, nomeadamente: o distanciamento de familiares e outros cuidadores do
projeto; as dificuldades intelectuais e/ou alterações cognitivas de participantes dos grupos de stakeholders
“Clientes” e “Familiares e cuidadores”; a complexidade e grau de abstração necessários para análise de
determinados temas e cenários hipotéticos; a intangibilidade das mudanças identificadas e subjetividade
dos indicadores escolhidos e o período de tempo e recursos disponíveis para cumprir determinadas tarefas.
Estes e outros fatores poderão aumentar a subjetividade e gerar imprecisão nos cálculos encetados, pelo
que se considerou pertinente proceder a uma análise de sensibilidade, ponderando oscilações no cálculo
do SROI do projeto SAD em diferentes variáveis implicadas.
Criaram-se três cenários mais positivos, considerando-se as possibilidades de: a taxa de desconto aplicada
ser inferior em 20% ao valor adotado; o valor das aproximações financeiras ser 20% superior ao estimado e
a atribuição das mudanças ao projeto ser superior em 20%.
Destes, o fator que teve maior influência foi o valor da atribuição, resultando num aumento de 24%.
Acredita-se que este cenário poderá ser verosímil, uma vez que se conclui que foi muito difícil para os
clientes analisarem um cenário hipotético de inexistência do projeto SAD e, por isso, não responderem de
forma muito coerente em relação ao impacto que tal teria nas suas vidas.
Nos três cenários negativos criados, propuseram-se as seguintes variações: aumento de 20% na taxa de
desconto anual; redução de 20% no valor das aproximações financeiros e manutenção da mudança
negativa “aumento do risco de burnout”, numa percentagem de 6,5%.
O cenário negativo mais penalizador foi aquele em que se reduziu significativamente o valor das
aproximações financeiras, já em si selecionadas de forma bastante conservadora, pela equipa de avaliação.
Considera-se, por este mesmo motivo, que será um cenário irrealista.
À luz dos vários cenários possíveis identificados, verifica-se que o rácio SROI obtido para o projeto SAD, ao
longo do ano civil de 2016, se situa no intervalo [1,326; 1,754]. Face à postura conservadora da equipa em
todo o processo de avaliação, acredita-se que a tendência deverá ser para valorizar o limite superior, face à
forte possibilidade de subavaliação da atribuição por parte dos clientes com dificuldades intelectuais e/ou
défices cognitivos.
Tabela 13 - Análise de Sensibilidade

CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO
AO CENÁRIO BASE

RÁCIO SROI
RESULTANTE

% VARIAÇÃO
DO RÁCIO SROI

Cenário pessimista ao nível
dos descontos

Aumento de 20% na taxa de desconto

1,326

-7%

Cenário otimista ao nível dos
descontos

Redução de 20% na taxa de desconto

1,579

11%

Cenário pessimista ao nível
das aproximações financeiras

Redução de 20% no valor das
aproximações financeiras

1,150

-19%
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CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO
AO CENÁRIO BASE

RÁCIO SROI
RESULTANTE

% VARIAÇÃO
DO RÁCIO SROI

Cenário otimista ao nível das
aproximações financeiras

Aumento de 20% no valor das
aproximações financeiras

1,726

22%

Cenário pessimista em relação
à mudança negativa "aumento
do risco de burnout"

Manutenção do aumento do risco de
burnout em 20% para os 4 elementos
da equipa com participação direta e
regular na prestação de apoio
domiciliário

1,414

0%

Cenário otimista ao nível da
atribuição

Aumento em 20% na atribuição das
mudanças ao projeto SAD

1,754

24%
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MAPA DE IMPACTO | ARCIL | Servicio de Apoio Domicilário
Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Quem afetamos/nos
afeta?

Como vamos
segmentar os
Stakeholders?

Qual o número
total de
stakeholders/
segmento?

Quanto vão
investir (€)?

Clientes (pessoas com

Comunicação

16

31.329,87 €

deficiência ou em

Dependente

QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução
Mudanças
Descrição

Indicador

Aumento do

Grau de bem-estar

bem-estar

emocional

QT

25%

Aproximação Financeira (AF)

Psicologia 2 x por mes;

Impacto

Valor

AT I

AT II

DS

CM

DR

RD

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

3.650,00 €

-10%

10%

0%

1

1

100%

14.454,00 €

0,00 €

0,00 €

14.454,00 €

1.532,40 €

0%

10%

0%

1

2

50%

5.516,64 €

2.758,32 €

0,00 €

8.118,83 €

2.880,00 €

15%

10%

0%

1

3

50%

17.625,60 €

8.812,80 €

4.406,40 €

29.873,85 €

3.650,00 €

0%

20%

0%

1

2

50%

8.760,00 €

4.380,00 €

2.190,00 €

14.847,43 €

766,20 €

30%

20%

0%

1

4

25%

1.287,22 €

965,41 €

724,06 €

2.844,46 €

1.440,00 €

-40%

20%

0%

1

4

25%

4.838,40 €

3.628,80 €

2.721,60 €

10.691,80 €

4.699,03 €

20%

10%

0%

1

1

100%

25.374,76 €

0,00€

0,00€

25.374,76 €

3.379,58 €

-10%

20%

0%

1

5

20%

11.152,61 €

8.922,09 €

7.137,67 €

25.942,60 €

5.022,50 €

30%

40%

0%

1

5

0%

13.711,43 €

13.711,43 €

13.711,43 €

38.889,08 €

contratação de pessoa para
realizar 3 visitas domiciliárias;

emocional

situação de incapacidade

Descontos (DC)

Valor de 2 passeios anuais

com necessidade de
apoio domiciliário,
25%

Custo de serviço de um

permanente ou

Melhor utilização

Grau de confiança dos

temporariamente)

dos serviços da

clientes na utilização

assistente pessoal de um centro

comunidade

dos serviços

de apoio à vida independente

Mais liberdade para

Grau de liberdade

fazer as próprias

para fazer as suas

advogado, para defesa de direito

escolhas

próprias escolhas

à liberdade de expressão e

50%

Consulta semanal de um

autodeterminação
Comunicação

12

Independente

Aumento do

Grau de bem-estar

bem-estar

emocional

25%

psicologia 2 x por mes;
contratação de pessoa para
realizar 3 visitas domiciliárias;

emocional

Valor de 2 passeios anuais
25%

Custo de serviço de um

Melhor utilização

Grau de confiança dos

dos serviços da

clientes na utilização

assistente pessoal de um centro

comunidade

dos serviços

de apoio à vida independente

Mais liberdade para

Grau de liberdade

fazer as próprias

para fazer as suas

advogado, para defesa de direito

escolhas

próprias escolhas

à liberdade de expressão e

25%

Consulta quinzenal de um

autodeterminação
50%

Custo de serviço de um

Maior sensação de

Grau de segurança

(familiares e cuidadores

segurança nos

dos familiares nos

assistente pessoal de um centro

dos clientes)

cuidados prestados

serviços do projeto

de apoio à vida independente

Famílias e cuidadores

15

0,00 €

SAD
Maior

Grau de

disponibilidade de

disponibilidade

tempo para

demonstrado por

dedicar a

familiares e

outros familiares

cuidadores

25%

Valor da aproximação financeira
GVE

50%

custo inerente a experiência de

Desenvolvimento de

Grau de eficácia na

ARCIL com envolvimento

competências

resposta a situações

serviço voluntário europeu por

no SAD)

pessoais e sociais

novas ou inesperadas

período de 6 meses

Staff (colaboradores da

Financiadores (Instituto

13

498,05 €

0

77.508,18 €

0

0,00 €

Entidades Patronais

0

6.732,00 €

Município (Câmara

0

0,00 €

Parceiros

0

0,00 €

Outros Doadores

0

4.374,66 €

da Segurança Social, I.P.)
Comunidade (entidades
e serviços locais que
interagem regularmente
com clientes)

Municipal da Lousã)

Investimento Total

120.442,75 €

Impacto Total

171.036,81 €

Rácio SROI

1,420
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8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
De um forma geral, considera-se que a avaliação do impacto social do projeto SAD, de acordo com a
metodologia SROI, foi uma experiência positiva para o projeto SAD e para a organização, evidenciando
aspetos positivos e pontos a melhorar. Conclui-se, portanto, que os objetivos inicialmente propostos foram
alcançados, encontrando-se também formas de comunicar mais eficazmente o valor social de um projeto
tão atípico e que requer tanto investimento por parte dos envolvidos.
A interpretação do rácio SROI, correspondente a 1:1,42, não deixa dúvidas quanto ao retorno social positivo
das atividades postas em prática, acreditando-se que é um cálculo conservador e que há possibilidade do
impacto gerado ser superior. Verificou-se, também, que mesmo nos cenários mais pessimistas o valor
obtido continua a ser positivo, nomeadamente quando se reduz o valor das aproximações financeiras ou
considera a existência de uma mudança negativa relacionada com o desgaste físico e emocional dos
colaboradores da ARCIL.
Há, naturalmente, limitações inerentes a esta análise que importa considerar na interpretação dos dados.
Um dos aspetos que a equipa considera ter maior influência nos resultados obtidos são as dificuldades
intelectuais e cognitivas de elementos entrevistados que dificultaram a compreensão e participação em
determinadas tarefas. Por esta questão, a necessidade de avaliar o projeto perante cenários hipotéticos ou
distantes no tempo.revestiram-se de especial complexidade, obrigando ao recurso a adaptações nos
instrumentos utilizados, simplificação de questões, criação de suportes visuais, entre outras estratégias;
estes procedimentos poderão impactar negativamente a validade e rigor dos resultados obtidos, sendo
este facto reconhecido pelos avaliadores.
Dada a intangibilidade e de diversa mudanças exploradas, momentos houve em que a análise se tornou
subjetiva e sujeita a interpretações mais pessoais e variáveis entre os sujeitos. Foi também difícil o processo
de valoração das mudanças por atribuição de aproximações financeiras, uma vez que em diversos casos
não existia uma conversão direta para o valor de um produto ou serviço no mercado.
Um terceiro ponto que se considera uma limitação da análise tem que ver com o reduzido período de
tempo disponível para a sua realização, com prazos que se considera terem sido demasiado curtos para
determinadas tarefas. Considerando os temas a explorar e a população inquirida, salienta-se que o
envolvimento dos stakeholders, especialmente de clientes e famílias, carecia de maior disponibilidade por
parte dos entrevistadores.
Não obstante pontos a melhorar na análise, considera-se que a mesma gerou oportunidades ricas para
envolvimento de diferentes partes interessadas, algumas das quais distanciadas do projeto e indicou a
necessidade de mais rigor e eficácia no registo e monitorização relativa a recursos investidos e atividades
implementadas no âmbito da intervenção. Sugeriu também novas ferramentas e metodologias para
utilização na organização, nomeadamente o recurso à valoração com aproximações financeiras e a bases
de dados como a Global Value Exchange e SAMIA.
Todo o processo teve ainda um efeito motivador para organização refletir sobre o impacto social produzido:
•• Como planear para o impacto?
•• Como maximizar o impacto das intervenções?
•• Como avaliar e comunicar o impacto de outros projetos?
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O CADIn é uma Instituição Particular de Solidariedade Social criada em 2003 para promover a inclusão
plena na sociedade de crianças, jovens e adultos com Perturbações do Neurodesenvolvimento. O protótipo
foi elaborado para analisar o impacto social gerado pelo projeto Bolsa Social, que comparticipa os custos
da intervenção clínica e terapêutica a utentes com recursos económicos insuficientes.
A presente análise foca-se nos beneficiários de Bolsa Social não institucionalizados que utilizaram a Unidade
CADIn de Setúbal no ano letivo 2016/2017 e destina-se a informar os decisores da organização e
financiadores (atuais e potenciais). Procura-se através da mesma, por um lado, contribuir para conhecer em
que medida o projeto Bolsa Social promove o bem-estar e integração social dos seus beneficiários e, por
outro lado, contribuir para apoiar os esforços de obtenção de financiamento. O Rácio SROI obtido foi de
1/2,8€.
A análise permitiu confirmar que o investimento numa intervenção individualizada tem retorno. Permitiu
ainda, dar voz às pessoas que beneficiam da intervenção e perceber melhor de que forma esta traz
mudanças às suas vidas.
Em termos de aprendizagem, foram identificadas duas áreas a repensar para gerar mais impacto: o reforço
da cooperação entre a clínica e a intervenção social para colmatar a dependência revelada pelas famílias; e
a aproximação das escolas, claramente sedentas de maior apoio.
Sendo este exercício um protótipo, a principal alteração que vemos necessária para melhorar a qualidade
dos resultados é a análise longitudinal em vez de retrospetiva.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
Cerca de 1/5 da população terá um problema de saúde mental até aos 18 anos de idade e as principais
causas de incapacidade na infância e adolescência são as perturbações neurológicas ou psicológicas. Os
dados do 1º relatório do Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental apontam para uma prevalência
anual de perturbações psiquiátricas em adultos de 23% - uma das mais elevadas da Europa.
A escassez de recursos, o desconhecimento e o estigma associado a estas patologias limitam o acesso a
cuidados de saúde adequados, principalmente por aqueles que vivem numa situação socioeconómica mais
vulnerável. Mesmo quando se tem acesso a cuidados de saúde, raramente estes estão integrados com
outras estruturas de apoio (social, educativo, laboral), como é defendido pela OMS e pelo Programa
Nacional de Saúde Mental como essencial para um tratamento eficaz destas patologias.
O CADIn, instituição criada em 2003 para promover a inclusão plena na sociedade de crianças, jovens e
adultos com Perturbações do Neurodesenvolvimento, procura responder a estes problemas de forma
individualizada e integrada, tendo em conta não só o diagnóstico, como o contexto de vida da pessoa
O projeto Bolsa Social foi desenvolvido para garantir o acesso a estes cuidados em condições de igualdade,
comparticipando o custo do acompanhamento quando as famílias não têm condições económicas para o
suportar sozinhas ou em casos de crianças e jovens à guarda de instituições.
Objetivos da Intervenção:
1. Possibilitar o acesso em condições de igualdade aos serviços por pessoas com baixos recursos e
crianças e jovens à guarda de instituições de acolhimento.
2. Aumentar o bem-estar de crianças, jovens e adultos com Perturbações do Neurodesenvolvimento e
outros problemas de saúde mental.
a. Identificar as dificuldades, competências e potencialidades individuais.
b. Estimular e reabilitar as competências deficitárias.
c. Contribuir para a melhoria das competências sócio-emocionais.
3. Aumentar a adequação dos contextos naturais de vida
a. Dar a conhecer as dificuldades, competências e potencialidades individuais.
b. Contribuir para o aumento das competências dos familiares, cuidadores, professores e outras
figuras relevantes
Será analisada neste protótipo a população abrangida pela Bolsa Social na Unidade CADIn de Setúbal não
institucionalizada. A avaliação vai recair sobre as seguintes atividades: avaliação de candidaturas,
intervenção individual (consultas, avaliações e sessões de intervenção); intervenção familiar; reuniões/
contactos com escolas/técnicos de referência. As restantes atividades de acompanhamento por serem
casuais não serão alvo de avaliação.
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1.2. PORQUÊ?
A presente análise destina-se a contribuir para conhecer em que medida o projeto Bolsa Social contribui
para o bem-estar e integração social dos seus beneficiários. Dentro da lógica central à instituição de “fazer
bem o bem”, importa conseguir demonstrar que para lá do mérito das suas intenções, esta é eficaz e
eficiente na prossecução desse objetivo: se a intervenção contribui para resolver os problemas que
motivaram a vinda ao CADIn e para aumentar o bem-estar dos beneficiários.
Sendo uma instituição com uma intervenção atípica e que depende de apoio mecenático, esta análise será
útil aos esforços de obtenção de financiamento. Adicionalmente e dentro do plano de expansão do CADIn
para novas unidades mais distantes geograficamente que Setúbal ou Lisboa (onde será mais difícil haver
uma supervisão direta) esta análise poderá contribuir para a manutenção de um modelo de intervenção de
qualidade consistente.
A presente análise destina-se a informar os decisores da organização e financiadores (atuais e potenciais).

1.3. COMO?
A presente análise é avaliativa e os dados analisados referem-se ao período letivo 2016-2017. Durante os
três meses em que decorreu a elaboração do estudo, foram recolhidos dados reais, não tendo sido
necessário fazer extrapolações uma vez que contamos com software de gestão hospitalar e contabilidade
organizada da qual pode ser exportada informação por centro de custos..
A análise conta com o contributo de uma equipa técnica com competências em gestão de projetos,
finanças, neuropediatria, psiquiatria, psicologia e reabilitação psicomotora. Para o envolvimento dos
stakeholders serão realizados esforços de adequação dos instrumentos avaliativos às capacidades e
eventuais necessidades especiais dos mesmos. Os responsáveis por conduzir a análise serão um auditor
externo e duas pessoas da equipa técnica da organização durante 12h semanais pelo período de setembro
a dezembro.
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2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Na seguinte tabela seguem listados os grupos de stakeholders do projeto Bolsa Social relevantes para a
população alvo desta avaliação (beneficiários de Bolsa Social atendidos na Unidade de Setúbal entre
setembro de 2016 e agosto de 2017 que não estão institucionalizados).
O grupo de beneficiários diretos, os utentes, não foi dividido em segmentos porque, ainda que existam
diferenças caso a caso, não se encontraram critérios uniformes de agregação que se considerassem
enriquecedores para análise.
Para além dos utentes, identificámos como stakeholders pessoas que têm contacto direto com o mesmo, a
família, os professores/educadores, o staff do CADIn e os encaminhadores (técnicos que acompanham a
família no âmbito de processos de promoção e proteção).
Os stakeholders família e professores/educadores podem ser beneficiários diretos do projeto, recebendo
informação e capacitação com o objetivo de adequarem os contextos às necessidades do utente - mudanças
na organização familiar, aprendizagem de estratégias educativas, introdução de metodologias pedagógicas
diferentes, entre outros.
Finalmente, identificou-se quem viabiliza financeiramente o projeto, financiadores e outros doadores.
Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders

GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Utentes (beneficiários
da bolsa social não
institucionalizados
que utilizam a
Unidade de Setúbal)

Apoio pontual/
continuado

Crianças e jovens, com perturbação
do neurodesenvolvimento e outros
problemas de saúde mental,
provenientes de agregados em
situação de carência económica, com
idades entre os 3 e os 20 anos, que
usaram o serviço de forma pontual
ou continuado.

São beneficiários diretos das
atividades do projeto (consultas,
avaliações, sessões de intervenção),
tendo tido um contacto pontual (por
um período até 3 meses) ou
continuado (por um período superior
a 3 meses).

Famílias

-

Pessoas que fazem parte do
agregado familiar dos utentes que
são envolvidas na avaliação e
intervenção. São caraterizados por
estarem numa situação socioeconómica vulnerável (baixos
rendimentos, pouca escolaridade) e
frequentemente são agregados
monoparentais ou em que as
crianças estão à guarda de familiares
que não os progenitores.

Na maioria dos casos são quem
contratualiza e paga pela prestação
do serviço. Acompanham o utente às
consultas, são informados sobre a
evolução e podem ser alvo de
intervenção direta ou indireta
(promoção de competências
parentais, intervenção familiar,
aconselhamento).

129

BOLSA SOCIAL - CADin

GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Professores

-

Educadores/professores que são
envolvidos na avaliação e
intervenção.

Sinalizam problemas sugerindo à
família necessidade de avaliação/
intervenção. Podem dar informação
para avaliação e receber
recomendações sobre adaptações no
contexto, através de preenchimento
de questionários, contactos
telefónicos/e-mail ou reuniões com
técnicos que acompanham o utente.

Encaminhadores

-

Instituições que encaminham utentes
para o CADIn.

Sinalizam e encaminham casos de
crianças e jovens que necessitam de
acompanhamento especializado frequentemente este
acompanhamento é uma das medidas
do acordo de promoção e proteção
contratualizado com as famílias.

RH CADIn

-

Staff clínico e administrativo.

Responsáveis pelo acolhimento e
análise de candidaturas a apoio e
acompanhamento clínico e
terapêutico.

Financiadores
(Gulbenkian, Luz
Saúde, associados)

-

Entidades que apoiam
financeiramente a Unidade do CADIn
Setúbal.

Apoiam financeiramente e recebem
relatórios periódicos.

Outros Doadores

-

Entidades que apoiam com fundos
ou géneros.

Apoiam financeiramente ou com
géneros e recebem informação sobre
o projeto.

(CPCJ, CAFAP, Tribunal*)

* CAFAP - Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, EMAT - Equipa
Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais.

2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS NA ANÁLISE
Os stakeholders a envolver na análise foram escolhidos tendo em conta o seu contacto com o projeto e
com as mudanças proporcionadas pelo mesmo. Assim, para além do utente, decidimos incluir a família
com quem vive e os professores/educadores. Isto permite também verificar se as mudanças se verificaram
nos vários contextos e confirmar a atribuição - se a mudança se deu pela intervenção do CADIn ou devido
a outros fatores que se alteraram no ambiente da criança (mudança de professor, separação dos pais, etc.).
Porque cerca de um terço dos utentes têm aplicadas medidas de promoção e proteção, as quais incluem
frequentemente que a família garanta que a criança tenha acompanhamento especializado, o quarto
stakeholder foi informalmente incluído na análise. As equipas de apoio ao tribunal, a CPCJ e os CAFAP
fazem um acompanhamento próximo destas famílias e muitas vezes sinalizam e encaminham os casos para
o CADIn. Desta forma, são um contributo para a análise, podendo identificar mudanças e a atribuição das
mesmas ao projeto.
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Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise

GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Utentes

Sim

São beneficiários diretos das atividades.

Famílias

Sim

Decidem sobre a necessidade do serviço, são beneficiários indiretos e algumas
vezes também diretos.

Professores

Sim

A maioria dos utentes está em idade escolar e muitas vezes os problemas que
os trazem ao CADIn têm repercussão no aproveitamento escolar e
relacionamento com os professores e colegas.

Encaminhadores(CPCJ,
CAFAP, Tribunal)

Não

Cerca de 10 utentes foram encaminhados e/ou estão com processos de
promoção e proteção, sendo o acompanhamento no CADIn essencial para
este processo e por vezes até mandatado pelo tribunal.

RH CADIn

Não

São quem estrutura e implementa o projeto, pelo que serão envolvidos na
construção da teoria de mudança de partida. Para validar esta teoria e avaliar
o impacto devemos recorrer a stakeholders diferentes.

Financiadores
(Gulbenkian, Luz Saúde,
associados)

Não

Os financiadores do projeto apenas têm acesso a informação secundária,
fornecida pelo CADIn, sobre a intervenção.

Outros doadores

Não

Os outros doadores do projeto apenas têm acesso a informação secundária,
fornecida pelo CADIn, sobre a intervenção.

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
Os stakeholders foram envolvidos em dois momentos: no mapeamento do impacto e na quantificação do
impacto.
Para validar a teoria de mudança foi selecionado um pequeno número de pessoas de cada grupo que
foram entrevistadas presencialmente. A seleção é não-aleatória porque, dentro dos utentes e famílias,
foram identificados aqueles que apresentam competências suficientes para dar informação relevante e,
nos professores, foram incluídos aqueles que são mais disponíveis.
Na fase de quantificação, dado o reduzido número de sujeitos no universo, foi necessário procurar
envolver todos ou, pelo menos, o maior número possível de stakeholders.
O acesso ao grupo dos professores teve alguns desafios. Muitas vezes, os técnicos do CADIn têm que
fazer valer os direitos das crianças junto da escola, reclamando apoios e ajustamentos que implicam
trabalho e recursos. Outras vezes, têm mesmo que contestar o que a escola pensa e faz com a criança. Isto
pode condicionar a taxa de resposta dos professores. Adicionalmente, por estarmos a realizar o estudo
sobre o ano letivo anterior, em muitos casos o aluno já não tem o mesmo professor e até foi colocado
noutra escola não tendo sido possível contactá-lo. Por estes motivos não foi possível contar com uma taxa
de resposta de 100% entre os professores.
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Relativamente aos utentes, não foi possível contactar todos porque já não estavam disponíveis, porque se
tratam de crianças muito pequenas (<6 anos) ou sem capacidade para responder a inquéritos devido aos
seus problemas de desenvolvimento.
Para facilitar o envolvimento destes stakeholders com os recursos humanos disponíveis, no mapeamento
de impacto foram realizadas entrevistas presenciais semi-estruturadas e na quantificação do impacto
entrevistas telefónicas ou presenciais estruturadas.
Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders

STAKEHOLDER

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nº

Amostragem

Método

Nº

%

Método

Utentes

Apoio
pontual/
continuado

29

5

não aleatória

Entrevistas
presenciais

20

69

Inquéritos telefónicos
ou presenciais

Famílias

N/A

29

5

não aleatória

Entrevistas
presenciais

20

69

Inquéritos telefónicos
ou presenciais

Professores

N/A

29

4

não aleatória

Entrevistas
presenciais/
telefónicas

20

69

Inquéritos telefónicos
ou online
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3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTOS
O período de análise sobre o qual assentam os valores da tabela abaixo situa-se entre setembro de 2016 e
agosto de 2017.
O CADIn tem um registo contabilístico geral, podendo exportar as suas demonstrações por centro de
custos, nomeadamente as demonstrações relativas apenas à Unidade de Setúbal. Por esta razão, os custos
de estrutura considerados na análise reportam-se à Unidade de Setúbal como sede.
Os valores apresentados foram importados da contabilidade da organização. Apenas foi estimado o valor
do recurso referente ao equipamento técnico e mobiliário. Estimou-se, a custo de mercado, que valor seria
necessário para equipar uma sala clínica (consulta e sessão de intervenção) e considerou-se tratar-se de
equipamento amortizável a 3 anos.
Para a generalidade dos recursos de estrutura, a taxa de imputação ao projeto considerada tem por base o
valor de faturação teórico (reportado à tabela de preços da instituição) a que equivaleria o custo dos
serviços prestados aos utentes em estudo versus o valor total de faturação da Unidade referente ao período
em análise. No caso do equipamento técnico e mobiliário de uma sala de intervenção, assumiu-se uma taxa
de imputação calculada com base no número de horas de intervenção do projeto e o número máximo de
horas de ocupação clínica de uma sala.
Sendo este um projeto referente a serviços clínicos, o universo de utentes em análise suporta uma parte do
valor do serviço prestado na medida da sua capacidade económica e conforme escalão de comparticipação
previamente atribuído. O restante valor de investimento, corresponde a donativos e apoios de parceiros,
incluindo o financiamento das Bolsas Sociais, a renda do espaço e a manutenção e gestão da rede
informática.
Para a atribuição da taxa de contribuição dos stakeholders, foi usada uma correspondência equivalente ao
volume das receitas recebidas.
Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise

STAKEHOLDERS

VALOR

Utentes

8 614,65 €

Famílias

0,00 €

Professores

0,00 €

Encaminhadores(CPCJ, CAFAP, Tribunal)

0,00 €

RH CADIn

0,00 €

Financiadores (Gulbenkian, Luz Saúde, associados)

17 606,10 €

Outros doadores

469,89 €
26 220,75 €

TOTAL
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4. REALIZAÇÕES
Foram incluídas no estudo, as atividades de que os utentes do projeto são beneficiários, nomeadamente, as
consultas (neuropediatria, pedopsiquiatria), avaliações (cognitivas, psicopedagógicas, comportamentais) e
sessões de intervenção (psicologia, terapia da fala, psicomotricidade, educação especial e reabilitação)
realizadas.
Não foi necessário realizar qualquer estimativa na obtenção destes dados, já que se encontram registados
no software de gestão clínica e administrativa.
No quadro abaixo estão identificados o nº total de atividades realizadas, nº total de horas de intervenção e
o nº de beneficiários que participaram em cada uma das atividades descritas.
Para o cálculo do nº de horas foi considerado que as consultas e sessões de intervenção têm a duração de
uma hora (conforme consta do agendamento) e que as avaliações implicam, em média, seis horas para
aplicação de testes, entrevistas, análise de dados de questionários, produção de relatório e apresentação
do mesmo à família.
Tabela 5 - Realizações

QUE ATIVIDADES FORAM REALIZADAS?

Nº DE
ATIVIDADES

Nº DE
HORAS
TOTAL

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

Consultas

17

17

13

Avaliações

4

24

4

425

425

23

Sessões de intervenção

*Estes dados devem ser lidos da seguinte forma:, no período em análise, foram realizadas 17 consultas, que correspondem a 17 horas de intervenção direta, tendo
beneficiado da atividade um total de 13 pessoas.
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5. TEORIA DA MUDANÇA
A História de mudança de cada um dos stakeholders está muito associada ao que acontece com os utentes
do projeto. Tanto as famílias como os professores valorizam acima de tudo o bem-estar da criança/jovem.
Esta evolução parte invariavelmente da melhor compreensão do problema e possibilidades de solução.
Sendo um problema neurológico ou psicológico, apenas os sintomas são observáveis e, geralmente, são
sinal de alerta aqueles que causam disrupção. Por isso, o ponto de partida é, regra geral, uma situação de
conflito, seja em casa, na escola, ou nos dois ambientes.
Os três stakeholders são envolvidos neste esforço de compreensão e procura de soluções, daí que as
mudanças em cada um partam sempre deste ponto. Percebendo as dificuldades e a sua origem é possível
aos vários intervenientes agir.
UTENTES
O utente vai poder, a partir de uma avaliação compreensiva das suas dificuldades, e das suas causas, bem
como dos contextos em que está no dia-a-dia, poder, trabalhar para ultrapassar e lidar melhor com as
mesmas, Vai beneficiar também do apoio da família, que adequa a forma como educa e da escola, que
adequa a forma como ensina e apoia a integração junto dos pares.
Este racional é propositadamente geral porque as situações são muito diversas. Desde crianças pequenas
com autismo não-verbal a jovens com medidas de promoção e proteção por delinquência e consumo de
substâncias.
A criança/jovem vai fazer um trabalho terapêutico adaptado às suas necessidades e capacidades, em que a
celebração de pequenas conquistas motiva para a aprendizagem de uma nova forma de estar, comunicar,
aprender, sentir e de se relacionar com os outros, que lhe traz benefícios no seu dia-a-dia e aumenta o seu
sucesso, autoconceito e bem-estar.
A família, por seu lado, vai poder ajustar as expectativas que tem em relação ao desenvolvimento da
criança/jovem e adequar as estratégias parentais às suas necessidades, resultando numa maior harmonia
familiar e em ganhos na qualidade das relações.
Na escola, o diagnóstico vai permitir alocar recursos que facilitem a inclusão da criança/jovem nas
atividades letivas e não-letivas, com benefícios para a aprendizagem e relação com os outros.
Das mudanças que sucedem em cada contexto, resultam as mudanças identificadas como mais materiais,
pela importância que os entrevistados lhes deram e pela possibilidade de ocorrerem na maioria das crianças
e jovens em acompanhamento. Assim, serão utilizadas na análise: melhoria da qualidade da relação com os
outros; o aumento da capacidade para lidar com as suas dificuldades e o aumento das competências
funcionais, sociais e emocionais. A segunda mudança foi identificada durante as entrevistas, em que dois
utentes a referiram.
As mudanças mais abaixo não foram incluídas na análise porque não estão relacionadas apenas com a
intervenção do CADIn, mas dependem também de outros fatores.
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Figura 1 - Teoria da Mudança | Utentes
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FAMÍLIAS
A Teoria da Mudança das famílias tem o mesmo ponto de partida, do qual resulta a adequação da educação
às necessidades da criança/jovem, bem como o ajuste de expectativas. Nas entrevistas, as famílias
referiram unanimemente que o mais importante é o aumento da confiança no futuro dos filhos. A redução
da frustração também foi referida pelas famílias, porque antes de recorrerem ao CADIn já tinham tentado
encontrar sozinhos formas de lidar com o desafio de educar um filho diferente e vivido a frustração de não
conseguir os resultados esperados. Uma das mães entrevistadas disse que, depois do que aprendeu para
conseguir educar o terceiro filho (o primeiro diferente), está pronta para ser mãe de qualquer criança.
As mudanças mais abaixo não foram incluídas na análise porque podem facilmente ser poluídas por fatores
alheios ao projeto.
Figura 2 - Teoria da Mudança | Famílias
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PROFESSORES
Na Teoria da Mudança dos professores, foram escolhidas para análise as mudanças identificadas na base
porque foram as mais relevantes e significativas nas entrevistas. Os professores entrevistados referiram
que nem todos os colegas estão abertos a compreender que o comportamento desadequado ou
dificuldades de um aluno possam ser consequência de uma patologia, em vez de má educação e, por isso,
não adequam a forma de lidar com ele. Nesses casos é a evidência da evolução do aluno apoiada pela
terapia que é valorizada, porque passa a ser mais fácil integrar o aluno nas dinâmicas escolares.
Por outro lado, os professores entrevistados valorizam a compreensão aprofundada das dificuldades que o
aluno manifesta como forma de poder adequar o ensino e solicitar os apoios de educação especial.
Pelas razões referidas anteriormente e pelo facto de apenas um professor ter referido a maior aprendizagem
de estratégias pedagógicas e de gestão de comportamento como estando diretamente relacionadas com
o projeto (já tinham conhecimento anterior e basta saber qual é a causa das dificuldades para conseguir
adequar) esta não foi incluída na análise.
Figura 3 - Teoria da Mudança | Professores
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STAKEHOLDERS

MUDANÇAS

CITAÇÕES DOS STAKEHOLDERS

Utentes

Melhoria da qualidade da
relação com os outros

"Consegui fazer mais amigos e fiquei com melhores atitudes."
"Dantes não tinha carinhos com a minha mãe e agora dou-lhe
beijinhos." "já tenho amigas que gostam de mim por aquilo que sou"

Aumento da capacidade
para lidar com as suas
dificuldades

"O CADIn ajudou-me a ultrapassar as fases mais difíceis e sei que se
voltar a precisar o CADIn me ajuda. Até já tenho estratégias para
ultrapassar estes momentos."“Estou mais feliz porque lido melhor
com problemas, já não tenho tantas inseguranças e medos, e isso
ajuda-me na escola.”

Aumento de competências
funcionais, sociais e
emocionais

"Acho que estou melhor na escola porque a Carolina me ajuda."
"Estou melhor na escola. Dantes portava-me um bocado pior agora
estou melhor."

Aumento da confiança no
futuro do utente

"O Tiago no Cadin adquiriu competências e ferramentas para
progredir em autonomia." "Tínhamos uma grande preocupação em
relação ao T. porque ele não conseguia ler"

Redução de sentimento de
frustração

"Sinto muito menos stress agora… não conseguiamos a forma
correta de chegar a ele." "Deixou de haver tensão, deixou de haver
uma preocupação constante."

Maior facilidade de inclusão
do utente nas dinâmicas
escolares

"Devido à intervenção precoce de que beneficiou e ao adiamento
da entrada no 1º ciclo, esta transição decorreu bem." "Conseguiu
voltar a trabalhar (sucesso académico) e conseguiu uma
estabilidade emocional, fruto de ter aprendido a estar com os
outros socialmente e da aceitação pelos outros."

Maior compreensão do
problema e possibilidades
de solução

"Os relatórios do CADIn são importantes para entregar aos
responsáveis pelo Ensino Especial da escola e conseguir apoios
para os alunos." "Foi essencial para fazer um diagnóstico correto e
ajudar a delinear soluções."

Famílias

Professores
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6. PROVAS E VALOR
6.1. INDICADORES (QUANTIDADE)
Os fatores específicos da atividade do CADIn, nomeadamente a variedade etária dos beneficiários e a
individualidade de cada caso, fazem com que seja difícil elaborar indicadores objetivos. Por outro lado, o
bem-estar é sempre subjetivo.
Nos indicadores a medir através de entrevistas telefónicas procurou-se uniformizar ao máximo as escalas,
evitando que fossem demasiado amplas. As legendas adotadas foram a concordância, a frequência e o
nível de preocupação ou facilidade de participação.
Adicionalmente, foi utilizada como fonte a avaliação dos técnicos sobre as competências funcionais, sociais
e emocionais, para a qual foi utilizada uma escala de nível de aquisição. Este nível de aquisição foi
normalmente ponderado com o expectável para a idade do utente.
Tabela 7 - Indicadores da Análise

STAKEHOLDERS

Utentes

Famílias

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Melhoria da qualidade
da relação com os
outros

Nível de frequência de
situações de conflito.

1

4

Inquérito
Telefónico/
presencial

Aumento da
capacidade para lidar
com as suas
dificuldades

Nível de concordância com
a afirmação “sou capaz de
lidar com os problemas
que surgem”

1

4

Inquérito
Telefónico/
presencial

Aumento de
competências
funcionais, sociais e
emocionais

Média aritmética entre
nível de aquisição de
competências funcionais,
emocionais e sociais

1

4

Relatórios técnicos

Aumento da confiança
no futuro do utente

Nível de “confiança no
futuro do meu filho”

1

4

Inquérito
Telefónico/
presencial

Redução de
sentimento de
frustração

Média aritmética entre o
nível de concordância com
a afirmação “na maioria
das vezes, os esforços que
faço na educação do meu
filho têm resultado” e o
nível de preocupação com
a situação familiar

1

4

Inquérito
Telefónico/
presencial
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA

FONTE

Professores

Maior facilidade de
inclusão do utente nas
dinâmicas escolares

Média aritmética entre o
nível de facilidade de
participação do aluno nas
atividades letivas e não
letivas

1

4

Inquérito
Telefónico/online

Maior compreensão
do problema e
possibilidades de
solução

Nível de compreensão das
dificuldades do aluno.

1

4

Inquérito
Telefónico/online

Com base nas respostas aos questionários foi calculada a distância percorrida (DP), ou seja, se entre
setembro de 2016 e hoje, existe diferença no estado das mudanças analisadas. O valor reflete a diferença
entre a avaliação feita no início da intervenção e a atualidade, em termos percentuais: se passou de 1 para
3, então a DP é 50% ((3-1)/4x100).
Para os indicadores escolhidos, existem mudanças significativas com distância percorridas de 11% a 23%.
No caso dos utentes, as mudanças auto-reportadas (mudanças 1 e 2) têm maior DP que as mudanças
avaliadas pela equipa clínica (mudança 3).
Estes resultados estão em linha com os objetivos do projeto Bolsa Social. Apenas o resultado dos
professores fica aquém das expectativas, uma vez que um dos objetivos da intervenção é de promover a
inclusão no contexto escolar, trabalhando em colaboração com os professores.
Tabela 8 - Quantidade

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Utentes

SEGMENTO

DP

N/A.

23%

N/A.

27%

N/A.

19.25%

N/A.

16,25%

Melhoria da qualidade da relação com os outros
Aumento da capacidade para lidar com as suas dificuldades

Aumento de competências funcionais, sociais e emocionais

Famílias

Aumento da confiança no futuro do utente
17,75%
Redução de sentimento de frustração

Professores

Maior facilidade de inclusão do utente nas dinâmicas
escolares

11%

12,5%
Maior compreensão do problema e possibilidades de
solução
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6.2. VALOR DAS MUDANÇAS
A valorização de mudanças intangíveis é sempre um desafio. Existe um grau de subjetividade na base das
mesmas que dificulta a identificação de inputs que permitam resultados equivalentes.
Para este exercício, contou-se sobretudo com o conhecimento e experiência clínica da equipa técnica, já
que, na generalidade, os stakeholders entrevistados, quando questionados sobre serviços alternativos que
poderiam procurar para obter os mesmos resultados, responderam: “outro serviço igual ao CADIn” ou “não
sei, ficava sem solução”.
Apenas o stakeholder professores deu algum apoio na definição de serviços equivalentes (acesso a
formação) ou ótimos (presença de técnico na escola), que foram traduzidas nas aproximações financeiras
apresentadas.
Para os stakeholders utentes procurou-se encontrar serviços que, segundo a literatura científica, estão
relacionados com estes outcomes: a participação em atividades de grupo estruturadas para melhorar a
relação com os outros, o coaching para trabalhar a resolução de problemas e o acompanhamento
especializado na (re)habilitação de competências.
Fazemos aqui uma ressalva para o facto de termos assumido uma aproximação financeira de valor superior
para a mudança relacionada com o aumento de competências, apesar de esta ser a que tem um resultado
de priorização inferior nos inquéritos realizados à população.. Esta decisão foi consciente e baseada em
duas ordens de razão. A primeira o facto de poder haver um viés na resposta devido ao facto de apenas se
terem questionado os utentes sobre as duas primeiras mudanças (a terceira foi avaliada pelos técnicos). E,
a segunda, a interdependência desta em relação às restantes. A aquisição de competências permite
melhorar a relação com os outros e vice-versa - o ruído do conflito prejudica a aprendizagem.
Para as famílias, as aproximações financeiras são mais óbvias, baseando-se também na literatura científica:
a terapia familiar contribui para a harmonia e confiança no futuro e o coaching parental para aumentar
reduzir o sentimento de frustração.
Por fim, esclarecemos que as aproximações financeiras abaixo refletem o valor do nível máximo ou ótimo
da mudança e não o nível em que o stakeholder está ou o que foi aportado pela ação do CADIn.
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Tabela 9 - Valor das Mudanças

STAKEHOLDER
Utentes

Famílias

Professores

MUDANÇA

VALOR

RACIONAL / AF

Melhoria da qualidade
da relação com os
outros

753€

Aderir a um movimento escutista ou guidista. Valor para um
ano de permanência, inclui inscrição/quota/seguro,
atividades e fardas. Prática de um desporto de equipa, 3
vezes por semana.

Aumento da
Capacidade para lidar
com as suas
dificuldades

1.800€

2 consultas de coaching por mês durante 12 meses

Aumento das
competência funcionais,
emocionais e sociais

2.092€

2 consultas médicas, acompanhamento semanal em apoio
especializado de acordo com as necessidades do
utente,durante um ano

Aumento de confiança
no futuro do utente

1.980€

Acompanhamento em terapia familiar, semanalmente

Redução de sentimento
de frustração

900€

Consulta mensal de coaching parental

Maior facilidade de
inclusão do utente nas
dinâmicas escolares

1.500€

Presença de um técnico de educação especial na escola,
quinzenalmente, durante 10 meses para supervisão de casos
e aconselhamento

Maior compreensão do
problema e
possibilidades de
solução

300€

Frequência de 3 ações de formação de 8h no âmbito das
perturbações do desenvolvimento: diagnóstico, avaliação e
intervenção
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7. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
7.1. DURAÇÃO E REDUÇÃO
Os stakeholders envolvidos na análise foram questionados sobre a duração das mudanças verificadas: “ Se
o acompanhamento no CADIn acabasse hoje, quanto tempo acha que duraria cada uma das mudanças
identificadas?”. A média das respostas a esta questão está traduzida no quadro abaixo, arredondada em
anos.
As crianças, regra geral, demonstram uma grande confiança na manutenção das mudanças, para além da
intervenção, possivelmente por incapacidade para prever desafios futuros. As famílias, pelo contrário,
mostram-se muito pouco confiantes e quase dependentes do apoio do CADIn. Este resultado foi inesperado
e reflete a situação especialmente vulnerável de grande parte das famílias abrangidas pelo projeto.
Esta duração é integrada no cálculo do SROI, como forma de valorizar as mudanças que perduram para
além do ano de intervenção. Prevê-se, no entanto, que possa haver uma diminuição desse efeito com o
passar do tempo. Este fator de depreciação é integrado através da taxa de redução, ou percentagem de
desvalorização do impacto nos anos seguintes à intervenção.
No caso do projeto Bolsa Social, o cálculo da taxa de redução obedeceu aos seguintes critérios:
•• 100% para mudanças com duração até 1 ano.
•• 25% para mudanças internas, que resultam de uma aprendizagem e capacitação da pessoa e, por

isso, o seu efeito transita para os anos seguintes, não havendo um grande desgaste das mesmas ao
longo do tempo.
•• 0% para mudanças que dependem do conhecimento, que consideramos que não se perde no tempo

em análise (3 anos)..
Tabela 10 - Duração e Redução das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Utentes

Famílias

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Melhoria da qualidade da relação com os outros

4

25%

Aumento da Capacidade para lidar com as suas
dificuldades

4

25%

Aumento das competência funcionais, emocionais e
sociais

3

25%

Aumento de confiança no futuro do utente

1

100%

Redução de sentimento de frustração

1

100%
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Professores

Maior facilidade de inclusão do utente nas dinâmicas
escolares

2

25%

Maior compreensão do problema e possibilidades de
solução

3

0%

7.2. ATRIBUIÇÃO I
A atribuição I é calculada com base na diferença entre a avaliação dada pelos stakeholders ao estado da
mudança atual e avaliação hipotética no mesmo momento caso não tivesse havido intervenção.
Para esta análise foi reduzida a 0% pela equipa responsável porque algumas questões foram mal
formuladas, podendo gerar um enviesamento conforme passamos a explicar.
Porque a intervenção pode ter tido início antes de setembro de 2016 foi decidido pedir aos stakeholders
que reportassem sobre as mudanças ocorridas desde essa data. A questão para identificação do valor de
base foi corretamente colocada, pedindo que avaliassem o estado no momento 0 (setembro de 2016). No
entanto, o mesmo não foi feito na questão que pede para avaliarem o estado hipotético em que estariam
hoje caso não tivesse havido intervenção, ou seja, não foi especificado que seria o estado atual caso não
tivesse havido intervenção desde setembro de 2016. Porque a intervenção pode ter tido início antes dessa
data, a avaliação do momento hipotético pode ser excessivamente negativa, gerando uma atribuição
errada.
Decidimos, por isso, não comparar estes valores para definição da atribuição, assumindo um valor hipotético
igual ao valor base (setembro de 2016), o que significou uma atribuição igual a 0% para todas as mudanças.
Tabela 11 - Atribuição I

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Utentes

Melhoria da qualidade da relação com os outros

0%

Aumento da Capacidade para lidar com as suas dificuldades

0%

Aumento das competência funcionais, emocionais e sociais

0%

Aumento de confiança no futuro do utente

0%

Redução de sentimento de frustração

0%

Maior facilidade de inclusão do utente nas dinâmicas escolares

0%

Maior compreensão do problema e possibilidades de solução

0%

Famílias

Professores

ATRIBUIÇÃO I
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7.3. ATRIBUIÇÃO II
A atribuição II foi calculada com base na resposta dos stakeholders à questão “Imagine que tem 10 pontos
para distribuir entre todas as intervenções que contribuíram para a mudança, quantos pontos atribuiria ao
CADIn?”
A taxa de atribuição apresentada no quadro abaixo é, na realidade, um desconto que corresponde à
percentagem que os stakeholders atribuíram a outras intervenções que não a realizada pelo CADIn.
Os utentes e as famílias atribuíram geralmente uma responsabilidade muito elevada à intervenção do
CADIn pelos resultados alcançados. A equipa clínica e os professores encontram outras contribuições para
as mudanças.
Utentes e famílias fazem uma análise à luz da gratidão, não se dando crédito próprio pelo esforço que
fizeram para mudar. Técnicos e professores conseguem fazer uma análise menos enviesada pela emoção e
reconhecer o investimento de outros atores, utentes, famílias, professores e de outras instituições a
trabalhar com a mesma população, nomeadamente CAFAP e CPCJ.
Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Utentes

Melhoria da qualidade da relação com os outros

13%

Aumento da Capacidade para lidar com as suas dificuldades

19%

Aumento das competência funcionais, emocionais e sociais

23%

Aumento de confiança no futuro do utente

17%

Redução de sentimento de frustração

20%

Maior facilidade de inclusão do utente nas dinâmicas escolares

38%

Maior compreensão do problema e possibilidades de solução

28%

Famílias

Professores

ATRIBUIÇÃO II

7.4. DESLOCAÇÃO
A taxa de deslocação pretende incluir na análise eventuais efeitos secundários negativos gerados pela
intervenção. Por exemplo, uma intervenção ao nível da criminalidade de um bairro, pode ter causado o
aumento da mesma num bairro vizinho, ou seja, uma deslocação. Para a intervenção em análise,
consideramos que não existe deslocação já que a intervenção se destina a provocar mudanças no indivíduo,
as quais são medidas pela avaliação realizada..
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7.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
Segundo o cálculo do SROI, o valor do investimento é multiplicado 2,7 vezes em benefícios para a sociedade.
Para este rácio favorável contribuiu sobretudo o facto de a intervenção ser essencialmente habilitativa e
capacitadora, procurando provocar uma mudança interna nas pessoas que abrange. Se por um lado, este
trabalho de um para um, centrado naquilo que o indivíduo pode fazer para mudar a sua situação tem
custos mais elevados, traz também ganhos que perduram para lá da intervenção e que têm efeitos nos
vários contextos de vida da pessoa.

7.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Nas análises de sensibilidade procurou-se testar a variação no SROI provocada por fatores específicos
sobre os quais houve dúvidas na análise dos questionários, bem como testar cenários pessimistas sobre as
aproximações financeiras
Estas dúvidas surgem porque a população em análise tem algumas dificuldades na compreensão e
comunicação que podem comprometer a qualidade dos dados. Procurou-se aplicar os questionários
presencialmente, nomeadamente aos familiares e utentes com maiores dificuldade, ainda assim, reconhecese que os dados podem não refletir totalmente os resultados reais.
A primeira dúvida surgiu em relação à duração das mudanças reportada pelos utentes (consideramos que
são demasiado otimistas) e das famílias (consideramos que são demasiado pessimistas). A própria diferença
entre a duração reportada pelas famílias (1 ano) e pelos utentes (4anos) levanta dúvidas.Assim, fizemos
uma análise pessimista, reduzindo em 50% a duração das mudanças avaliadas pelos utentes e uma análise
otimista, aumentando em 100% as mudanças manifestadas pelas famílias.
Outro fator específico de dúvida foi provocado por uma falha na elaboração do questionário. O cálculo da
atribuição I é baseado numa pergunta hipotética sobre o estado atual da mudança caso não tivesse havido
intervenção. Como nesta análise se assumiu que seria avaliada apenas a mudança no ano letivo 2016/2017,
esta questão hipotética deveria ter sido ajustada para avaliar o estado atual da mudança caso não tivesse
havido intervenção no último ano. Como não foi, optou-se por reduzir a 0% este desconto.
Porque uma parte dos utentes iniciou intervenção apenas no ano em análise procurou-se perceber de que
forma poderia ser afetado o SROI se a questão tivesse sido corretamente colocada. Para tal, fez-se uma
média entre o valor de base (estado da mudança em setembro de 2017) e valor hipotético (estado da
mudança caso não tivesse havido intervenção). Esta análise provocou uma variação muito significativa no
SROI, deixando uma dúvida que só poderá ser resolvida com a reaplicação dos questionários no próximo
ano.
Os cenários pessimista e otimista sobre as aproximações financeiras procuraram avaliar a variação que
existiria com a redução ou aumento destas em 20%. Esta análise não tem por base uma dúvida específica,
apenas se considerou que, sendo as aproximações um fator que pode influenciar significativamente o SROI
e que não tem por base os questionários se deveria introduzi-la nos testes de sensibilidade.
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Tabela 13 - Análises de Sensibilidade

CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO AO
CENÁRIO BASE

RÁCIO
SROI

% VARIAÇÃO
DO RÁCIO
SROI

Cenário pessimista de
duração

Redução de 50% do efeito da mudança 1 e 2, dos
utentes

2,5

9%

Cenário otimista de
duração

Aumento de 100% do efeito da mudança, nas famílias

2,8

2%

Cenário reajuste da
atribuição 1

H = média de T0 e H nos questionários

3,8

37%

Cenário pessimista
aproximações financeiras

Redução de 20% das aproximações financeiras

2.3

-18%

Cenário otimista
aproximações financeiras

Aumento de 20% das aproximações financeiras

3.4

+22%
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MAPA DE IMPACTO | CADin | Bolsa Social

QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução

Stakeholders

Universo

Quem afetamos/nos
afeta?

Qual o número
total de
stakeholders?

O que vão
eles
investir?

Quanto vão
investir?

Atividades em números

29

Dinheiro

8.614,65 €

13 consultas (neuropediatria,

Melhoria da

Nível de frequência de

pedopsiquiatria), 4

qualidade da relação

situações de conflito

avaliações (cognitivas,

com os outros

Utentes

Recursos

Realizações

Mudanças
Descrição

Indicador

QT

23%

Descontos (DC)
Aproximação
Financeira (AF)

Aderir a um movimento

Impacto

Valor

AT I

AT II

DS

CM

DR

RD

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

753,00 €

0%

13%

0%

1

4

25%

4.364,56 €

3.273,42 €

2.455,07 €

9.644,72 €

1.800,00 €

0%

19%

0%

1

4

25%

11.387,95 €

8.540,96 €

6.405,72 €

25.164,86 €

2.092,00 €

0%

23%

0%

1

3

25%

9.027,55 €

6.770,66 €

5.078,00 €

19.948,89 €

1.980,00 €

0%

17%

0%

1

1

100%

7.791,18 €

0,00 €

0,00 €

7.791,18 €

900,00 €

0%

20%

0%

1

1

100%

3.706,20 €

0,00 €

0,00 €

3.706,20 €

1.500,00 €

0%

38%

0%

1

2

25%

2.990,63 €

2.242,97 €

0

5.106,63 €

300,00 €

0%

28%

0%

1

3

0%

788,44 €

788,44 €

788,44 €

2.236,21 €

escutista ou guidista.
Valor para um ano de

psicopedagógicas,

perman.ncia, inclui

comportamentais) e 425

inscrição/quota/seguro,

sessões de intervenção

atividades e fardas.

(psicologia, terapia da fala,

Prática de um desporto

psicomotricidade, educação

de equipa, 3 vezes por

especial e reabilitação)

semana.
27%

2 consultas de coaching

Aumento da

Nível de concordância

capacidade para

com a afirmação "sou

lidar com as suas

capaz de lidar com os

dificuldades

problemas que surgem"

Aumento de

Média aritmética entre

competências

nível de aquisição de

acompanhamento

funcionais, sociais e

competências funcionais,

semanal em apoio

emocionais

emocionais e sociais

especializado de acordo

por mês durante 12 meses

19%

2 consultas médicas,

com as necessidades do
utente,durante um ano
Famílias

29

...

0,00 €

Aumento da

Nível de confiança com o

confiança no futuro

futuro do filho

16%

Acompanhamento em
terapia familiar,
semanalmente

do utente
Redução de

Média aritmética entre o

sentimento de

nível de concordância com

frustração

a afirmação "na maioria

18%

Consulta mensal de
coaching parental

das vezes, os eforços que
faço na educação do meu
filho t.m resultado" e o
nível de preocupação com
a situação familiar
Professores

29

....

0,00 €

11%

Presença de um técnico

Maior facilidade de

Média aritmética entre o

inclusão do utente

nível de facilidade de

de educação especial na

nas dinâmicas

participação do aluno nas

escola, quinzenalmente,

escolares

atividades letivas e não

durante 10 meses para

letivas

supervisão de casos e
aconselhamento

Maior compreensão

Nível de compreensão das

do problema e

dificuldades do aluno.

13%

Frequência de 3 ações de
formação de 8h no

possibilidades de

âmbito das perturbações

solução

do desenvolvimento:
diagnóstico, avaliação e
intervenção

0

...

0,00 €

RH CADIn

0

...

0,00 €

Financiadores

0

Dinheiro

17.606,10 €

Encaminhadores
(CPCJ, CAFAP,
Tribunal)

e Género

(Gulbenkian, Luz
Saúde, associados)

Stakeholder7

0

...

0,00 €

Stakeholder8

0

...

0,00 €

Outros Doadores

0

Dinheiro

469,89 €

Investimento Total

26.690,64 €

Impacto Total

73.598,69 €

Rácio SROI

2,757
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8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
A primeira lição a retirar deste processo é que o deveríamos ter aplicado há mais tempo. Faltou a orientação
que o programa impacto social deu para podermos levar esta Instituição a bom porto.
Fica a satisfação do trabalho feito, sobreposta em larga medida pela descoberta das vidas que a ação da
instituição toca no seu dia-a-dia. O SROI, sendo uma análise que resulta num rácio de dois números, é
demasiado pequeno para conter estas vidas, com os seus anseios, projetos, expectativas e realizações.
Concluída a análise, os caminhos que se avistam para gerar mais impacto são dois.
Um caminho interno, de ajustes na intervenção em duas vias principais. Em primeiro lugar, pelo reforço da
cooperação entre a clínica e a intervenção social através da introdução de uma assistente social na equipa.
Em segundo lugar, pela criação de mecanismos para reforçar a aproximação das escolas, claramente
sedentas de maior apoio.
Um caminho externo. focado em dois objetivos. Primeiro, o de ser um dos atores principais nos estudos e
aconselhamento de leis que de alguma forma influenciam a vida das pessoas com necessidades especiais,
Este contributo da Instituição tanto se poderá fazer junto dos órgãos de soberania como junto da população
jovem/universitária, pois serão estes os decisores do amanhã. Segundo, o de utilizar esta análise como
prova da efetividade e custo benefício da intervenção para procurar obter os apoios necessários para a sua
expansão.
Quanto às dificuldades sentidas na análise, estas prendem-se sobretudo com a obtenção de informação
fiável junto dos stakeholders. Será necessária uma revisão dos questionários, para os adaptar melhor aos
beneficiários mais novos ou com maiores dificuldades de compreensão. Conta-se com a experiência da
equipa clínica para apoiar nesta alteração que consideramos poder trazer uma maior solidez aos dados
obtidos.
Outra medida que nos parece ser importante implementar é a aplicação dos questionários em momentos
distintos, em vez de contar apenas com a memória e reconto dos stakeholders de forma a ter maior
qualidade de dados.
Por fim, queremos deixar duas notas de agradecimento. A primeira para a equipa da 4change, que nos
apoiou neste processo, em especial à nossa mentora Constança Aragão Morais que foi incansável e nos deu
o necessário ânimo para ultrapassar as vicissitudes que foram surgindo ao longo do processo. E a segunda,
aos financiadores e dinamizadores desta iniciativa por permitirem ao CADIn e às demais organizações fazer
este exercício tão importante quer em termos de validação interna da prática de cada intervenção, como
externa abrindo portas junto de parceiros e financiadores.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Fundação AFID Diferença é uma Instituição de Solidariedade Social, reconhecida como Pessoa Colectiva
de Utilidade Pública e que serve uma população alargada, em inúmeras respostas sociais, em três áreas
distintas: Reabilitação, Infância e Idosos. Presta apoio anualmente a mais de 1600 pessoas e conta com 213
colaboradores e 25 voluntários.
O projecto em análise - Lar residencial - promove o apoio social e residencial para os jovens e adultos com
deficiência intelectual para os quais as suas famílias se encontrem impossibilitadas de lhes prestar os
cuidados básicos. Está integrado com as outras respostas e serviços da AFID, de modo a garantir a
abrangência dos serviços prestados, nomeadamente, com o Centro de Medicina Física e de Reabilitação e
o Centro de Atividades Ocupacionais.
A avaliação SROI foi realizada com o objetivo de ajudar e clarificar as tomadas de decisão em termos de
gestão estratégica e as melhorias operacionais. Importa avaliar os outcomes exclusivos da intervenção
eliminando os efeitos externos a esta, de modo a apurar o valor líquido da intervenção.
Com base nos resultados da implementação deste projecto, experimentamos de forma mais consistente: a
importância da avaliação dos impactos da intervenção; a necessidade de focar a intervenção a partir de
objetivos de outcomes que garantam uma leitura aprofundada das transformações operadas na vida dos
nossos clientes. Fortalecemos ainda mais a consciência da importância do nosso trabalho no aumento da
qualidade de vida das famílias dos clientes que atendemos.
Com base nas conclusões deste projecto decidiu-se realizar a avaliação de impacto aos projectos futuros
da AFID e efectuar a mesma avaliação a todas as respostas sociais e serviços que temos neste momento
em funcionamento.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
O Lar Residencial da AFID teve início em 1994 para responder às necessidades de um grupo de pais de
pessoas com deficiência profunda que necessitavam de um apoio residencial com qualidade para os seus
filhos.
De acordo com os Censos de 2001, 45,2% da população com deficiência tem entre 45 e 90 ou mais anos e
apenas 12% se situam entre os 0 e os 19 anos. Esta situação coloca enormes desafios às famílias, às
organizações e ao Estado no sentido de providenciar os apoios necessários para uma vida digna e com
qualidade. Da nossa experiência, a necessidade de resposta residencial para pessoas com deficiência tem
crescido todos os anos em virtude do aumento da esperança média de vida e envelhecimento das
estruturas familiares. Este aumento é evidenciado através da existência de 308 pessoas em lista de espera.
Alinhado com a missão da instituição, o Lar Residencial promove o apoio social e residencial para os jovens
e adultos com deficiência intelectual e multideficiência cujas famílias se encontrem impossibilitadas de lhes
prestar os cuidados básicos. O Lar residencial tem como principal objectivo proporcionar o alojamento a
pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, com idades superiores a 16 anos, como recurso
complementar ao apoio familiar. Constituem ainda objectivos específicos: o desenvolvimento e/ou
manutenção da autonomia pessoal e social, a promoção do bem-estar físico e psicológico e a melhoria da
sua qualidade de vida.
O Lar residencial está integrado com as outras respostas e serviços da AFID, de modo a garantir a
abrangência dos serviços prestados, sobretudo com o Centro de Medicina Física e de Reabilitação e o
Centro de Atividades Ocupacionais. A análise centra-se apenas no Lar Residencial ficando de fora as
restantes respostas e serviços da AFID. A análise dos impactos tornar-se-ia complexa para toda a
organização de acordo com o número de respostas e serviços existentes.

1.2. PORQUÊ?
A avaliação e monitorização do impacto social ao Lar residencial justifica-se pela importância da resposta
no contexto da organização e por estar planeado um novo equipamento com esta resposta.
A avaliação do impacto tem por objetivo ajudar e clarificar as tomadas de decisão em termos de gestão
estratégica e de melhorias operacionais. Queremos saber que impacto tiveram as mudanças operadas para
a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes, para o seu bem-estar físico e emocional e para a sua
reabilitação. Importa avaliar os outcomes exclusivos da intervenção eliminado os efeitos externos a esta, de
modo a apurar o valor líquido da intervenção.
Os resultados da avaliação de impacto serão utilizados pelo Conselho de Administração e pela Direção
Técnica da AFID na otimização da intervenção, como ferramenta de melhoria contínua, para desenvolvimento
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de novos projectos nesta área e apresentação externa de resultados a todos os stakeholders, sobretudo
aos potenciais financiadores.

1.3. COMO?
A avaliação de impacto do Lar Residencial foi efectuada a partir de uma análise avaliativa que tenha em
conta os dados históricos da intervenção. Foi tipo como período de análise o ano de 2016. A recolha de
dados históricos será potenciada pelos instrumentos de planeamento e monitorização já implementados
(planos e relatórios de actividades, avaliações diagnósticas, planos individuais de intervenção e respectivas
avaliações semestrais). Dada a baixa rotatividade dos clientes de Lar Residencial é possível apurar
resultados através dos relatos na primeira pessoa.
A avaliação de impacto será desenvolvida por uma equipa técnica abrangente que envolve o Presidente do
Conselho de Administração, o Director da Ação Social, a Diretora Técnica do Lar Residencial, a Diretora
Técnica do CAO (complementar ao serviço do Lar Residencial) e o Diretor Técnico do Lar de idosos (serviço
equiparado). Serão envolvidos na análise a restante equipa de colaboradores.
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2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Na tabela 1 apresenta-se os stakeholders do projeto, agrupados segundo a natureza da relação que
estabelecem com o mesmo. Foram definidos os 3 stakeholders principais tendo por base o princípio da
materialidade e da importância dos mesmos no que se refere à experimentação das mudanças provocadas:
a) Clientes
b) Famílias dos Clientes do Lar Residencial
c) Famílias dos Clientes SOS
Por clientes do lar residencial entendemos as 36 pessoas com deficiência que usufruem dos serviços
residenciais ao longo de todo o ano aos quais se juntam clientes atendidos em períodos temporários
denominados por “Clientes SOS”..
As famílias dos clientes do Lar residencial foram entendidas como uma unidade familiar por cliente na qual
se incluem os pais, os irmãos bem como outros familiares directos ou responsáveis pelo acompanhamento
e apoio dos clientes. Neste sentido entendemos ainda incluir neste grupo os tutores nomeados judicialmente
pelo processos de interdição ou inabilitação.
Foram também consideradas as famílias dos clientes SOS (clientes atendidos em situação temporária) por
ser um grupo materialmente relevante uma vez que as mudanças nele verificadas são importantes e
relevantes para a análise do impacto do Lar Residencial.
De modo a possibilitar uma análise mais profunda do grupo de clientes foram constituídos 4 sub grupos
segmentados a partir da autonomia funcional dos clientes uma vez que esta variável tem uma influência
directa nas experiências individuais e consequências mudanças que daí resultem. Foi também considerado
outro subgrupo - “clientes SOS” - uma vez que existe um denominador comum entre todos os seus
elementos - o tempo de experimentação do projecto. Esta característica influi diretamente as experiências
vivenciadas e as mudanças sentidas pela participação no Lar Residencial.
Numa fase posterior será importante segmentar o grupo das famílias dos clientes do Lar residencial a
partir da dimensão da estrutura do agregado familiar. Este é um critério que influencia as mudanças
sentidas e consequentemente possibilita uma avaliação com maior detalhe do impacto do projecto.
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Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders

STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Clientes

Autónomos

Clientes autónomos em
todas as Atividades de Vida
Diária (AVDs) e com
autonomia na utilização de
transportes públicos e de
sair sozinhos para o exterior
da organização

Recebem diariamente apoio residencial,
serviços de refeição, apoio psicológico e
acompanhamento na gestão da sua vida
pessoal e do seu património. O projecto
providencia também o acompanhamento de
médico de clínica geral e a articulação com os
outros serviços de saúde e desenvolvimento
dos seus projectos de vida de acordo com as
necessidades de cada um.

Parcialmente
dependentes

Clientes autónomos em
algumas das AVDs contudo
necessitam de apoio nas
restantes

Recebem diariamente os apoios de acordo
com o segmento anterior e recebem também
apoio no desenvolvimento das AVDs de
acordo com as suas necesidades (tratamento
de roupas, higiene pessoal, acompanhamento
ao exterior, dinamização de atividades
socioculturais...)

Totalmente
dependentes

Clientes dependentes de
apoo de 3ª pessoa para
todas as AVDs

Recebem diariamente os apoios de acordo
com o segmento “Autónomos” e recebem
ainda apoio no desenvolvimento de todas as
AVDs (tratamento de roupas, higiene pessoal,
acompanhamento ao exterior, dinamização
de atividades socioculturais...)

Clientes

SOS

Clientes que são integrados
no Lar residencial em curtos
períodos de tempo para
garantirem descanso ao s
seus cuidadores (um fim de
semana ou uma ou duas
semanas de acordo com as
disponibilidades de vagas e
as necessidades dos
cuidadores)

Recebem, no período de integração no
projecto, todos os serviços e apoios que o
projecto desenvolve de acordo com as suas
necessidades pessoais, e que, são descritos
nos segmentos anteriores.

Famílias dos clientes
de Lar Residencial

NA

Pessoas sinalizadas como
responsáveis pelo
acompanhamento dos
clientes na promoção do seu
bem estar e na garantia da
sua subsistência (pai, mãe,
irmãos, tios, tutores)

Apoio na recepção dos seus familiares ou
tutorandos na estrutura residencial, apoio
psicossocial, encaminhamento jurídico,
comunicação contínua com o projecto e
envolvimento da definição,implementação,
avaliação e revisão dos planos individuais.
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STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Famílias dos clientes
SOS

NA

Familiares directos dos
clientes atendidos em
situação temporária, que
são responsáveis pelos
mesmos e pela garantia e
prestação dos serviços de
que necessitam

Atendimentos individuais para avaliação dos
pedidos, apoio na recepção e alojamento dos
seus familiares no Lar Residencial

Colaboradores

NA

Funcionários da Fundação
AFID com contrato de
trabalho ou de prestação de
serviços no Lar Residential

Prestam os serviços de cuidados,
acompanhamento e animação aos clientes de
acordo com os planos individuais de cada um
deles

ISS

NA

Instituto de Solidariedade e
Segurança Social IP
integrada na Ministério do
Trabalho e da Segurança
Social que tem a função de
financiar o projecto

Financia o projecto de acordo com o
protocolo de cooperação, regulamenta a
atividade e acompanha anualmente o serviço
através e visitas de avaliação

Voluntários

NA

Grupo de pessoas que
participa, individualmente
ou em grupo, de forma
voluntária nas atividades
desenvolvidas pelo projecto

Participação pontual ou regular (definido
para cada um dos voluntários) nas atividades
promovidas pelo e no Lar Residencial

Parceiros da Rede
Social Local

NA

Entidades públicas e
privadas que fazem parte da
Rede Social do Concelho da
Amadora

Acompanhamento e rede de suporte
complementar ao desenvolvimento das
atividades do Lar Residencial de acordo com
as necessidades dos clientes

Organizações
congéneres da rede
regional, nacional e
internacional

NA

Organizações portuguesas e
europeias que trabalham na
reabilitação de pessoas com
deficiência intelectual

Desenvolvimento de projecto de inovação,
realização de atividades de benchlearning e
de benchmarking

Outros Doadores

NA

Organizações públicas e
privadas ou pessoas
individuais que financiam
algumas atividades ou
fazem doações em géneros

Financiamento de bens e serviços para a
prossecução dos objectivos do projecto
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2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS NA ANÁLISE
A decisão para a inclusão ou exclusão de um grupo de stakeholders na análise seguiu de perto o critério da
materialidade do mesmo. Deste modo, foram incluídos os grupos de stakeholders nos quais se espera que
sejam sentidas as maiores mudanças com a dinamização do projecto. Além da materialidade foram ainda
tidos como critérios de decisão da integração dos stakeholders a acessibilidade aos mesmos em termos de
capacidades e disponibilidades destes para a colaboração.
Na tabela abaixo são apresentadas as justificações relativa à inclusão ou exclusão de cada um dos grupos
de stakeholders na análise.
Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise

STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Clientes Autónomos

Sim

São os beneficiários diretos da intervenção e os que experimentam
maiores mudanças pela aplicação do projecto. Através do projecto terão
um acolhimento residencial que implica uma transformação do local de
residência e dos meios disponíveis para a garantia da sua qualidade de
vida e bem estar.

Clientes parcialmente
dependentes

Sim

São os beneficiários diretos da intervenção e os que experimentam
maiores mudanças pela aplicação do projecto. Através do projecto terão
um acolhimento residencial que implica uma transformação do local de
residência e dos meios disponíveis para a garantia da sua qualidade de
vida e bem estar.

Clientes totalmente
dependentes

Sim

São os beneficiários diretos da intervenção e os que experimentam
maiores mudanças pela aplicação do projecto. Através do projecto terão
um acolhimento residencial que implica uma transformação do local de
residência e dos meios disponíveis para a garantia da sua qualidade de
vida e bem estar.

Clientes atendidos SOS

Sim

São os beneficiários diretos da intervenção que experimentam maiores
mudanças pela aplicação do projecto. Através do projecto terão um
acolhimento residencial que implica uma transformação do local de
residência e dos meios disponíveis para a garantia da sua qualidade de
vida e bem estar. Apesar de experimentarem o programa em curtos
espaços de tempo espera-se que sejam significativas as mudanças
sentidas.

Famílias dos clientes de
Lar Residencial

Sim

Espera-se que experimentem mudanças significativas com o
desenvolvimento do projecto Lar Residencial uma vez que têm uma
relação estreita e próxima com os beneficiários directos do programa. O
Lar Residencial vem substituir a dependência da prestação de cuidados
deste grupo aos beneficiários diretos.
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STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Famílias dos clientes
SOS

Sim

Espera-se que experimentem mudanças significativas com o
desenvolvimento do projecto uma vez que o Lar Residencial vem
possibilitar a dinamização de um conjunto de projecto e programas que
não eram possíveis desenvolver por falta de apoio ao acolhimento das
pessoas com deficiência ao seu encargo (ex - fazer uma viagem, ser
submetido a uma intervenção cirúrgica, um tempo de férias, um programa
ou ocupação profissional ou de formação entre outras).

Colaboradores

Não

Stakeholders relevantes na dinamização das actividades do projecto e nas
mudanças que o projecto promove nos clientes. Mas, não são esperadas
nos colaboradores mudanças relevantes para a análise do impacto do Lar
Residencial.

ISS

Não

Espera-se que o Financiador do projecto beneficia do impacto positivo do
mesmo no aumento da qualidade de vida da população mas as mudanças
sentidas não são relevantes para a análise pois se situam apenas ao nível
dos seu objetivos institucionais e não do projecto em si.

Voluntários

Não

Stakeholders relevantes na dinamização das actividades do projecto e nas
mudanças que o projecto promove nos clientes. Mas, não são esperadas
nos voluntários mudanças relevantes para a análise do impacto do Lar
Residencial.

Parceiros da Rede
Social Local

Não

Os parceiros da rede social não influenciam ou são influenciados
diretamente pelo projecto pelo que não é esperado que experimentem
mudanças e deste modo não foram considerados materialmente
relevantes para a análise do impacto.

Organizações
congéneres da rede
regional, nacional e
internacional

Não

Não influenciam ou são influenciados diretamente pelo projecto pelo que
não é esperado que experimentam mudanças e deste modo não foram
considerados materialmente relevantes para a análise do impacto.

Outros Doadores

Não

São Financiadores do projecto e contribuem para o desenvolvimento dos
objectivos do mesmo. Contudo não são esperadas mudanças nos próprios
stakeholders pela implementação do projeto

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
Ao longo da análise a equipa de projecto definiu como estratégia prioritária de envolvimento dos
stakeholders as reuniões presenciais. Contudo, de modo a tornar possível a participação de um maior
número de stakeholders, foram criados inquéritos online.
A tabela seguinte apresenta as estratégias de envolvimento de cada um dos grupos de stakeholders no
mapeamento e na quantificação do impacto.
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No que se refere aos clientes, a amostragem no mapeamento do impacto foi sempre feita de forma aleatória
de modo a garantir a maior capacidade de comunicação dos clientes, uma vez que a maioria dos mesmos
apresenta limitações cognitivas que impossibilitam a recolha da informação necessária. Esta é também a
razão da baixa taxa de envolvimento na quantificação do impacto para os grupos dos clientes parcialmente
dependentes e totalmente dependentes.
Quanto às famílias, usou-se uma estratégia contrária - utilizámos uma seleção aleatória no envolvimento na
fase de mapeamento e a totalidade do universo na recolha de resultados para avaliação do impacto.
Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders

STAKEHOLDER

Clientes

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO
IMPACTO

QUANTIFICAÇÃO DO
IMPACTO

n

Amostragem

Método

n

%

Método

Autónomos

3

3

não aleatória

Grupo focal
presencial

3

100%

Inquéritos
presenciais

Parcialmente
dependentes

23

4

não aleatória

Grupo focal
presencial

7

30%

Inquéritos
presenciais

Totalmente
dependentes

10

2

não aleatória

Grupo focal
presencial

2

20%

Inquéritos
presenciais

SOS

17

7

não aleatória

Entrevistas
telefónicas

7

100%

Inquéritos
online

Famílias dos clientes
de Lar Residencial

N/A

27

5

aleatória

Grupo focal
presencial

27

100%

Inquéritos
online

Famílias dos clientes
SOS

N/A

17

7

aleatória

Entrevistas
telefónicas

7

100%

Inquéritos
online

161

LAR RESIDENCIAL - AFID

3. RECURSOS
Na análise dos recursos utilizados no projecto foram considerados os valores presentes na contabilidade no
centro de custos autónomo e referente ao projecto. Contudo, foram ainda integrados dois valores que não
se encontram presentes na contabilidade e que não tinham ainda sido monetizados: as horas de voluntariado
e os bens de higiene pessoal que são doados em campanhas de recolhas de fundos junto de uma grande
superfície comercial. As horas de voluntariado foram monetizadas utilizando como referência o custo do
salário mínimo nacional em vigor, acrescido de impostos e outros custos associados. Foi definido este valor
uma vez que o apoio dado pelos voluntários e as funções por ele desenvolvidas durante o tempo de
voluntariado se situa ao nível do trabalho desenvolvido pelos colaboradores com a categoria de Auxiliar de
Acção Directa e que neste momento auferem o salário mínimo nacional. Quanto aos produtos de higiene
pessoal, o valor foi contabilizado ao preço de mercado uma vez que a instituição tinha necessidade de
todos eles e tê-los-ia adquirido caso não tivessem sido oferecidos.
Apenas o valor de das amortizações não se encontrava dividido por centro de custo na contabilidade e
deste modo foi definida como regra para o cálculo da taxa de imputação o rácio referente à taxa de clientes
presentes nos dois equipamentos onde decorrem as atividades do Lar Residencial. Todos os valores
referentes a custos indiretos , como o caso de Recursos humanos e FSEs, já se encontram na contabilidade
divididos por centros de custo, o que facilitou a análise no projecto tendo utilizado os valores que figuram
no balanço e demonstração de resultados do ano de 2016 referente ao Lar residencial.
A tabela 4 apresenta o investimento realizado por cada grupo de stakeholders para os recursos consumidos
pelo projeto no ano em análise. No que se refere aos investimentos dos clientes, o valor diz respeito às
comparticipações mensais de cada um deles de acordo com as pensões ou outras fontes de rendimento e
de acordo com a legislação em vigor.
O valor contido na rubrica outros doadores reúne um conjunto diversificados de fontes de investimento das
quais destacamos: financiamento de projecto em curso no Lar residencial, doações em dinheiro de
diferentes doadores, devolução de o,o5 % do IRS, juros de aplicações financeiras entre outras.
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3.1. INVESTIMENTOS
Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise

STAKEHOLDER

INVESTIMENTO ASSUMIDO

Clientes

79275,56

Família de Clientes de Lar Residencial

0,00

Família de clientes SOS

0,00

Colaboradores

0,000

ISS

325303,16

Voluntários

1913,60

Parceiros da Rede Social

0,00

Organizações congéneres

0,00

Outros Doadores

165279,5

TOTAL

571772,07
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4. REALIZAÇÕES
As realizações do Lar residencial referente ao ano 2016 que figuram na tabela abaixo foram calculadas de
acordo com a frequência média dos clientes de Lar residencial e o registo de frequência dos clientes em
regime de SOS (atendimento temporário). Foram consideradas apenas as grandes famílias de actividades
de acordo com o que está definido no plano de actividades anual do projecto.
Dado que a maioria das atividades são prestadas de forma individual, os números referidos na tabela
representam o volume de serviços prestados. O nº de atividades foi calculado multiplicando o número de
realizações diárias (ou semanais) pelo número de clientes que beneficiam desse serviço ou actividade e
pelo número de dias de acolhimento. Apenas nas actividades sócio-culturais o valor apresentado na tabela
não é referente ao volume de participações mas ao número de atividades desenvolvidas.
Tabela 5 - Realizações

QUE ATIVIDADES FORAM
REALIZADAS?

Nº DE
ATIVIDADES

N ºMÉDIO DE
ATIVIDADES POR
BENEFICIÁRIO

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

Alojamento diário

12600

350

36

Alojamento em SOS

255

15

17

Cuidados Pessoais

12855

350 (Clientes diários) 15
(Clientes SOS)

53

Serviço de Refeições

51420

350 (Clientes diários) 15
(Clientes SOS)

53

Cuidados de Saúde

1872

52

53

Cuidados de Imagem

12855

350 (Clientes diários) 15
(Clientes SOS)

53

Apoio Psicossocial

1123

72

53

Administração da Medicação

1872

875 (Clientes diários); 34
(Clientes SOS)

53

Tratamento de Roupas

25710

350

53

Acompanhamento ao Exterior

864

24

36

Atividades Socio-culturais

104

20,22

53

Atividades Terapêuticas

1310

72

36
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5. TEORIA DA MUDANÇA
5.1. TEORIA DA MUDANÇA
CLIENTES
Para os clientes do Lar Residencial foram identificadas 4 cadeias de mudança e aumento de valor que
foram tratadas individualmente apesar de estarem inter-relacionadas. Ambas têm como fim último a
promoção da qualidade de vida e a felicidade dos clientes.
O aumento do bem estar físico é promovido, sobretudo, pelo acesso a bens materiais de acordo com o
gosto e interesse do cliente. Para que isso aconteça é necessária uma melhor autonomia financeira do
cliente promovida pelo apoio à gestão dos rendimentos e pela promoção da empregabilidade ou ocupação
remunerada.
O aumento da qualidade dos cuidados de saúde, da alimentação e das atividades desportivas promove o
aumento da autonomia física. Por sua vez esta leva ao aumento da mobilidade, que é também potenciador
do aumento do bem estar físico dos clientes.
O aumento do bem estar emocional dos clientes é gerado pela redução dos momentos de tristeza e
aumento dos momentos de alegria. Esta alteração emocional está relacionada com o aumento do número
de amigos e pessoas com quem os clientes se relacionam. Na base desta mudança os clientes relatam o
aumento da comunicação interpessoal suportada por várias estratégias de linguagem aumentativa.
O aumento da promoção dos direitos é entendido pelos clientes como o aumento da capacidade de se
auto-representar, pressupondo uma sociedade mais inclusiva que integre melhor a diferença. No Lar
residencial é facultado aos clientes maior acesso à comunicação que os tornou mais informados e com
maiores conhecimentos. os clientes passam a participação mais e assim sentem-se menos discriminados.
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Figura 1 - Teoria da Mudança | Clientes

FAMILIARES DOS CLIENTES SOS
Para os “Familiares de clientes do Lar residencial” e os “Familiares dos clientes SOS” as grandes mudanças
materiais identificadas seguem duas linhas semelhantes. Ambos os grupos identificaram mais apoio na
prestação dos cuidados, mais tempo para a família e uma maior realização pessoal.. Como a realização
pessoal é uma realidade individual e, por isso, pode ser muito variada, foi considerada como mudança
material na avaliação do impacto o aumento da satisfação pessoal.
Nos familiares dos clientes SOS, a outra mudança materialmente mais relevante é o aumento tranquilidade
e a redução do stress. Esta mudança foi identificada como consequência do aumento do grupo de apoio e
do alargamento da rede social de suporte.
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Figura 2 - Teoria da Mudança | Familiares dos Clientes SOS

FAMILIARES DOS CLIENTES DO LAR RESIDENCIAL
Nas famílias dos clientes do Lar residencial, o aumento da tranquilidade e a redução do stress são também
mudanças identificadas. Mas, nos focus groups ficou bem claro que o aumento da segurança é a principal
mudança sentida. Todos os pais inquiridos revelaram que a maior mudança é saber que existe alguém que
garante a continuidade dos cuidados e apoios quando a família se encontrar impossibilitada para o fazer.
O envolvimento dos stakeholders na avaliação e definição das teorias da mudanças trouxe alterações aos
esquemas previamente definidos mas com níveis de alterações diferenciados. No que se refere aos clientes
do Lar o esquema manteve-se praticamente inalterado apenas a mudança final deixou de ser descrita
como “aumento da qualidade de vida” e passou a ser definida como “aumento da felicidade”.
Das entrevistas com os familiares dos clientes SOS foram realizadas duas alterações importantes. Foi
colocada uma referência explícita ao aumento da liberdade e disponibilidade para todos os elementos do
agregado familiar. E, foi referenciada o aumento do bem estar emocional fruto da redução do sentimento
de culpa pela “institucionalização” do seu familiar.
As maiores alterações foram verificadas na teoria da mudança dos familiares dos clientes do Lar residencial.
Foram integradas novas mudanças: “mais e melhor atendimento técnico”, “mais tempo para viajar”, “menos
conflitos familiares” e “aumento da garantia da continuidade dos serviços”. E, foi redesenhado o
encadeamento das mudanças de acordo com as sugestões feitas pelos familiares.
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Figura 3 - Teoria da Mudança | Familiares dos Clientes do Lar Residencial

Tabela 6 - Mudanças Incluídas no cálculo do Impacto

STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES DOS STAKEHOLDERS

Clientes

Aumento do Bem
estar Físico

“Tenho um médico que me ajuda a ter mais saúde” “Temos aqui garantida a
comida” “Faço mais atividades e estou mais ativo. faço mais coisas”

Aumento do Bem
estar Emocional

“Ganhei uma nova família e tenho mais amigos” “tenho sempre alguém para
falar e contar os meus problemas e que me ajudam a estar mais calmo” “Acho
que sei falar melhor com os outros e tenho mais amigos” “Não estou tantas
vezes triste como às vezes estava”

Mais respeito
pelos Direitos

“Falam mais comigo e sei o que se passa” “ posso dizer o que gosto e quero”
“Não me sinto tão diferente como sentia antes”
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES DOS STAKEHOLDERS

Famílias dos clientes
de Lar Residencial

Maior Satisfação
Pessoal

“O Meu filho está melhor cuidado aqui na AFID pois é mais estimulado e tem um
melhor acompanhamento técnico” “Eu tenho mais tempo para mim e para
trabalhar e dar atenção ao meu outro filho” “Posso sair mais, viajar sem ter
sentimento de culpa pois sei que o J. está be acompanhado e é bem tratado”

Maior sentimento
de Segurança

“Temos mais e melhor tempo para o casal e reduzimos os conflitos familiares”.
“Estou mais tranquila pois sei que se morrer alguém cuidará bem da A.”
“Conheci outros pais que têm o mesmo problema e consigo desabafar as
minhas frustrações”

Maior Realização
Pessoal

“Com o apoio da afid consegui ir de férias após 40 anos. Pois desde que a C.
nasceu ainda não o tinha feito. Não conseguia deslocar-me devido à sua grande
dependência e à necessidade de apoio permanente”. “A afid possibilitou que eu
e o meu marido pudéssemos trabalhar e o meu filho mais velho pôde sair com
os amigos”

Maior
Tranquilidade e
redução de Stress

“O ambiente era muito calmo. Sim, fiquei tranquila, viajei descansada”.
“Conversamos e percebi que as minhas angústias são iguais à dos outros pais. O
futuro, quando faltarem os pais. No atendimento também me deram informação
de outras instituições, perto da minha residência, onde posso integrar a minha
filha.”” Tive uma clara noção de redução do stress. Não estava ansiosa para
chegar a casa e ouvir as queixas do filho mais velho que já não tem paciência
para as birras do A. “

Famílias dos clientes
SOS

As mudanças escolhidas, e que se apresentam na tabela anterior, foram escolhidas de acordo com o
princípio da materialidade e da tangibilidade. Tratam-se das últimas mudanças das diferentes cadeias onde
é possível identificar indicadores objectivos e subjectivos que possibilitam uma análise com base em
resultados alcançados.
Nas famílias dos clientes do Lar residencial, o aumento da tranquilidade e a redução do stress foi também
uma mudança importante identificada. Contudo, esta mudança foi excluída da análise por se encontrar
relacionada com outra que aqui é materialmente mais relevante - o aumento do sentimento de segurança.
A Manutenção das duas mudanças poderia induzir a uma duplicação da avaliação do impacto uma vez que
ambas as estão relacionadas com as mesmas actividades e implicações anteriores.
Nos clientes foi excluída a mudança “aumento do bem-estar material”. Dado o elevado nível de dependência
dos clientes do Lar residencial apenas em 3 dos 36 clientes será possível avaliar esta mudança com base na
integração sócio-profissional. Deste modo a mudança não foi considerada materialmente relevante.
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6. PROVAS E VALOR
6.1. INDICADORES (QUANTIDADE)
Tabela 7 - Indicadores da Análise

STAKEHOLDERS

Clientes

Famílias dos clientes
de Lar Residencial

Famílias dos clientes
SOS

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Aumento do Bem
estar Físico

Média do índice de autonomia
e do índice de
desenvolvimento físico
(avaliado pela ECA domínio I e
II

0

15

Processos dos clientes

Aumento do Bem
estar Emocional

Média do Índice de
Ajustamento social e do Índice
de Comportamento social
avaliado pela ECA (Domínio XI
e XVII)

0

15

Processos dos clientes

Mais respeito pelos
Direitos

Média do índice de satisfação
dos clientes com os seus
direitos e com o grupo de
auto-representação

1

4

Inquéritos de
satisfação dos clientes
e inquérito de
satisfação do grupo
de auto-representação

Maior Satisfação
Pessoal

Índice de satisfação geral das
famílias com os serviços do
Lar Residencial

1

4

Inquéritos de
satisfação às famílias

Maior sentimento
de Segurança

Índice de satisfação das
famílias acerca da sua
realização pessoal

1

4

Inquéritos às famílias

Maior Realização
Pessoal

Indice do sentimento das
famílias acerca da sua
realização pessoal

1

4

Inquérito às famílias

Maior
Tranquilidade e
redução de Stress

Índice do sentimento de sua
segurança quanto ao
acompanhamento futuro dos
seus familiares

1

4

Inquérito às famílias

Por princípio foi definida a estratégia de encontrar um equilíbrio entre indicadores objetivos e subjetivos.
Sendo que sempre que existiu a possibilidade de obtenção de dados foi escolhido um indicador objetivo.
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Como não foi sempre possível conjugar indicador objetivo e subjetivo em cada uma das mudanças
concretas avaliadas, foi garantida a existência de indicadores objetivos e subjetivos para a medição do
impacto em cada um dos stakeholders.
Sempre que possível, sobretudo quando os indicadores tinham a mesma escalas, foi considerada uma
média entre dois indicadores. Assim foi garantida uma maior consistência nos resultados da avaliação da
mudança
Uma vez que existia já um conjunto de questionários e avaliações realizadas foram utilizadas neste estudo
de impactos as escalas em uso já na AFID. Na avaliação da Escala de comportamento Adaptativo foi
utilizada a própria escala do instrumento validado que tem a legenda definida para cada um dos domínios
em estudo. Aqui foram utilizados domínios I, II, XI e XVII). Nos questionários foi utilizada uma escala de
likert de 1 a 4 sendo que : 1 - Nada satisfeito; 2 - Pouco Satisfeito,; 3- Satisfeito;; 4 - Muito Satisfeito.
Foram utilizadas 3 tipos de fontes:
•• Os resultados das avaliações da aplicação das escalas de comportamento adaptativo já aplicadas no

passado e que estavam nos processos dos clientes.
•• Os resultados de questionários de avaliação da satisfação já aplicados aos stakeholders
•• Aplicação de novos questionários aos stakeholders no seguimento do estudo de avaliação de

impactos.
Tabela 8 - Quantidade

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Clientes

Aumento do Bem estar Físico

Autónomos

31,25%

Parcialmente dependentes

32,50%

Totalmente dependentes

36,25%

SOS

33,75%

Autónomos

41,88%

Parcialmente dependentes

36,25%

Totalmente dependentes

31,88%

SOS

33,75%

Autónomos

18,75%

Parcialmente dependentes

16,75%

Totalmente dependentes

25,00%

SOS

27,50%

N/A

50,75%

Aumento do Bem estar
Emocional

Mais respeito pelos Direitos

Famílias dos clientes de Lar
Residencial

Maior Satisfação Pessoal
Maior sentimento de
Segurança

47,50%
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Famílias dos clientes SOS

Maior Realização Pessoal

32,50%

Maior Tranquilidade e redução
de Stress

37,50%

O cálculo das quantidades de cada um dos indicadores diz respeito às distâncias percorridas pela aplicação
do projecto. Ou seja à taxa de evolução entre o valor de chegada e o valor da partida. Para isso foi
importante a análise dos dados recolhidos através dos questionários aplicados aos stakeholders.
Para calcular a distância percorrida referente ao bem-estar físico e o bem-estar emocional dos clientes,
foram utilizados os resultados das avaliações da ECA - Escala de comportamento adaptativo em utilização
na AFID. Foi realizada uma nova aplicação da escala e considerou-se a distância percorrida no último ano
igual à diferença entre os resultados da aplicação realizada no decorrer da avaliação de impacto e a
avaliação anteriormente efectuada.
Os resultados atingidos estão alinhados com o que se tinha esperado. Os resultados referentes aos
diferentes segmentos de clientes são muito próximos contudo a tendência em cada uma das mudanças são
consistentes com as características da segmentação dos clientes. Assim mudanças do bem estar físico
aumenta na proporção da dependência dos clientes e o bem estar emocional e os direitos no sentido
inverso.
Para as famílias dos clientes a integração em lar constituiu como que um seguro e garantia da continuidade
dos cuidados aos seus filhos e por isso mesmo garante um aumento de cerca de 50% da distância percorrida
em termos das principais mudança. Uma vez que os serviços no caso SOS são temporários as distâncias
percorridas são menores.

6.2. VALOR DAS MUDANÇAS
Tabela 9 - Valor das Mudanças

STAKEHOLDER
Clientes

MUDANÇA
Aumento do
Bem estar
Físico

SEGMENTO

VALOR

RACIONAL / AF

Autónomos

12 229,10€

custos de habitação com despesas de água gás
e electricidade + Inscrição mensal em ginásio +
alimentação diária equilibrada

Parcialmente
dependentes

15 583,10€

custos de habitação com despesas de água gás
e electricidade + 3 sessões de fisioterapia
semanal + alimentação diária equilibrada

Totalmente
dependentes

18 183,10€

custos de habitação com despesas de água gás
e electricidade + 5 sessões de fisioterapia
semanal + alimentação diária equilibrada

SOS

15 583,10€

custos de habitação com despesas de água gás
e electricidade + 3 sessões de fisioterapia
semanal + alimentação diária equilibrada
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STAKEHOLDER
Clientes

MUDANÇA

Famílias dos clientes
SOS

VALOR

RACIONAL / AF

Autónomos

5 977,00€

Acompanhamento psicológico individual 1 vez
semana + gastos anuais médios com vida social

Parcialmente
dependentes

5 977,00€

Acompanhamento psicológico individual 1 vez
semana + gastos anuais médios com vida social

Totalmente
dependentes

5 977,00€

Acompanhamento psicológico individual 1 vez
semana + gastos anuais médios com vida social

SOS

5 977,00€

Acompanhamento psicológico individual 1 vez
mês + gastos anuais médios com vida social

Autónomos

9 909,00€

exercício do direito à educação - custo médio
de despesas de educação; direito ao trabalho
- valor médio do salário mínimo nacional

Parcialmente
dependentes

9 909,00€

exercício do direito à educação - custo médio
de despesas de educação; direito ao trabalho
- valor médio do salário mínimo nacional

Totalmente
dependentes

9 909,00€

exercício do direito à educação - custo médio
de despesas de educação; direito ao trabalho
- valor médio do salário mínimo nacional

SOS

9 909,00€

exercício do direito à educação - custo médio
de despesas de educação; direito ao trabalho
- valor médio do salário mínimo nacional

N/A

14 611,60€

Valor médio do salário nacional e valor médio
com atividades de lazer

Maior
sentimento de
Segurança

18
960,00€

valor médio a pagar numa instituição com
todos os serviços incluídos

Maior
Realização
Pessoal

14 611,60€

Valor médio do salário nacional e valor médio
com atividades de lazer

Maior
Tranquilidade e
redução de
Stress

18
960,00€

valor médio a pagar numa instituição com
todos os serviços incluídos

Aumento do
Bem estar
Emocional

Mais respeito
pelos Direitos

Famílias dos clientes
de Lar Residencial

SEGMENTO

Maior
Satisfação
Pessoal

Foi necessário recorrer a aproximações financeiras para o cálculo do do valor referente ao nível máximo
das mudanças em análise no projecto verificadas em todos os indicadores de avaliação. Dado que a
maior parte das mudanças são intangíveis foi estabelecido e definido para cada uma delas um conjunto
de aproximações de acordo com o que a tabela acima refere.
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Para a compilação dos dados foram sobretudo utilizados os indicadores de resultados para a população
portuguesas ou os custos médios de serviços na região onde a AFID se encontra. Esta estratégia teve em
conta as preferências reveladas pelos stakeholders nas entrevistas e focus grupos exploratórios. Como
exemplo os familiares referiram que o aumento da sua satisfação ou realização pessoal se inseriam
sobretudo na possibilidade de desenvolver uma vida profissional activa. E, assim, foi considerado o valor
da remuneração média dos salários em Portugal.
Na Mudança do bem-estar físico optou-se por definir aproximações financeiras diferenciadas de acordo
com os segmentos dos clientes atendidos. Esta aproximação diferenciada justifica-se uma vez que a
segmentação dos clientes foi realizada de acordo com a sua autonomia física que é um dado directamente
relacionado com a mudança em avaliação. Por sua vez, não diferenciamos a aproximação financeira
referente à mudança respeito pelos direitos uma vez que utilizamos o como aproximação o exercício do
direito à educação e ao acesso ao trabalho. Estas aproximações não dependem da nível de autonomia dos
clientes utilizada na segmentação dos mesmos. Assim não faria sentido utilizarmos aproximações
financeiras diferenciadas.
Nas Aproximações financeiras relativamente às famílias utilizou-se os seguintes racionais: para o aumento
da realização e satisfação pessoal foi considerado o valor do salário médio nacional e o valor médio dos
custos com actividades de lazer uma vez que esta mudança é atingida através da possibilidade de
desenvolver uma actividade profissional e ter tempo para cuidar de si. Relativamente à tranquilidade,
segurança e redução do stress utilizou-se o racional do custo de um serviço total integrado pois a mudança
surge pelo facto do lar apresentar um total de serviços que possibilita a substituição dos cuidados familiares.
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7. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
7.1. DURAÇÃO E REDUÇÃO
Para cada uma das mudanças foi colocada no questionário aos stakeolderes a pergunta:”Se o apoio do Lar
Residencial da AFID acabasse hoje, quanto tempo acha que duraria cada uma das mudanças identificadas?”.
Foi calculada a média das respostas e somado um ano ao resultado apurado a fim de se considerar o ano
do projecto em análise e avaliação.
Dada a especificidade dos serviços, objectivos e natureza do Lar residencial esperava-se que as respostast
tendessem para 1, ou seja uma mudança imediata. Os valores foram elevados para quase todos os
stakeholderes, mudanças e segmentos de clientes. Pelo que se conclui que a pergunta não foi claramente
entendida. Para corrigir este possível erro de interpretação optou-se pela aplicação de taxas de redução
(i.e. desgaste anual do impacto) elevadas.
Para as mudanças intimamente relacionadas com a prestação dos serviços considerou-se uma taxa de
redução mais elevada, proporcionar ao nivel de dependencia dos clientes, uma vez que quanto maior for a
dependência, maior necessidade existe de cuidados continuados.
Em elevados níveis de dependência estamos em presença de mudanças imediatas que terminam com o fim
da prestação de serviços.
Para as mudanças relacionadas com aspectos emocionais considerou-se taxas de redução mais baixas em
todos os segmentos de clientes pois aqui a mudança continuará no tempo de forma mais prolongada.
Tabela 10 - Duração e Redução das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Clientes

Aumento do Bem estar
Físico

Aumento do Bem estar
Emocional

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Autónomos

4

40%

Parcialmente dependentes

4

60%

Totalmente dependentes

4

80%

SOS

4

95%

Autónomos

4

40%

Parcialmente dependentes

4

60%

Totalmente dependentes

5

80%

SOS

4

50%

175

LAR RESIDENCIAL - AFID

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Clientes

Mais respeito pelos Direitos

Famílias dos clientes de
Lar Residencial

Famílias dos clientes
SOS

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Autónomos

4

25%

Parcialmente dependentes

5

25%

Totalmente dependentes

5

25%

SOS

4

25%

N/A

5

25%

Maior sentimento de
Segurança

5

75%

Maior Realização Pessoal

3

25%

Maior Tranquilidade e
redução de Stress

3

75%

Maior Satisfação Pessoal

7.2. ATRIBUIÇÃO I
Foi pedido aos stakeholders que respondessem às mudanças sentidas num quadro hipotético em que
nunca se tivessem encontrado com o Lar residencial. Com base nestes resultados, medimos as distâncias
percorridas entre o momento inicial e o resultado no quadro hipotético. A relação entre esse resultado e a
distância total percorrida dá-nos a taxa de atribuição I.
Os resultados obtidos estão alinhados com o que era expectável. As taxas de atribuição I são negativas
para os clientes com maiores níveis de dependência, pois nesta situação a ausência dos serviços do projecto
provocaria uma distância percorrida negativa, ou seja, uma deterioração da condição e bem estar inicial.
Por outro lado, as taxas de atribuição são praticamente inexistentes para os clientes autónomos e iguais a
zero para os familiares pois, dada a especificidade dos serviços praticados pelo Lar residencial e as
necessidades dos clientes, seria difícil a existência de qualquer mudança sem o apoio do projecto.
Tabela 11 - Atribuição I

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIBUIÇÃO I

Clientes

Aumento do Bem estar Físico

Autónomos

0%

Parcialmente dependentes

-45%

Totalmente dependentes

-34%

SOS

13%
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIBUIÇÃO I

Clientes

Aumento do Bem estar Emocional

Autónomos

19%

Parcialmente dependentes

-52%

Totalmente dependentes

-20%

SOS

-7%

Autónomos

0%

Parcialmente dependentes

-69%

Totalmente dependentes

-100%

SOS

6%

N/A

-18%

Mais respeito pelos Direitos

Famílias dos clientes
de Lar Residencial

Maior Satisfação Pessoal
Maior sentimento de Segurança

2%

Famílias dos clientes
SOS

Maior Realização Pessoal

0%

Maior Traquilidade e redução de Stress

0%

7.3. ATRIBUIÇÃO II
Foi pedido aos stakeholders que, para cada mudança, atribuíssem, numa escala de 0 a 10 os pontos
correspondentes à importância do Lar Residencial para a mudança verificada. Com base no resultado,
calculou-se a taxa do impacto observado que terá sido gerado pela atuação de outras invervenções no
terreno. Assim, quanto maior a atribuição da importância ao Lar residencial para a distância percorrida,
menor a taxa de Atribuiçao II.
Os resultados atingidos estão um pouco acima do que se tinha esperado, uma vez que todos os clientes
usufruem também de um outro projecto interno na AFID, o Centro de Actividades ocupacionais, que para
efeitos da presente análise é considerado como “outra intervenção”. Daqui concluímos que as respostas
apresentadas referem-se à distribuição entre a atribuição do impacto da ação da AFID no seu todo perante
os restantes apoios e não tanto apenas ao Lar Residencial.
No entender da equipa técnica deveriam ser registados valores mais baixos uma vez que metade da
intervenção da AFID para estes clientes é feita noutro projecto e respostas sociais. Pelo que não seria
expectável valores acima de 6. Para avaliar esta situação esta variável será utilizada na construção de
diferentes cenários na avaliação de sensibilidade.
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Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIBUIÇÃO II

Clientes

Aumento do Bem estar Físico

Autónomos

20%

Parcialmente dependentes

25%

Totalmente dependentes

22%

SOS

42%

Autónomos

35%

Parcialmente dependentes

23%

Totalmente dependentes

20%

SOS

40%

Autónomos

33%

Parcialmente dependentes

24%

Totalmente dependentes

36%

SOS

39%

N/A

16%

Aumento do Bem estar Emocional

Mais respeito pelos Direitos

Famílias dos clientes de
Lar Residencial
Famílias dos clientes
SOS

Maior Satisfação Pessoal
Maior sentimento de Segurança

16%

Maior Realização Pessoal

42%

Maior Traquilidade e redução de
Stress

32%

7.4. DESLOCAÇÃO
Não se considerou a necessidade de aplicar uma taxa de deslocação uma vez que todos a aplicação do
projecto não provocou nenhuma transferência de impacto negativo para uma outra área.

7.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
Obteve-se um SROI para o Lar Residencial de 2,88, o que significa que a resposta social Lar residencial da
AFID triplica em valor social o valor financeiro investido. Este valor reflecte o impacto atribuído pelos
stakeholders ao projecto e a sua importância para as mudanças em estudo e verificadas.
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7.6 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Na Análise de sensibilidade considerou-se inicialmente dois cenários otimistas e dois cenários optimistas.
Um cenário optimista e um cenário optimista para cada uma das variáveis da avaliação de impacto em que
os valores apurados tinham uma maior grau de incerteza. Como já foi descrito anteriormente, os dados em
que os resultados obtidos estiveram menos ajustados ao que inicialmente a equipa de projecto previu
foram a duração e a atribuição II. Neste sentido os cenários otimistas e pessimistas foram construídos
variando positiva e negativamente 20% de cada uma destas variáveis. Como a redução de 20% na duração
não provocou nenhuma alteração no SROI foi ainda considerado um outro cenário com redução de 80%.
A variação da duração, na análise de sensibilidade não apresentou nenhuma alteração dos resultados
obtidos para o SROI,mantendo o valor inicialmente calculado. Daqui se concluiu que a estratégia das taxas
de redução efectuadas foram assertivas e garantiram um resultado consistentes.
No que se refere à atribuição II a variação de 20% nesta variável provoca apenas uma alteração de 7% no
valor global do SROI. Como este valor é menor concluímos que a avaliação de SROI está consistente.
Os valores obtidos na análise de sensibilidade situam-se entre 2,69 e 3,07 correspondendo a um desvio de
7% do valor de referência. A estes valores obtidos correspondem um nível de assertividade e garantia de
consistência da estratégia definida.
Tabela 13 - Análises de Sensibilidade

CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO
AO CENÁRIO BASE

RÁCIO SROI

% VARIAÇÃO
DO RÁCIO SROI

Cenário Otimista atribuição II

Aumento de 20 % da atribuição II

2,695023195

-7%

Cenário Optimista duração

Aumento de 20% da duração dos impactos
do projecto

2,882884604

0%

Cenário Pessimista atribuição II

Redução de 20 % da atribuição II

3,079147244

7%

Cenário Pessimista duração

Redução de 20% da duração dos impactos
do projecto

2,882884604

0%

Cenário Pessimista duração2

Redução de 80% da duração dos impactos
do projecto

2,882884604

0%
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MAPA DE IMPACTO | AFID | Lar Residencial
Stakeholders

QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução

Segmentos

Universo

Recursos

Quem afetamos/

Como vamos

Qual o número

Quanto vão

nos afeta?

segmentar os

total de

investir?

stakeholders?

stakeholders?

Clientes

Autónomos

3

79.275,56 €

Mudanças
Descrição

Indicador

Descontos (DC)

QT

31,25%

Aproximação Financeira (AF)

custos de habitação com despesas de

Aumento do

Média do índicie de autonomia e

Bem estar

do índice de desenvolvimento

agua gás e electricidade + Inscrição

Físico

físico (avaliado pela ECA dominio

mensal em ginásio + alimentação diária

I e II

equilibrada
41,88%

Acompanhamento psicológico individual 1

Aumento do

Média do Índice de Ajustamento

Bem estar

social e do Índice de

vez semana + gastos anuais médios com

Emocional

Comportamento social avaliado

vida social

Impacto

Valor

AT I

AT II

DS

CM

DR

RD

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

12.229,10 €

0,00%

20%

0%

1

4

40%

9.171,83 €

5.503,10 €

3.301,86 €

17.311,51 €

5.977,00 €

18,66%

35%

0%

1

4

40%

3.970,04 €

2.382,02 €

1.429,21 €

7.493,31 €

9.909,00 €

0,00%

33%

0%

1

4

25%

3.762,32 €

2.821,74 €

2.116,31 €

8.313,90 €

15.583,10 €

-44,81%

25%

0%

1

4

60%

126.001,96 €

50.400,78 €

20.160,31 €

191.550,14 €

5.977,00 €

-51,72%

23%

0%

1

4

60%

58.445,80 €

23.378,32 €

9.351,33 €

88.850,21 €

9.909,00 €

-68,66%

24%

0%

1

5

25%

48.931,63 €

36.698,72 €

27.524,04 €

108.128,11 €

18.183,10 €

-34,48%

22%

0%

1

4

80%

69.141,24 €

13.828,25 €

2.765,65 €

84.656,08 €

5.977,00 €

-19,61%

20%

0%

1

5

80%

18.229,85 €

3.645,97 €

729,19 €

22.320,51 €

9.909,00 €

-100,00%

36%

0%

1

5

25%

31.708,80 €

23.781,60 €

17.836,20 €

70.069,45 €

15.583,10 €

13,15%

42%

0%

1

4

95%

44.883,17 €

2.244,16 €

112,21 €

47.100,48 €

5.977,00 €

-6,67%

40%

0%

1

4

50%

21.947,54 €

10.973,77 €

5.486,89 €

37.199,16 €

9.909,00 €

6,36%

39%

0%

1

4

25%

26.329,63 €

19.747,22 €

14.810,41 €

58.182,66 €

pela ECA (Domínio XI e XVII)

Parcialmente

23

dependentes

18,75%

exercicio do direito à educação - custo

Mais respeito

Média do índice de satisfação dos

pelos Direitos

clientes com os seus direitos e

médio de despesas de educação; direito

com o grupo de auto-

ao trabalho - valor médio do salário

representação

mínimo nacional
32,50%

custos de habitação com despesas de

Aumento do

Média do índicie de autonomia e

Bem estar

do índice de desenvolvimento

agua gás e electricidade + 3 sessões de

Físico

físico (avaliado pela ECA dominio

fisioterapia semanal + alimentação diária

I e II

equilibrada
36,25%

Acompanhamento psicológico individual 1

Aumento do

Média do Índice de Ajustamento

Bem estar

social e do Índice de

vez semana + gastos anuais médios com

Emocional

Comportamento social avaliado

vida social

pela ECA (Domínio XI e XVII)

Totalmente

10

dependentes

16,75%

exercicio do direito à educação - custo

Mais respeito

Média do índice de satisfação dos

pelos Direitos

clientes com os seus direitos e

médio de despesas de educação; direito

com o grupo de auto-

ao trabalho - valor médio do salário

representação

mínimo nacional
36,25%

custos de habitação com despesas de

Aumento do

Média do índicie de autonomia e

Bem estar

do índice de desenvolvimento

agua gás e electricidade + 5 sessões de

Físico

físico (avaliado pela ECA dominio

fisioterapia semanal + alimentação diária

I e II

equilibrada
31,88%

Acompanhamento psicológico individual 1

Aumento do

Média do Índice de Ajustamento

Bem estar

social e do Índice de

vez semana + gastos anuais médios com

Emocional

Comportamento social avaliado

vida social

pela ECA (Domínio XI e XVII)

SOS

17

25,00%

exercicio do direito à educação - custo

Mais respeito

Média do índice de satisfação dos

pelos Direitos

clientes com os seus direitos e

médio de despesas de educação; direito

com o grupo de auto-

ao trabalho - valor médio do salário

representação

mínimo nacional
33,75%

custos de habitação com despesas de

Aumento do

Média do índicie de autonomia e

Bem estar

do índice de desenvolvimento

agua gás e electricidade + 3 sessões de

Físico

físico (avaliado pela ECA dominio

fisioterapia semanal + alimentação diária

I e II

equilibrada
33,75%

Acompanhamento psicológico individual 1

Aumento do

Média do Índice de Ajustamento

Bem estar

social e do Índice de

vez mes + gastos anuais médios com vida

Emocional

Comportamento social avaliado

social

pela ECA (Domínio XI e XVII)
Mais respeito

Média do índice de satisfação dos

pelos Direitos

clientes com os seus direitos e

médio de despesas de educação; direito

com o grupo de auto-

ao trabalho - valor médio do salário

representação

mínimo nacional

27,50%

exercicio do direito à educação - custo

MAPA DE IMPACTO | AFID (cont.)
Stakeholders

QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução

Segmentos

Universo

Recursos

Quem afetamos/

Como vamos

Qual o número

Quanto vão

nos afeta?

segmentar os

total de

investir?

stakeholders?

stakeholders?

Mudanças
Descrição

Indicador

Maior

Indice de satisfação geral das

clientes de Lar

Satisfação

famílias com os serviços do Lar

Residencial

Pessoal

Residencial

Maior

Índice da Satisfação das familias

sentimento de

acerca da sua realização pessoal

Famílias dos

27

0,00 €

QT

50,75%

Descontos (DC)
Aproximação Financeira (AF)

Valor médio do salário nacional e valor

Impacto

Valor

AT I

AT II

DS

CM

DR

RD

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

14.611,60 €

-18,23%

16%

0%

1

5

25%

198.834,65 €

149.125,99 €

111.844,49 €

439.380,70 €

18.960,00 €

2,11%

16%

0%

1

5

75%

200.908,12 €

50.227,03 €

12.556,76 €

259.503,51 €

14.611,60 €

0,00%

42%

0%

1

3

25%

46.499,96 €

34.874,97 €

26.156,23 €

102.754,64 €

18.960,00 €

0,00%

32%

0%

1

3

75%

81.708,12 €

20.427,03 €

5.106,76 €

105.538,51 €

médio com atividades de lazer

47,50%

valor médio a pagar numa instituição com
todos os serviços incluidos

Segurança
Famílias dos

17

0,00 €

clientes SOS

Maior

Indice do sentimento das famílias

Realização

acerca da sua realização pessoal

32,50%

Valor médio do salário nacional e valor
médio com atividades de lazer

Pessoal
Maior

Índice do sentimento de sua

Traquilidade e

segurança quanto ao

redução de

acompanhamento futuro dos seus

Stress

familiares

37,50%

valor médio a pagar numa instituição com
todos os serviços incluidos

Colaboradores

0

0,00 €

ISS

0

325.303,16 €

Voluntários

0

1.913,60 €

Parceiros da Rede

0

0,00 €

0

0,00 €

0

165.279,75 €

Impacto Total

1.648.352,90 €

571.772,07 €

Rácio SROI

2,883

Social Local
Organizações
congéneres da
rede regional,
nacional e
internacional
Outros Doadores
Invesimento total
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8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Ao longo da avaliação do impacto do Lar residencial a equipa de projecto reforçou a tomada de consciência
que possuía acerca dos seguintes pontos a partir dos testemunhos dos stakeholders entrevistados:
•• Valorização, por parte das famílias dos clientes, da importância da promoção da liberdade e

aumento da disponibilidade para todos os elementos do agregado familiar.
•• Importância e necessidade de apoio psicológico vocacionado para as famílias para aumento do bem

estar emocional e redução do sentimento de culpa
•• Maior qualidade no relacionamento interpessoal dentro da família após o início da prestação de

serviços do lar residencial aos seus filhos.
•• Valorização das actividades para a promoção do bem-estar físico dos clientes

Com base nas descobertas efectuadas, perspectiva-se as seguintes ações de modo a garantir um aumento
do impacto do projeto:
•• Diversificação e intensificação das atividades de bem-estar dirigidas aos clientes
•• Aumento da respostas de serviços em regime SOS
•• Aumento dos tempos dos técnicos para o atendimento e acompanhamento das famílias
•• Criação de dinâmicas regulares de sessões de grupo dirigidas aos familiares dos clientes
•• Disponibilização de serviços de terapia familiar para as famílias dos clientes

Ao longo do desenvolvimento da análise de impacto com a metodologia SROI foram sentidas por parte da
equipa as seguintes dificuldades:
•• Importância da definição e circunscrição do âmbito interno de avaliação do impacto
•• Delimitação do número de stakeholders e respectiva segmentação
•• Tempo para o aprofundamento e desenvolvimento da avaliação conjugando a avaliação o impacto

com outros projectos a decorrer na organização
•• Entendimento das perguntas dos questionários referente à duração das mudanças por parte dos

stakeholder
•• Valoração das mudanças pelos stakeholders, sobretudo os clientes com maiores dependências.
•• existência de projectos similares para a realização de benchmarking em matéria da valoração das

mudanças
•• No futuro perspectivam-se um conjunto de alterações para garantir uma avaliação de impacto mais

credível e robusta:
•• Desenvolver a avaliação do SROI com mais tempo e envolvendo uma equipa de projecto
•• Maior número.de stakeholders e segmentando dos grupos em análise
•• Avaliar todas as mudanças principais referidas nas teorias de mudança de chegada
•• Melhorar as perguntas de avaliação da duração das mudanças
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•• Melhorar as metodologias de valoração financeira das mudanças de acordo com a perspectiva dos

stakeholders
•• Realizar benchmarking em matéria de valoração das mudanças com projetos similares
•• Aplicação da avaliação de impactos através da teoria da mudança para os restantes projectos da

organização.
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“Vê se atinas!”

Sala de Apoio ao Estudo
Protótipo SROI Avaliativo
2016 - 2017

Cáritas Paroquial de Coruche
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Cáritas Paroquial de Coruche, IPSS desde 1986, investe no combate a situações de pobreza e exclusão
social identificadas na comunidade, através de serviços que dão suporte e potenciam competências nos
indivíduos e nas famílias, tornando-os responsáveis pelo seu processo de mudança.
O Projeto da Sala de Estudo “Vê se atinas!” foi criado para responder à necessidade de combater o
insucesso e abandono escolar de jovens a partir do 2.º ciclo, no concelho de coruche, numa ótica de
integração social. Tem como objetivos gerais: 1) Reduzir o insucesso escolar dos jovens que frequentam o
CATL da Cáritas e 2) Promover a integração social dos jovens que frequentam a Sala de Estudo.
Esta análise procurou compreender: a) Se as ações do projeto e as relações de afetividade e confiança que
se estabelecem entre as monitoras e os beneficiários influenciam os seus resultados escolares e o seu
comportamento; b) Se a Sala de estudo contribui para a diminuição do sentimento de exclusão social; c) Se
os jovens e as suas famílias atribuem responsabilidade ao projeto pelas mudanças geradas; d) Que
melhorias introduzir na intervenção para criar mais valor social e, e) Se vale a pena continuar a investir no
projeto
Após terem sido recolhidos e contabilizados todos os recursos investidos, valoradas as mudanças geradas
e feitos os respetivos descontos, conclui-se que, por cada 1 euro investido, a Sala de Estudo gera entre 1,99
a 5,02 Euros de valor social.
Recomenda-se: a) Maior envolvimento de todos os stakeholders; b) Criação de um centro de custos da Sala
de Estudo; c) Reforço dos recursos TIC e humanos; d) Introdução de novas atividades culturais e
pedagógicas e, e) Criação de parcerias com outros projetos, oferecendo serviços complementares (por ex.:
psicologia) para gerar mais impacto.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
A Cáritas Paroquial de Coruche é uma IPSS que investe no combate a situações de pobreza e exclusão
social identificadas na comunidade.
Atenta às situações de pobreza infantil a Instituição confrontou-se com a existência de jovens que
frequentavam o CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres) e que tinham um historial de insucesso
escolar associado a vários fatores económicos, sociais e emocionais. Deparou-se ainda com o facto da taxa
de retenção e desistência no ensino básico regular do concelho ser superior em 2% à taxa nacional de 10%
(INE, 2013/2014). Apesar de já existirem respostas no concelho que tinham como objetivo promover o
sucesso escolar, as mesmas apresentavam condições de acesso de origem económica ou de desempenho
escolar que se constituíam como fatores de exclusão e discriminação social de jovens que já se encontravam
em situação de vulnerabilidade social.
O Projeto da Sala de Apoio ao Estudo “Vê se atinas!” foi criado para responder à necessidade de combater
o insucesso e abandono escolar de jovens a partir do 2.º ciclo numa ótica de integração social. Tem como
objetivos gerais: 1) Reduzir o insucesso escolar dos jovens que frequentam o CATL da Cáritas e 2) Promover
a integração social dos jovens que frequentam a Sala de Estudo e tem como objetivos específicos: 1.1)
Aumentar o número de jovens que transitam de ano escolar; 1.2) Aumentar as competências escolares de
organização; 1.3) Aumentar o interesse e motivação para o estudo; 1.4) Diminuir o abandono escolar; 2.1)
Reduzir o sentimento de discriminação social; 2.2) Aumentar a sua autoestima; 2.3) Reduzir a adesão a
comportamentos de risco; 2.4) Reduzir os conflitos.
Esta análise SROI recaiu sobre as atividades desenvolvidas na Sala de Apoio ao Estudo, nomeadamente no
apoio ao esclarecimento de dúvidas, na preparação para os testes e exames e no apoio à realização dos
trabalhos escolares, mas também nas relações de afetividade e confiança que se criaram entre os
beneficiários e as monitoras.

1.2. PORQUÊ?
Esta análise destina-se aos dirigentes da organização e potenciais financiadores deste projeto. Pretende-se
com a mesma compreender: a) qual a influência da intervenção da Sala de Estudo na melhoria dos
resultados escolares e do comportamento dos beneficiários; b) qual a influência que a relação de afetividade
e confiança criada entre os beneficiários e as monitoras poderão ter nas mudanças ocorridas; c) qual a
perceção que os jovens e as suas famílias têm sobre o contributo da Sala de Estudo nessas mudanças; d) se
a Sala de Estudo efetivamente contribuiu para uma diminuição do sentimento de discriminação/exclusão
social dos beneficiários. Finalmente e não menos importante, espera-se que esta análise permita ainda
recolher informação sobre quais as melhorias que se deve introduzir na intervenção por forma a criar mais
valor social e a pertinência de se continuar a investir no projeto, envolvendo novos financiadores.
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1.3. COMO?
A presente análise avaliativa SROI debruça-se sobre o período de setembro de 2016 a agosto de 2017,
sendo que nas férias letivas a Sala de Estudo encontra-se inativa. A análise foi conduzida por uma equipa
constituída pela Diretora Técnica, 2 monitoras e 1 Educadora Social, responsável pelo CATL. Contou ainda
com a colaboração da contabilista da Instituição e de um elemento da Direção. O tempo de afetação dos
diferentes elementos foi variável, sendo que no total foram afetadas em média 20 horas semanais. A equipa
teve à disposição os recursos logísticos necessários à recolha de dados e contacto com os diferentes
stakeholders, nomeadamente internet, material informático, impressão de documentos, telemóvel, viatura
e combustível. Na análise dos recursos foi feita a extrapolação de dados contabilísticos de janeiro a agosto
de 2016 para o ano de 2017, atendendo a que os mesmos não tinham diferenças significativas.
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2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Na seguinte tabela seguem listados os grupos de stakeholders do projeto Bolsa Social relevantes para a
Projeto “Vê se atinas!”, tendo em conta a natureza da relação que estabelecem com o mesmo. Optou-se
por dividir em três segmentos o grupo dos Utentes tendo em conta as suas notas e o seu percurso escolar
no momento de inscrição no projeto: alto desempenho, médio desempenho e baixo desempenho.
Considerou-se que dada a sua diferença de perfil e a forma diferenciada como se relacionaram com o
projeto, os mesmos poderiam sentir mudanças distintas..
Atendendo à relevância que a Escola tinha na compreensão do impacto da Sala de Estudo optou-se por
diferenciar a mesma relativamente a outras entidades parceiras.
Importa ainda referir que a Câmara Municipal de Coruche foi também identificada de forma individual,
partindo do pressuposto que a mesma é um stakeholder relevante para a compreensão e avaliação do
impacto da Sala de Estudo. Prevê-se que existindo no futuro um maior grau de envolvimento desta
entidade com o projeto, seja importante considerá-la numa análise avaliativa SROI futura.
Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders

STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Utentes

Alto
desempenho

Jovens que entram na Sala de
Estudo com boas notas,
autónomos no estudo e cujo
objetivo é o de melhorar os seus
resultados escolares. Apresentam
elevada motivação para o estudo
e envolvem-se no seu processo de
melhoria. Frequência regular na
sala de estudo.

Recebem por parte das monitoras a
supervisão dos resultados dos trabalhos
de casa. Preparam os testes, realizando
as fichas facultadas pelo projeto e obtêm
feedback dos resultados obtidos. É-lhes
oferecido esclarecimentos de dúvidas
sempre que solicitado.. Frequentam a
Sala de Estudo em média 4 dias por
semana.

Médio
Desempenho

Jovens que entram na Sala de
Estudo com perfil de notas
médias ou medíocres. O seu
objetivo é o de transitar de ano
escolar. Estão motivados para
cumprir os compromissos
escolares. Frequência regular na
Sala de Estudo.

Recebem ajuda individual ou em
pequeno grupo na realização dos seus
trabalhos escolares e orientações sobre
metodologias de estudo. Preparam os
testes preenchendo as fichas de trabalho
que lhes são facultadas, sendo as dúvidas
no preenchimento esclarecidas respostaa-resposta e fazem revisão global de toda
a matéria dada. É feita monitorização
frequente dos trabalhos de casa e
caderneta escolar. É criada uma relação
afetiva de proximidade com as monitoras.
Frequentam a Sala de Estudo em média 3
a 4 dias por semana.
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STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Utentes

Baixo
desempenho

Jovens que entram na Sala de
Estudo com um percurso
irregular em termos de transição
escolar. Apresentam fraca
motivação para o estudo e
envolvimento no seu processo de
melhoria escolar. Incumprem
frequentemente nos horários e
frequência na Sala de Estudo.

Recebem tutoria, na qual as monitoras
buscam os jovens ao CATL, para os
cativar para a Sala de Estudo. Grande
investimento na relação afetiva de
proximidade como força motriz da
motivação e empenho para o estudo.
Monitorização diária dos trabalhos de
casa e caderneta. Recebem explicações
individuais. Preparação para os testes é
feita de forma individual e começa pelo
menos 1 semana antes. Frequentam a
Sala de Estudo em média 2 a 3 dias por
semana.

Familiares

N/a

Pais ou figuras de referência para
a criança que residem com as
mesmas e que são os seus
responsáveis legais.

Estabelecem contacto presencial ou
telefónico esporádico com as monitoras
para obtenção de feedback face ao
desempenho e comportamento dos
jovens, esclarecimento de dúvidas,
prestação de informações relevantes,
entre outros.

Escola

N/a

Agrupamento de Escolas de
Coruche, inserido na rede TEIP
(Território Educativo de
Intervenção Prioritária) cujos
objetivos centrais são a prevenção
e redução do abandono escolar
precoce e do absentismo, a
redução da indisciplina e a
promoção do sucesso educativo
de todos os alunos.

Encaminha pontualmente alunos para a
Sala de Estudo através de professores e
da sua equipa técnica do Gabinete de
Apoio ao Aluno e à Família. Estabelece
contactos telefónicos e de email pontuais
de articulação, através do seu staff.

Parceiros
sinalizadores

N/a

Equipas técnicas que sinalizam e
encaminham para a Sala de
Estudo jovens que necessitam da
sua intervenção. Inclui o Centro de
Apoio Familiar e Aconselhamento
Parental (CAFAP) e a Equipa
Multidisciplinar de
Acompanhamento a Beneficiários
de Rendimento Social de Inserção
(Equipa do RSI), ambas inseridas
na Cáritas Paroquial de Coruche e
a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens em Risco de
Coruche (CPCJ).

Estabelecem contacto por email,
telefónico ou presencial para sinalização
e encaminhamento de jovens para a Sala
de Estudo. Estabelecem contactos de
articulação sempre que pertinente e
necessário para obtenção de informações
sobre a evolução dos jovens sinalizados.
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STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Monitoras da Sala de
Estudo

N/a

Profissionais que dinamizam as
atividades da Sala de Estudo, com
licenciaturas distintas, mas com
experiência em docência ou
explicações.

Por norma encontra-se uma monitora em
sala que desenvolve as ações do projeto e
que acompanha os utentes. São
responsáveis também pela articulação
com os familiares e parceiros.

CATL

N/a

Serviço da Instituição que gere a
Sala de Estudo e que desenvolve
atividades lúdico-pedagógicas
com os jovens que se encontram
integrados no projeto.

Serviço da Instituição que acolhe todos
os jovens que integram a Sala de Estudo
e em que existe um trabalho de
permanente articulação entre a
responsável pelo CATL e a monitora do
projeto . São desenvolvidas reuniões
presenciais sempre que necessário para
discussão das problemáticas dos jovens e
são delineadas em conjunto estratégias
para a manutenção da motivação e
frequência dos mesmos na Sala de
Estudo, bem como resolução de
problemas de comportamento entre
pares.

Câmara Municipal de
Coruche

N/a

Autarquia que desempenha um
papel relevante na dinâmica
escolar e com interesse nas ações
de combate ao insucesso e
abandono escolar desenvolvidas
no território.

Parceiro da Instituição que estabelece
relação indireta com o projeto, tendo
acesso aos resultados do mesmo através
dos relatórios e plano de atividades da
Cáritas Paroquial de Coruche.

Financiadores

N/a

Incluem-se todos os financiadores
do projeto, entidades e pessoas
individuais, que suportam as suas
ações e recursos. Incluem-se os
doadores "Amigos da Cáritas", a
Instituição e a Segurança Social

Os "Amigos da Cáritas" contribuem com
doações mensais fixas para o
desenvolvimento do projeto, sendo
estabelecido contacto pessoal para
adesão à causa. Preenchem ficha de
adesão e autorizam débito direto de
quantia fixa mensal. São fornecidas
informações sobre o projeto através das
redes sociais da Instituição. A Segurança
Social contribui financeiramente através
das verbas comparticipadas pelo Acordo
de Cooperação do CATL, sendo afetas à
Sala de Estudo uma percentagem das
mesmas. A Cáritas também contribui
com os seus recursos próprios para o
financiamento do projeto.
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STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Outros Doadores

N/a

São pessoas anónimas da
comunidade que contribuem com
donativos para o projeto através
do peditório nacional da Cáritas
ou Consignação do IRS mas que
não são parceiros oficiais, nem
financiadores oficiais. Incluem-se
aqui também doadores que
contribuem com recursos para a
sede e que são depois utilizados
pelo projeto.

Contribuem de forma pontual e indireta
para o projeto, através de doações.

2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS NA ANÁLISE
Em seguida apresenta-se tabela com tomadas de decisão relativas à inclusão/exclusão de stakeholders,
sendo que a sua maioria teve como critério de exclusão a fraca materialidade para a análise em causa,
tendo em conta os seus objetivos e destinatários. Optou-se por incluir os grupos dos stakeholders dos
Utentes, Familiares e Escola nesta análise, uma vez que se esperava que os mesmos apresentassem
mudanças importantes e relevantes para a análise e que acrescentassem uma maior compreensão sobre os
impactos do projeto.
Importa referir que teria sido igualmente interessante analisar o CATL dado o seu conhecimento profundo
do projeto e as mudanças consideráveis que poderá ter experienciado, fruto da permanente articulação
com o projeto “Vê se atinas!”. A sua exclusão prendeu-se com o facto de existir um limite de stakeholders
passíveis de serem analisados nesta fase de ISPrototipagem o que levou à tomada de decisão de que as
mudanças sentidas por este stakeholder provavelmente seriam menos significativas do que as observadas
nos três grupos selecionados.
O grupo dos Parceiros sinalizadores também teria enriquecido esta análise, na medida em que poderia
acrescentar alguma compreensão do impacto gerado pelo projeto no âmbito das mudanças
comportamentais dos jovens.
Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise

GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Utentes

Sim

São beneficiários diretos das atividades.

Utentes

Sim

São os beneficiários diretos das ações do projeto e os que se espera que mais
evidenciem mudanças relevantes como resultado do projeto.

Familiares

Sim

Espera-se que sintam mudanças significativas em resultado da intervenção do
projeto.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Escola

Sim

Espera-se que o projeto possa contribuir para a obtenção dos objetivos
centrais do Agrupamento de Escolas de Coruche. Além disso é a entidade que
detém maior conhecimento sobre os jovens abrangidos na Sala de Estudo, seu
percurso escolar e mudanças observadas, sendo por isso importante para
obter uma melhor compreensão sobre o impacto que o projeto teve nos seus
utentes.

Parceiros Sinalizadores

Não

Apesar de essenciais para o desenvolvimento do projeto e a criação de
impacto, espera-se que as mudanças vivenciadas não sejam tantas quantas
as sentidas pelos restantes stakeholders selecionados para esta análise.

Monitoras da Sala de
estudo

Não

Embora sejam essenciais para a criação de impacto no projeto e sejam muito
conhecedoras do mesmo, espera-se que as mudanças por si experienciadas
sejam poucas comparativamente aos restantes grupos de stakeholders
selecionados nesta análise.

CATL

Não

Embora seja essencial para a criação de impacto no projeto, e tenha um
conhecimento muito profundo sobre o mesmo, dado o limite imposto neste
protótipo no número de stakeholders a analisar, espera-se que as mudanças
sentidas neste serviço não sejam suficientemente significativas para a análise
em causa, comparativamente aos grupos selecionados.

Câmara Municipal de
Coruche

Não

Espera-se que apesar da relevância do seu papel, não possua um contacto
suficientemente próximo com o projeto que permita compreender e aferir
sobre o impacto do mesmo.

Financiadores

Não

Embora sejam essenciais para o desenvolvimento do projeto e geração de
impacto, espera-se que as mudanças por si experienciadas não sejam
relevantes o suficiente para a análise em causa.

Outros Doadores

Não

Não possuem um contacto muito direto com o projeto, sendo que espera-se
que não tenham conhecimento suficiente sobre o projeto que lhes permita
fornecer informação relevante para a compreensão do impacto do mesmo.

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
Na tabela 3 apresenta-se a estratégia de envolvimento dos diferentes stakeholders nesta análise. No
mapeamento do impacto nos Utentes fez-se um grupo focal presencial com uma amostra não aleatória de
9 jovens: 4 do segmento “alto desempenho”, 3 do “médio desempenho” e 2 do “baixo desempenho”. Aos
Familiares fez-se entrevistas presenciais, por dificuldade em conciliar horários, a uma amostra não aleatória
de 5 pessoas. À Escola fez-se uma entrevista presencial para obter o máximo de informação deste
stakeholder.
Na fase de quantificação do impacto, dado o universo em análise, tentou-se abranger a totalidade dos
Utentes, para que as amostras fossem representativas, com um elevado nível de significância e margem
reduzida de erro. Tal não foi possível, por dificuldade no acesso a alguns inquiridos. Em média abrangeu-se
78% do universo. Nos Familiares previu-se abranger metade do universo, ou seja, um familiar por jovem,
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dado que se considerou não existirem diferenças significativas nas mudanças sentidas por ambos os
familiares. Abrangeu-se 72% dos 25 previstos. Na quantificação do impacto dos Utentes optou-se pelo
inquérito presencial, pela facilidade no contacto. Nos Familiares, devido à sua falta de tempo, os inquéritos
foram entregues em mão pelos jovens e devolvidos. Na Escola, dada a sua dificuldade em aferir o impacto
do projeto pelo número reduzido da amostra face ao seu universo, não se aplicou inquérito e obteve-se a
informação através dos inquéritos dos alunos.
Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders

STAKEHOLDER

Utentes

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nº

Amostragem

Método

Nº

%

Método

Alto
desempenho

13

4

Não aleatória

Grupo focal
presencial

10

77

Inquéritos presenciais

Médio
desempenho

13

3

Não aleatória

Grupo focal
presencial

11

85%

Inquéritos presenciais

Baixo
desempenho

7

2

Não aleatória

Grupo focal
presencial

5

71

Inquéritos presenciais

Familiares

N/a

51

12

Não aleatória

Entrevistas
presenciais

18

35

Inquéritos entregues
em mão

Escola

N/a

1

1

Não aleatória

Entrevista
Presencial

1

N/A

N/A
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3. RECURSOS
A tabela que se segue, resulta de um levantamento de todos os recursos diretos e indiretos que se utilizaram
no projeto no ano em análise, da sua tipologia (dinheiro, género ou tempo) e do seu valor e da alocação
desse mesmo valor às diferentes fontes de financiamento. Os dados constantes na tabela 4 dizem respeito
ao valor do investimento assumido por cada um dos stakeholders, tendo por base a sua taxa de contribuição
para os valores dos recursos efetivamente consumidos pelo projeto. Da análise da mesma, constata-se que
os Financiadores e os Outros Doadores são quem assume a totalidade do investimento.
Em relação à análise feita aos recursos, os mesmos foram categorizados em : Monitoras da Sala de Estudo,
Equipa de estrutura (Contabilidade e administração), Diretora Técnica Geral, Coordenadora do CATL,
Equipamentos, Equipamentos doados, Espaço físico e Fornecimentos e Serviços externos. Destes recursos
os únicos que não se encontravam incluídos na contabilidade eram os Equipamentos, uma vez que os
mesmos já tinham sido totalmente amortizados pela contabilidade, e os Equipamentos doados, por serem
não monetizados. Para ambos, decidiu-se procurar preços de mercado de equipamentos com características
semelhantes, e com base nos mesmos fez-se uma estimativa do seu valor.
Atendendo a que o período em análise envolve os anos contabilísticos de 2016 e 2017, foi feita uma
extrapolação dos dados importados da contabilidade de janeiro a agosto de 2016 para 2017, por se
constatar que as diferenças entre ambos não eram significativas. Esta lógica não foi seguida nos recursos
humanos diretos do projeto, ou seja Monitoras da Sala de Estudo, atendendo a que nos dois anos existe
uma diferença significativa de valores devido a alterações no tipo de contratação e no tempo de afetação
dos recursos humanos.
No cálculo do investimento foram incluídos vários recursos da Sede, cujo valor total se refere ao valor
imputado ao Centro de Custos do CATL, nomeadamente a Equipa de estrutura, a Diretora Técnica Geral, a
Coordenadora do CATL, os Fornecimentos e Serviços Externos e o Espaço Físico. Para estes recursos houve
necessidade de estimar taxas de imputação, tendo por base dois critérios diferentes:
a) Tempo de afetação do recurso ao projeto, tendo-se assumido que do tempo total disponibilizado para
o CATL, ¼ desse tempo é canalizado para a Sala de Estudo. Este critério foi aplicado nos três primeiros
recursos;
b) Taxa de ocupação das salas de trabalho, ou seja, das 4 salas disponíveis o projeto ocupa somente 1, o
que se traduz numa taxa de imputação de 25%. Esta taxa foi aplicada a ambos os recursos: Serviços e
Fornecimentos Externos e Espaço Físico.
Nesta análise importa ainda referir que houve necessidade de aplicar uma taxa de consumo de 16,67% aos
Equipamentos e Equipamentos doados, atendendo a que se previu uma amortização a seis anos, conforme
o previsto pela contabilidade para recursos semelhantes.

3.1. INVESTIMENTOS
O período de análise sobre o qual assentam os valores da tabela abaixo situa-se entre setembro de 2016 e
agosto de 2017.
O CADIn tem um registo contabilístico geral, podendo exportar as suas demonstrações por centro de
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custos, nomeadamente as demonstrações relativas apenas à Unidade de Setúbal. Por esta razão, os custos
de estrutura considerados na análise reportam-se à Unidade de Setúbal como sede.
Os valores apresentados foram importados da contabilidade da organização. Apenas foi estimado o valor
do recurso referente ao equipamento técnico e mobiliário. Estimou-se, a custo de mercado, que valor seria
necessário para equipar uma sala clínica (consulta e sessão de intervenção) e considerou-se tratar-se de
equipamento amortizável a 3 anos.
Para a generalidade dos recursos de estrutura, a taxa de imputação ao projeto considerada tem por base o
valor de faturação teórico (reportado à tabela de preços da instituição) a que equivaleria o custo dos
serviços prestados aos utentes em estudo versus o valor total de faturação da Unidade referente ao período
em análise. No caso do equipamento técnico e mobiliário de uma sala de intervenção, assumiu-se uma taxa
de imputação calculada com base no número de horas de intervenção do projeto e o número máximo de
horas de ocupação clínica de uma sala.
Sendo este um projeto referente a serviços clínicos, o universo de utentes em análise suporta uma parte do
valor do serviço prestado na medida da sua capacidade económica e conforme escalão de comparticipação
previamente atribuído. O restante valor de investimento, corresponde a donativos e apoios de parceiros,
incluindo o financiamento das Bolsas Sociais, a renda do espaço e a manutenção e gestão da rede
informática.
Para a atribuição da taxa de contribuição dos stakeholders, foi usada uma correspondência equivalente ao
volume das receitas recebidas.
Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise

STAKEHOLDERS

VALOR

Utentes

0,00€

Familiares

0,00€

Escola

0,00€

Parceiros Sinalizadores

0,00€

Monitoras da Sala de Estudo

0,00€

CATL

0,00€

Câmara Municipal de Coruche

0,00€

Financiadores

17 268,98€

Outros Doadores

1 822,91€

TOTAL

19 091,89€
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4. REALIZAÇÕES
Na tabela que se segue apresenta-se um resumo das realizações do projeto, tendo por base diferentes
indicadores. No projeto “Vê se atinas!” optou-se por definir um único grupo de realizações: Apoio ao
estudo.
Atendendo aos valores inscritos na tabela 5, importa tecer algumas notas que possam trazer alguma
compreensão sobre os dados apresentados:
1. Cada vez que um beneficiário frequenta a Sala de Estudo este é alvo de uma ação de apoio ao
estudo, como tal, definiu-se que o número de atividades realizadas corresponde ao número total de
presenças na Sala de Estudo durante o período em análise;
2. Dada a existência de registos incompletos, encontrou-se um número médio de horas de
permanência na Sala de Estudo de 1,07, calculado com base nos registos de entrada e saída de um
beneficiário tipo.
3. O número de beneficiários corresponde a todos os jovens inscritos e que frequentaram pelo menos
uma vez o projeto.
Tabela 5 - Realizações

QUE ATIVIDADES FORAM REALIZADAS?

Apoio ao Estudo
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Nº DE
ATIVIDADES

Nº DE
HORAS
TOTAL

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

1268

1356,76
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5. TEORIA DA MUDANÇA
UTENTES
Os Utentes melhoraram em três aspetos centrais:
1) Aumento do sucesso escolar, que resulta do maior empenho e responsabilidade dos jovens em realizar
os seus trabalhos de casa e com maior rigor, fruto dos seus novos hábitos e métodos de estudo essenciais
para a aprendizagem (ex.: organização do seu tempo e caderno), de novas competências cognitivas (ex.:
melhoria da atenção e da memória) e do aumento do seu interesse pelo estudo. Todas estas mudanças
surgem de um maior acompanhamento no seu estudo pelas monitoras.
2) Aumento da integração social que surge: a) da diminuição do sentimento de isolamento dos jovens, que
criam novas amizades quando se sentem parte do grupo da Sala de Estudo, onde estão bem e são “família”;
b) da diminuição da sua adesão a comportamentos de risco e c) da melhoria das suas relações, resultado
da melhor compreensão dos seus problemas e aquisição de competências sociais fundamentais para terem
relações saudáveis (empatia, gestão de emoções, resolução de conflitos). Estas mudanças ocorrem porque
os jovens sabem que podem partilhar os seus problemas com as monitoras, que contribuem para que
sejam mais acompanhados a nível emocional
3) Aumento da auto-estima, resultado de um aumento de confiança dos jovens nas suas capacidades. Ao
lhes validarem o trabalho e evidenciarem os seus sucessos, as monitoras levam-nos a acreditar que podem
ser melhores e que são capazes de ter sucesso. O facto de sentirem que as monitoras lhes dão força para
continuarem a tentar melhorar, faz com que adquiram competências para resolver melhor os seus
problemas. Isto só é possível porque as monitoras fazem com que se sintam mais acompanhados
emocionalmente.
As três mudanças têm entre si relações de reciprocidade e a longo prazo levam a que os jovens melhorem
as perspetivas de futuro e continuem os seus estudos além das expetativas iniciais.
Foram descritas as conexões principais da Teoria de Mudança à chegada, no entanto as cadeias de
mudanças estabelecem entre si várias relações, e é na conjunção das mesmas que se consegue alcançar as
mudanças previstas. Todas as mudanças enunciadas são sentidas pelos três segmentos, excepto o aumento
do sucesso escolar no segmento “médio desempenho”.
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Figura 1 - Teoria da Mudança | Utentes

FAMILIARES
Nos Familiares observaram-se duas mudanças materiais:
1) Diminuição da ansiedade, que resulta: a) da melhoria dos resultados escolares dos filhos, que sendo mais
responsáveis, investem mais tempo no estudo e nos seus trabalhos; b) do ganho de tempo para atividades
diárias, lazer e/ou convívio com os filhos e c) da poupança financeira, por não recorrerem a explicadores.
Estas mudanças são possíveis porque os pais sentem que não necessitam tanto de os controlar porque
estão mais descansados por estarem mais acompanhados e por terem mais sucesso escolar.
2) Melhoria qualidade da relação: ao sentirem-se acolhidos pelas monitoras da Sala de Estudo, os pais
aproveitam para partilharem algumas das suas angústias e dúvidas sobre os seus filhos e a sua educação, o
que lhes permite ter uma nova visão sobre os problemas e adquirir estratégias para lidar com os mesmos
que aliado ao aumento da sua disponibilidade para os filhos leva à melhoria da qualidade da sua relação.
Estas mudanças têm entre si relações de reciprocidade, sendo que as mesmas influenciam-se mutuamente.
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Figura 2 - Teoria da Mudança | Familiares

ESCOLA
Na Escola observou-se uma mudança material:
1) Aumento do sucesso da Escola na obtenção dos seus objetivos: a) existem mais jovens motivados para
continuar o seu percurso escolar obrigatório por transitarem de ano escolar devido aos bons resultados
escolares e aquisição de competências; b) a Escola torna-se mais inclusiva, por os alunos se sentirem menos
excluídos, fruto de serem mais dinâmicos na escola quando se sentem melhor na mesma resultado do
sucesso escolar e de estarem mais confiantes e integrados socialmente; c) existe uma diminuição dos
comportamentos de risco nos alunos, que são mais monitorizados quando a Sala de Estudo e a Escola
trabalham juntas e d) os jovens melhoram os seus comportamentos na escola e reduzem os conflitos, sendo
que as mudanças ocorridas em c) e d) conduzem a uma melhoria do ambiente escolar. A longo prazo
espera-se que a Escola receba mérito pelos bons resultados alcançados.
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Figura 3 - Teoria da Mudança | Escola

A seguir apresentam-se as mudanças materiais que serão analisadas neste protótipo. A sua seleção resulta
do grau de importância atribuída pelos stakeholders às mesmas, da frequência com que ocorrem, ambas
suportadas pelos seus comentários na primeira fase de envolvimento na análise, mas também da sua
tangibilidade, ou seja a facilidade em serem medidas como resultado da intervenção. Apesar do stakeholder
Escola, na entrevista da coordenadora da ETM não ter conseguido atribuir à Sala de Estudo uma “influência
direta e visível na alteração do comportamento dos alunos”, manteve-se esta mudança que será aferida
junto dos Utentes,
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STAKEHOLDERS

MUDANÇAS

CITAÇÕES DOS STAKEHOLDERS

Utentes

Aumento do sucesso
escolar

“Melhorei as notas”
“Tenho mais interesse pela escola”
“Foi uma grande ajuda! Consegui passar de um 4 para um 5 a
matemática, foi muito bom!”

Aumento da auto-estima

“Fui ganhando confiança”
“Tenho mais confiança quando estou a fazer os testes” “Sinto-me
bem e acredito que vou conseguir”

Aumento da integração
social

“Fiz mais amigos”
“Fiquei mais amigo de algumas pessoas”
“Sempre que temos algum problema pessoal podemos pedir ajuda
que elas nos ajudam sempre”
“Quando temos um ambiente que gostamos estamos à vontade”
“Integrámo-nos muito rápido!”

Aumento da confiança no
futuro do utente

"O Tiago no Cadin adquiriu competências e ferramentas para
progredir em autonomia."
"Tínhamos uma grande preocupação em relação ao T. porque ele
não conseguia ler"

Redução de sentimento de
frustração

"Sinto muito menos stress agora… não conseguiamos a forma
correta de chegar a ele."
"Deixou de haver tensão, deixou de haver uma preocupação
constante."

Maior facilidade de inclusão
do utente nas dinâmicas
escolares

"Devido à intervenção precoce de que beneficiou e ao adiamento
da entrada no 1º ciclo, esta transição decorreu bem."
"Conseguiu voltar a trabalhar (sucesso académico) e conseguiu
uma estabilidade emocional, fruto de ter aprendido a estar com os
outros socialmente e da aceitação pelos outros."

Famílias

Professores
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6. PROVAS E VALOR
6.1. INDICADORES (QUANTIDADE)
Na tabela que se segue estão enumerados os vários indicadores selecionados sendo que a maioria são
subjetivos, há apenas um indicador objetivo que são os “resultados escolares”. A escolha destes indicadores
baseou-se nas informações recolhidas no momento do primeiro envolvimento dos stakeholders nesta
análise,
As fontes de recolha de dados para a medição foram os inquéritos realizados aos stakeholders. Para o
“Aumento do sucesso escolar”optou-se por definir a média das notas escolares numa escala de 1 a 4, em
que procurou-se equiparar as notas dos alunos do 1.º ciclo com as notas dos alunos de 2.º e 3.º ciclo, numa
escala de 1 (média notas igual ou inferior a 2/insuficiente) a 4 (média das notas 5/Muito Bom). Para as
mudanças “Aumento da auto-estima” e “Diminuição da ansiedade” criou-se uma escala de concordância
de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Para “Aumento da auto-estima” e “Diminuição da
ansiedade” optou-se por criar uma escala de 1 a 5 em que 1 é “Sinto-me nada confiante” ou “Sinto-me
extremamente ansioso/a” e o 5 é “Sinto-me extremamente confiante” ou”Sinto-me nada ansioso/a”,
respetivamente.. Para a mudança “Aumento do sucesso da Escola na obtenção dos seus objetivos” optouse por encontrar a média do “Nº de alunos que transitaram de ano escolar devido à sala de estudo e N.º de
alunos que afirmam ter melhorado o comportamento na escola devido à sala de estudo”, ambos os dados
obtidos no inquérito aos Utentes.
Tabela 7 - Indicadores da Análise

STAKEHOLDERS

Utentes

Familiares

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Aumento do sucesso
escolar

Resultados escolares

1

4

Inquérito aos
Utentes

Aumento da autoestima

Nível de confiança percecionado

1

5

Inquérito aos
Utentes

Aumento da integração
social

Nível de concordância com a
frase “Sinto que relaciono-me
bem com os outros”

1

4

Inquérito aos
Utentes

Diminuição da
ansiedade

Nível de ansiedade percecionado
face ao acompanhamento
escolar dos filhos

1

5

Inquérito aos
Utentes

Aumento da qualidade
da relação

Nível de concordância com a
frase “Sinto que temos uma boa
relação”

1

4

Inquérito aos
Utentes
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA

FONTE

Escola

Aumento do sucesso
da Escola na obtenção
dos seus objetivos

Média do N.º de alunos que
transitaram de ano escolar
devido à sala de estudo e N.º de
alunos que afirmam ter
melhorado o comportamento na
escola devido à sala de estudo

0

inquérito aos
Utentes

854

Nos questionários aplicados procurou-se contabilizar a evolução que houve na escala entre dois períodos
de tempo, ou seja a taxa de evolução entre T0: no final do ano letivo 2015/2016 (ano anterior ao da análise)
e T1: no final do ano letivo 2016/2017 (ano em análise). Desta forma, foi possível obter a distância percorrida
(DP) para cada stakeholder em cada mudança, calculando a diferença entre T1 e T0 e dividindo o resultado
pela amplitude da escala.
Ao analisar-se os dados é possível constatar que:
Os Utentes de “Baixo desempenho” revelam uma maior distância percorrida nas mudanças “Aumento do
sucesso escolar” e “Aumento da auto-estima”, o que vai de encontro às dificuldades por si apresentadas ao
nível escolar, bem como da sua auto-confiança, muitas vezes minada pelo historial de maus resultados
escolares.
Os alunos de “Alto desempenho” obtém uma mudança significativa de 12,50% para a mudança “Aumento
da integração social”, o valor mais alto alcançado nos Utentes e com uma diferença de mais de 50%
relativamente às restantes distâncias percorridas por este segmento, Esta última situação é facilmente
explicada pelo facto de a integração social ser a maior fragilidade deste grupo. Estes jovens investem mais
tempo no estudo do que em atividades sociais, o que conduz a que tenham menos oportunidades de
convívio com os seus pares. A Sala de Estudo é uma oportunidade de criação de novas amizades e um
espaço onde têm alguém que os ouve e os ajuda a resolver os seus problemas relacionais;
Conforme esperado, o segmento “Médio desempenho” é aquele que manifesta menor distância percorrida
em todas as mudanças identificadas, estes jovens por norma encontram-se bem integrados socialmente e
apresentam um bom suporte familiar. A Sala de Estudo vem reforçar algumas das suas competências
relacionais e dar suporte emocional em situações de maior ansiedade ou crise.
O stakeholder para o qual se observa a mudança mais significativa é o dos Familiares, para a mudança
“Diminuição da ansiedade” de (16,60%) o que vem salientar a importância que este recurso tem para a
família.;
As distâncias percorridas não são muito elevadas, o que está de acordo com o fato de a maioria dos jovens
abrangidos já estarem a ser alvo da intervenção da Sala de Estudo em anos anteriores ao da análise, cerca
de 70%;
Apesar do universo ser muito grande, não deixa de ser positiva a distância percorrida pela Escola na
mudança “Aumento do sucesso da Escola na obtenção dos seus objetivos”.
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Tabela 8 - Quantidade

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Utentes

Aumento do sucesso escolar

Alto desempenho

5%

Baixo desempenho

10%

Alto desempenho

6%

Médio desempenho

3,8%

Baixo desempenho

8%

Alto desempenho

12,50%

Médio desempenho

2,25%

Baixo desempenho

5%

N/A.

16,60%

Aumento da auto-estima

Aumento da integração social

Familiares

Escola

Diminuição da ansiedade
Aumento da qualidade da relação

9,50%

Aumento do sucesso da Escola na obtenção dos
seus objetivos

2,59%

6.2. VALOR DAS MUDANÇAS
Na tabela que se segue apresenta-se o valor das mudanças sentidas pelos stakeholders, as quais são na
sua maioria intangíveis, o que implicou a necessidade de recorrer a aproximações financeiras, tendo por
base: a) os testemunhos dos stakeholders sobre pistas de produtos e serviços que necessitariam para
alcançarem o máximo das mudanças sentidas, (por ex.: psicólogo e explicações) e b) o uso do método das
preferências reveladas para as situações não referenciadas pelos mesmos, ou seja, recolher informação que
permitisse compreender o mercado atual e as escolhas que os indivíduos fazem no seu dia-a-dia para
alcançar o nível máximo das mudanças em análise.
A mudança “Aumento do sucesso da Escola na obtenção dos seus objetivos”, é uma mudança económica
(tangível) e cujo valor corresponde à poupança económica que a Escola teve nos seus custos por os jovens
terem conseguido transitar de ano escolar e melhorar os seus comportamentos neste contexto pela
intervenção da Sala de Estudo.
De uma forma geral, fez-se uma pesquisa na internet sobre os serviços referenciados, tendo-se feito para a
maioria das mudanças um cálculo do preço médio para os resultados encontrados. Procurou-se igualmente
estudos que pudessem fundamentar as escolhas feitas (por ex.: o estudo “Evidência científica sobre custoefetividade de intervenções psicológicas em cuidados de saúde” publicado em outubro de 2011 pela Ordem
dos Psicólogos Portugueses, fundamenta a escolha da intervenção psicológica para a mudança “Diminuição
da ansiedade” sentida pelo stakeholder Familiares) e/ou os valores apresentados, como por exemplo, no
caso do custo médio anual por aluno do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, cujo valor se fundamentou no
Relatório n.º 31/2012 do Tribunal de Contas. Os stakeholders, na fase de recolha dos dados quantitativos
através dos questionários, tiveram também um papel fundamental no processo da valoração das
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mudanças, ao contribuírem para a organização das mudanças sentidas segundo o seu grau de importância,
o que permitiu criar uma lista de priorização, que permitiu certificar se as aproximações financeiras
aplicadas eram adequadas e respeitavam a ordem de importância reportada pelos mesmos.
Por último, importa referir que foi feita uma aproximação diferente para os dois segmentos do stakeholder
Utentes no âmbito da mudança “Aumento do sucesso escolar” por se considerar que os mesmos se
encontram em níveis muito diferenciados de competências, sendo necessário um maior investimento nos
serviços referenciados para conseguirem alcançar a mudança máxima.
Tabela 9 - Valor das Mudanças

STAKEHOLDER
Utentes

MUDANÇA

SEGMENTO

VALOR

RACIONAL / AF

Aumento do
sucesso
escolar

Alto
desempenho

1.415,20€

Acompanhamento individualizado ao estudo 2x
semana (apoio no esclarecimento de dúvidas, na
realização dos trabalhos escolares e preparação
para os testes) preço médio de 67,92€ * 10
meses + Sessões de Psicologia Educacional
(avaliação, acompanhamento e treino de hábitos
e métodos de estudo) preço médio de 46€* 2x
mês * 8 meses.

Baixo
desempenho

3.174,00€

Acompanhamento individualizado ao estudo 5x
semana (apoio no esclarecimento de dúvidas, na
realização dos trabalhos escolares e preparação
para os testes) preço médio de 115€* 10 meses +
Sessões de Psicologia Educacional (avaliação,
acompanhamento e treino de hábitos e métodos
de estudo) preço médio de 46€*1x semana* 4
semanas/mês*11 meses.

Alto
desempenho

1.287,00€

Sessões de psicologia preço médio de 58,5€ *2x
mês * 11 meses.

Médio
desempenho

1.287,00€

Sessões de psicologia preço médio de 58,5€ *2x
mês * 11 meses.

Baixo
desempenho

1.287,00€

Sessões de psicologia preço médio de 58,5€ *2x
mês * 11 meses.de Psicologia.

Alto
desempenho

455,00€

Aulas de arte marcial (295€ anual) + programa
de 8 sessões de treino de competências
sócio-cognitivas a 20€/consulta

Médio
desempenho

455,00€

Aulas de arte marcial (295€ anual) + programa
de 8 sessões de treino de competências
sócio-cognitivas a 20€/consulta

Baixo
desempenho

455,00€

Aulas de arte marcial (295€ anual) + programa
de 8 sessões de treino de competências
sócio-cognitivas a 20€/consulta.

Aumento da
auto-estima

Aumento da
integração
social
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STAKEHOLDER
Familiares

Escola

MUDANÇA
Diminuição da
ansiedade

SEGMENTO
N/A.

VALOR

RACIONAL / AF

2.508,00€

Acompanhamento em Psicologia preço médio
de 58,5€* 1xsemana*4 semanas/mês * 11 meses.

Aumento da
qualidade da
relação

1.296,20€

Terapia Familiar preço médio a 58,95€* 2x mês *
11 meses.

Aumento do
sucesso da
Escola na
obtenção dos
seus objetivos

5.019,46€

Custo médio anual por aluno na Lezíria do Tejo.
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7. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
7.1. DURAÇÃO E REDUÇÃO
Na análise tentou-se saber se a mudança sentida pelos stakeholders era imediata, ou seja, se durava só
enquanto eram alvo da intervenção ou se perdurava no tempo (limite de 5 anos). A tabela 10 mostra a
média de todas as respostas dos inquiridos, por stakeholder e segmento, à pergunta: “Se a Sala de Estudo
acabasse hoje, quanto tempo acha que duraria cada uma das mudanças identificadas?”, sendo que às
respostas obtidas somou-se 1, referente ao ano da intervenção. Os Utentes do segmento “Baixo
desempenho” destacam-se por serem os mais conservadores, atribuindo em média 1, 33 anos de duração
após intervenção. No caso da Escola, assumiu-se que a mudança seria imediata.
Dado que as durações foram muito mais longas do que o esperado, colocou-se a hipótese da
sobrevalorização e decidiu-se aplicar uma taxa de redução de 100% ou 75%, assumindo que a maioria das
mudanças perdem completamente o seu efeito após o primeiro ano, excepto “Aumento do sucesso escolar”
no segmento “Alto desempenho” e “Aumento da integração social”, que espera-se que o seu efeito perdure
um pouco mais no tempo,
Tabela 10 - Duração e Redução das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Utentes

Aumento do sucesso escolar

Alto desempenho

4

75%

Baixo desempenho

2

100%

Alto desempenho

4

100%

Médio desempenho

4

100%

Baixo desempenho

2

100%

Alto desempenho

4

75%

Médio desempenho

4

75%

Baixo desempenho

3

75%

N/A

3

100%

Aumento da qualidade da
relação

3

100%

Aumento do sucesso da
Escola na obtenção dos seus
objetivos

1

100%

Aumento da auto-estima

Aumento da integração
social

Familiares

Escola

Diminuição da ansiedade
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7.2. ATRIBUIÇÃO I
A atribuição I consiste no percentual da mudança que teria acontecido de qualquer maneira, mesmo que
não existisse intervenção da Sala de Estudo. Para obter este valor hipotético, questionou-se os stakeholders
nos inquéritos: “ Imagine como seria neste momento, caso nunca tivesse entrado em contacto com a Sala
de Estudo”. Os resultados a esta questão foram demasiado elevados, tendo em conta que a maioria dos
inquiridos já tinha contatado antes de 2016/2017 com a Sala de Estudo. Concluiu-se que os mesmo terão
sido enviesados por uma má formulação da pergunta, a qual deveria ter sido: “ Imagine como seria neste
momento, caso não tivesse entrado em contacto com a Sala de Estudo no ano letivo 2016/2017”. Por essa
razão, os dados recolhidos não foram considerados, tendo-se assumido que 10% da mudança teria ocorrido
de qualquer maneira, para todos os stakeholders e segmentos, excepto na Escola. Nesta última, optou-se
por uma visão mais conservadora e assumiu-se que 68% dos Utentes, ou seja 15 dos 22 identificados no
inquérito dos Utentes, transitariam de ano e melhorariam os seus comportamentos.
Tabela 11 - Atribuição I

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Urentes

Aumento do sucesso escolar

Alto desempenho

10%

Baixo desempenho

10%

Alto desempenho

10%

Médio desempenho

10%

Baixo desempenho

10%

Alto desempenho

10%

Médio desempenho

10%

Baixo desempenho

10%

N/A

10%

Aumento da auto-estima

Aumento da integração social

Familiares

Escola

Diminuição da ansiedade

ATRIBUIÇÃO I

Aumento da qualidade da relação

10%

Aumento do sucesso da Escola na
obtenção dos seus objetivos

68%

7.3. ATRIBUIÇÃO II
A Atribuição II (percentual do impacto das mudanças observadas que resulta da ação de terceiros) surge
da pergunta: “Imagina que tens 10 pontos para distribuir entre todas as intervenções que contribuíram para
o aumento da mudança x. Quantos pontos atribuirias à Sala de Estudo?” (escala de 0 a 10), excepto para a
Escola. Neste stakeholder, dado que o indicador “Média do N.º de alunos que transitaram de ano escolar
devido à sala de estudo e N.º de alunos que afirmam ter melhorado o comportamento na escola devido à
sala de estudo” se focava só na ação do projeto a atribuição a outros foi 0.
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Como esperado, o projeto é visto como o principal responsável pelas mudanças sentidas, Talvez porque os
Utentes de “Baixo desempenho” sejam alvo da intervenção de muitos serviços, devido aos seus problemas
sociais e familiares, estes são quem faz atribuições mais altas a terceiros.
Os outros serviços a quem são feitas atribuições são:
a) Nos Utentes: explicadores, tutores, apoio ao estudo na escola, Psicólogos, CAFAP, ATL e futebol;
b) Nos Familiares: tutores, explicadores e CAFAP.
Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes

Aumento do sucesso
escolar

Alto desempenho

17%

Baixo desempenho

26%

Aumento da auto-estima

Alto desempenho

24%

Médio desempenho

16%

Baixo desempenho

40%

Alto desempenho

25%

Médio desempenho

18%

Baixo desempenho

32%

N/A

14%

Aumento da integração
social

Familiares

Escola

Diminuição da ansiedade

ATRIBUIÇÃO II

Aumento da qualidade
da relação

22%

Aumento do sucesso da
Escola na obtenção dos
seus objetivos

0%

7.4. DESLOCAÇÃO
Não foram identificadas consequências negativas fruto da intervenção da Sala de Estudo, pelo que não foi
definida taxa de deslocação.

7.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
Nesta avaliação procurou-se fazer uma análise realista e conservadora, de modo a assegurar que os
resultados alcançados sejam expressão do real contributo da Sala de Estudo para a comunidade. A Sala de
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estudo influencia não só os resultados escolares, mas também competências emocionais e sociais, fruto da
supervisão e suporte emocional das monitoras, Gera ainda alguma tranquilidade nos pais e melhora as
relações com os seus filhos. Apesar do universo da Escola ser muito grande, face à população abrangida
pelo projeto, é ainda assim possível identificar uma pequena influência da Sala de Estudo nos resultados de
sucesso alcançados pela mesma. O Rácio de 1€ de investimento para 3,22€ de retorno social, aponta ser
resultado das mudanças positivas geradas pelo projeto Sala de Estudo nos diferentes stakeholders, da
importância dessas mudanças para cada um e do valor financeiro que as mesmas representam, sendo que
se assume que este projeto esteja a trazer mais benefícios do que custos.

7.7 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Após cálculo do SROI a equipa procurou identificar um conjunto de fatores críticos que pudessem
influenciar os resultados obtidos. Foram identificadas fragilidades nas diferentes taxas dos descontos, nas
aproximações financeiras e na quantidade de mudança, mais concretamente lançou-se as seguintes
hipóteses:
Má compreensão das perguntas dos questionários referentes às taxas de descontos, dado o seu nível de
abstração ou formulação das perguntas, o que poderá ter conduzido à sobrevalorização ou subvalorização
dos resultados:
Incerteza dos critérios usados nas aproximações financeiras, o que poderá conduzir a uma sobrevalorização
ou subvalorização do valor das mudanças.
Incerto se os inquiridos compreenderam bem as perguntas e os momentos em análise, o que poderá levar
a uma má identificação da quantidade de mudança alcançada
Por forma a testar estas hipóteses e encontrar um valor mínimo e um valor máximo de um intervalo de
possíveis rácios SROI, optou-se por estabelecer dois cenários pessimistas e dois cenários otimistas.
Em relação aos cenários pessimistas optou-se por:
Cenário 1: Agravar em 20% as taxas de atribuição I, atribuição II, Duração e Descontos, assumindo a
possível sobrevalorização por parte dos inquiridos da influência da Sala de Estudo na evolução das
mudanças alcançadas;
Cenário 2: Diminuir em 20% os valores das aproximações financeiras, assumindo que as mesmas possam
ter sido sobrevalorizadas pela equipa e o valor das mudanças seja inferior ao apresentado.
Cenário 3: Diminuir em 20% os valores alcançados em T1, assumindo que a quantidade alcançada possa
ser inferior à declarada.
Nos cenários otimistas, optou-se por:
Cenário 1: Reduzir em 20% as taxas de atribuição I, atribuição II, Duração e Descontos, assumindo a
possível subvalorização por parte dos inquiridos da influência da Sala de Estudo na evolução das
mudanças alcançadas;
Cenário 2: Aumentar em 20% os valores das aproximações financeiras, assumindo que as mesmas
possam ter sido subvalorizadas pela equipa e o valor das mudanças seja inferior ao apresentado.
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Cenário 3: Aumentar em 20% a quantidade de mudança sentida em T1, assumindo que a quantidade de
mudança alcançada possa ser superior à declarada.
Ao analisarmos os resultados obtidos constata-se que os cenários associados aos descontos são aqueles
que apresentaram maior % de variação face ao valor do rácio SROI original, seja negativa (-38%), seja
positiva (56%), o que leva a concluir que numa análise futura, deverá ser dada alguma atenção à forma de
recolha dos dados e aos critérios utilizados nos descontos, dada a influência que os mesmos poderão ter
nos resultados.
A partir dos cenários analisados chegou-se à conclusão de que o rácio SROI da Sala de Estudo varia entre
1,99€ e 5,02€, pelo que se conclui, com mais certeza face ao SROI original, de que o risco deste projeto ter
mais custos do que benefícios é praticamente nulo.
Tabela 13 - Análises de Sensibilidade

CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO AO
CENÁRIO BASE

RÁCIO SROI

% VARIAÇÃO
DO RÁCIO
SROI

Cenário pessimista
descontos

Aumento em 20% das taxas de desconto

1,99

-38%

Cenário otimista descontos

Redução em 20% das taxas de desconto

5,02

56%

Cenário pessimista
aproximações financeiras

Redução em 20% das aproximações financeiras

2,58

-20%

Cenário otimista
aproximações financeiras

Aumento em 20% das aproximações financeiras

3,87

20%

Cenário pessimista
quantidade

Redução em 20% da quantidade da mudança
alcançada em T1

2,58

-20%

Cenário otimista
quantidade

Aumento em 20% da quantidade da mudança
alcançada em T1

3,87

20%
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Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Quem afetamos/nos

Como vamos

Qual o número total

Quanto vão

afeta?

segmentar os

de stakeholders?

investir?

13

0,00 €

QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução
Mudanças

Descrição

Indicador

Descontos (DC)

QT

Aproximação Financeira (AF)

Impacto

Valor

AT I

AT I

DS

CM

DR

RD

Ano I

Ano 2

Ano 3

Total

1.415,20 €

10%

17%

0%

1

4

75%

687,15 €

171,79 €

42,95 €

887,56 €

1.287,00 €

10%

24%

0%

1

4

100%

686,64 €

0,00 €

0,00 €

686,64 €

455,00 €

10%

25%

0%

1

4

75%

499,08 €

124,77 €

31,19 €

644,64 €

stakeholders?
Utentes

Alto desempenho

Aumento do sucesso

Resultados escolares

5%

escolar

Acompanhamento individualizado ao estudo 2x
semana (apoio no esclarecimento de dúvidas, na
realização dos trabalhos escolares e preparação
para os testes) preço médio de 67,92€ * 10
meses+ Sessões de Psicologia Educacional
(avaliação, acompanhamento e treino de hábitos
e métodos de estudo) preço medio de 46€* 2x
mês * 8 meses

Aumento da

Nível de confiança percecionado

6,00%

Auto-estima

Médio desempenho

13

Sessões de psicologia preço médio de 58,5€ *2x
mês * 11 meses

12,50%

Aulas de arte marcial (295€ anual) + programa

Aumento da

Nível de concordância com a frase :

integração social

"Sinto que me relaciono bem com os

de 8 sessões de treino de competências

outros."

socio-cognitivas a 20€/consulta

Aumento da

Nível de confiança percecionado

3,80%

Sessões de psicologia 2x mês x 11 meses

1.287,00 €

10%

16%

0%

1

4

100%

478,36 €

0,00 €

0,00 €

478,36 €

Aumento da

Nível de concordância com a frase :

2,25%

Aulas de arte marcial (295€ anual) + programa

455,00 €

10%

18%

0%

1

4

75%

97,98 €

24,49 €

6,12 €

126,55 €

integração social

"Sinto que me relaciono bem com os

de 8 sessões de treino de competências

outros."

socio-cognitivas a 20€/consulta
3.174,00 €

10%

26%

0%

1

2

100%

1.479,72 €

0,00 €

0,00 €

1.479,72 €

1.287,00 €

10%

40%

0%

1

2

100%

389,19 €

0,00 €

0,00 €

389,19 €

455,00 €

10%

32%

0%

1

3

75%

97,46 €

24,37 €

6,09 €

125,89 €

2.508,00 €

10%

14%

0%

1

3

100%

16.357,69 €

0,00 €

0,00 €

16.357,69 €

1.296,90 €

10%

22%

0%

1

3

100%

4.427,97 €

0,00 €

0,00 €

4.427,97 €

4.291.638,30 €

67,71%

0%

0%

1

1

100%

35.908,44 €

0,00 €

0,00 €

35.908,44 €

Auto-estima

Baixo desempenho

7

Aumento do sucesso

Resultados escolares

10,00%

escolar

Acompanhamento individualizado ao estudo 5x
semana (apoio no esclarecimento de dúvidas, na
realização dos trabalhos escolares e preparação
para os testes) preço médio de 115€* 10 meses+
Sessões de Psicologia Educacional (avaliação,
acompanhamento e treino de hábitos e métodos
de estudo) preço médio de 46€*1x semana* 4
semanas/mês*11 meses.

Aumento da

Nível de confiança percecionado

8,00%

Auto-estima

Familiares

Escola

51

1

0,00 €

0,00 €

Sessões de psicologia preço médio de 58,5€ *2x
mês * 11 meses

5,00%

Aulas de arte marcial (295€ anual) + programa

Aumento da

Nível de concordância com a frase :

integração social

"Sinto que relaciono-me bem com os

de 8 sessões de treino de competências

outros."

socio-cognitivas a 20€/consulta

Diminuição da

Nível de Ansiedade percecionado face

Ansiedade

ao acompanhamento escolar dos filhos

16,60%

Acompanhamento em Psicologia preço médio de

Aumento da

Nível de concordância com a frase

qualidade da relação

"Sinto que temos uma boa relação!"

Aumento do sucesso

Média do N.º de alunos que transitaram

da escola na

de ano escolar devido à sala de estudo

Tejo*855 alunos do 2.º e 3.º ciclo da Escola de

obtenção dos seus

e N.º de alunos que afirmam ter

Coruche

objetivos

melhorado o comportamento na escola

58,5€* 1*semana*4semanas/mês * 11 meses
9,50%

Terapia Familiar preço médio a 58,95€* 2x mês *
11 meses

2,59%

Custo total médio anual por aluno na Lezíria do

devido à sala de estudo
Parceiros

0

0,00 €

0

0,00 €

CATL

0

0,00 €

Câmara Municipal

0

0,00 €

Financiadores

0

17.268,98 €

Outros Doadores

0

1.822,91 €

sinalizadores
Monitoras da Sala de
Estudo

de Coruche

Investimento Total

19.091,89 €

Impacto Total

61.512,65 €

Rácio SROI

3,222
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8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Esta análise constituiu-se como um processo de aprendizagem e contribuiu para a análise das mudanças
geradas pelo projeto: a forma como o mesmo desenvolve as suas atividades, o impacto que gera e possíveis
alterações de melhoria para gerar mais impacto no futuro.
Fruto da reflexão destacam-se os seguintes pontos;
A) PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO:
Durante a análise constatou-se que alguns stakeholders não possuem um conhecimento próximo do
projeto, uma vez que não foram envolvidos no mesmo: Esta situação, limitou a possibilidade de alguns
serem considerados nesta análise, apesar da sua pertinência. Recomenda-se que no futuro se desenvolvam
novas formas de envolvimento e partilha de informação entre todos os stakeholders, com especial destaque
para Escola, Parceiros sinalizadores, Câmara Municipal de Coruche e Financiadores.
A dificuldade de compreensão dos stakeholders do processo de avaliação de impacto e o pouco
conhecimento de alguns relativamente ao projeto, mais concretamente a Escola, dificultou a sua reflexão
sobre o impacto causado e contribuiu para a não aplicação do questionário de recolha de dados. Seria
importante serem realizados mais momentos de reflexão com os Utentes, Familiares e Escola, por forma a
que adquiriram uma maior compreensão dos conceitos e identificação das mudanças que sentem.
A existência de fichas de registo do projeto incompletas e a Inexistência de um centro de custos específico
da Sala de Estudo levou à necessidade de um conjunto de extrapolações de dados. Será importante no
futuro manter os registos atualizados e completos e transpor os dados para uma base de dados em excel,
por forma a conseguir-se obter de forma mais imediata a informação que se necessita analisar ao nível das
realizações. Em relação à contabilidade seria igualmente pertinente criar um centro de custos para a Sala
de Estudo, de forma a tornar mais transparente para os financiadores os seus custos e fontes de receita.
Ao nível da recolha dos dados verificou-se alguma dificuldade dos stakeholders em compreenderem
algumas das perguntas dos questionários, dado o seu elevado nível de abstração. Será importante rever o
questionário e formular perguntas alternativas que permitam uma melhor compreensão dos conteúdos e
recolha da informação que se pretende.
.A existência de um erro na formulação da pergunta da Atribuição I pode ter conduzido a erros de atribuição
e possível sobrevalorização dos stakeholders face à responsabilidade da Sala de Estudo nas mudanças
observadas. No futuro será importante: a) fazer uma revisão mais cuidada das perguntas, por forma a
certificar se as mesmas avaliam o que se pretende e, b) reforçar a importância de os inquiridos serem o
mais sinceros e realistas possíveis face ao contributo da Sala de estudo para os resultados/mudanças
alcançadas.
A Metodologia encontrada para o preenchimento dos questionários dos Familiares poderá não ter sido a
mais indicada, atendendo a que alguns dos questionários não foram devolvidos. Numa futura avaliação ou
deverá ser dado mais tempo para esta etapa de modo a aumentar o sucesso na devolução dos questionários
ou experimentar outra metodologia de aplicação, por exemplo o preenchimento online.
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Nas escalas, ao se equiparar as notas escolares do 4.º ano aos do 2.º e 3.º ciclo, por forma a ter uma escala
semelhante com resultados comparáveis, pode ter conduzido à observação de mudanças menos
significativas nos Utentes, atendendo a que os graus de exigência do 4.º ano para o 5.º ano são diferentes,
sendo que há alunos medianos que têm no 4.º ano média de 4/Bom, mas quando chegam ao 5.º ano pela
sua exigência, revelam-se ser alunos de nível 3/Suficiente, o que se traduz numa evolução negativa, mesmo
sem o ser, influenciando a média dos resultados. No futuro poderá ser importante redefinir o indicador
para aferir a mudança do sucesso escolar e consequentemente a escala de avaliação.
No âmbito das aproximações financeiras ressalva-se o elevado grau de subjetividade associado à escolha
dos serviços que poderão ajudar a estimar o valor da mudança. Será importante associar estudos que
permitam mais facilmente validar as opções tomadas.
B) MAXIMIZAÇÃO DE IMPACTO:
Conclui-se que os stakeholders têm um papel fundamental na criação de impacto, deixá-los à margem do
processo de construção do projeto, desenvolvimento das suas ações, conhecimento dos resultados e
avaliação é contribuir para que o projeto não crie o máximo de impacto. No futuro, a Instituição deverá
pensar em estratégias de envolvimento dos stakeholders, explorando diferentes canais de comunicação e
suportes de informação.
Da recolha junto dos stakeholders e resultados obtidos destaca-se que: a) deveriam ser criadas parcerias
com outros projetos, por exemplo o RODA, no âmbito das consultas de psicologia, avaliações cognitivas,
programas de hábitos e métodos de estudo, oferecendo outros serviços complementares que ajudem a
minorar algumas das fragilidades identificadas e criar mais impacto; b) atendendo ao papel fundamental
das monitoras no impacto gerado pelo projeto, será importante continuar a investir nas mesmas tanto em
formação como em condições laborais que permitam a sua continuidade a longo prazo.
Será importante numa análise futura analisar algumas pistas de melhorias dadas pelos diferentes
stakeholders como a introdução de duas monitoras em vez de uma na sala de estudo (Familiares), o
investimento em mais recursos informáticos e multimédia (Utentes) e o desenvolvimento de outro tipo de
atividades (equipa de análise).
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Centro Sagrada Família é uma instituição particular de solidariedade social, com atividades de creche,
pré-escolar, campo de férias, formação profissional dirigida a jovens e adultos e apoio social. É neste âmbito
que se insere o Projeto Famílias com Alma (FcA). Este projeto tem como objetivo prestar um apoio
transversal a cerca de 100 famílias socioeconomicamente vulneráveis, atuando em 4 vetores de intervenção:
alimentação, saúde, higiene e conforto, e educação, formação e emprego.
A presente análise tem como objetivo avaliar o impacto do projeto do FcA na vida das famílias,
nomeadamente no que respeita à sua autonomização e empregabilidade, tendo-se obtido um rácio de
retorno social do investimento de 1 para 0,60 euros. Tendo presente as análises de sensibilidade efetuadas,
considera-se que o SROI poderá variar num intervalo entre 0,20 e 1.
Tratando-se de um protótipo formativo, a análise aqui apresentada teve alguns constrangimentos e
limitações na recolha de dados, na escolha dos stakeholders a incluir, nas opções metodológicas, e no
tempo e recursos afetos à avaliação. Apesar destas limitações, este processo permitiu conhecer melhor a
intervenção e o alcance da mesma, envolvendo os seus vários intervenientes, mesmo os menos visíveis, na
sua construção e melhoria.
A análise permitiu concluir que o maior impacto da intervenção está no aumento do bem-estar familiar dos
beneficiários. Por outro lado, de futuro, recomenda-se o investimento nas atividades que trabalham
competências pessoais, sociais e sobretudo profissionais, ao invés das vertentes mais assistencialistas, de
forma a optimizar o retorno social do projeto e a prolongar o efeito das mudanças proporcionadas.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
De acordo com as estatísticas anuais e censos disponibilizados na base de dados PORDATA, cerca de 11%
da população no concelho de Oeiras é afetada pelo fenómeno do desemprego. Aprofundando a pesquisa,
a situação ganha destaque se se falar de população desempregada à procura de novo emprego - cerca de
79%. De acordo com o Diagnóstico Social de Oeiras 2013, associada a esta problemática, outras fragilidades
sociais são identificadas nas famílias: exclusão social, fraca autonomia financeira, trabalho precário,
carências alimentares, falta de condições habitacionais, entre outras.
O Centro Sagrada Família (CSF), centro da Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas
(FOSRDI) encontra-se sediado em Algés, concelho de Oeiras. A FOSRDI é reconhecida como Instituição
Particular de Solidariedade Social desde 1993. Desenvolve as seguintes atividades:
•• Atividade Educativa - Creche, Pré-Escolar e Campo de Férias;
•• Formação Profissional;
•• Apoio à Comunidade, direcionado a famílias socioeconomicamente vulneráveis.

O CSF tem como missão promover, de forma sustentada, a educação integral da criança, a formação de
jovens e adultos e o desenvolvimento de projetos sociais, visando sempre o apoio integrado à família,
regendo-se pelos valores dominicanos, nos quais assentam os princípios da sua ação.
Com o objetivo de dar resposta às problemáticas de desemprego e exclusão social das famílias socialmente
vulneráveis da união de freguesias e concelho de Oeiras, o CSF desenvolve o seu projeto “Famílias Com
Alma” (FcA) - projeto de apoio à comunidade, que procura prestar um apoio transversal a famílias
socioeconomicamente vulneráveis, atuando em 4 vetores de intervenção: alimentação, saúde, higiene e
conforto, e educação, formação e emprego.
A presente análise tem como objetivo avaliar o impacto do projeto “Famílias Com Alma” na vida das
pessoas, nomeadamente no que respeita à sua autonomização e empregabilidade.

1.2. PORQUÊ?
A presente análise contribuiu para um maior conhecimento sobre como potenciar a intervenção do projeto
FcA, apoiando a tomada de decisões sobre o tipo de atividades a desenvolver, e nos aspetos a melhorar na
intervenção, no sentido de gerar mais valor social. Objetivamente, procurou-se compreender se os
beneficiários sentem uma melhoria no seu bem-estar pessoal e familiar. Especificamente, procurou-se
aferir em que medida o projeto contribui para uma melhoria das condições de vida, incluindo saúde física/
emocional, desenvolvimento de competências pessoais e sociais e aumento de competências para a
empregabilidade.
O objetivo da presente análise é informar a administração da instituição, os seus colaboradores e atuais e
potenciais parceiros do projeto.
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1.3. COMO?
A presente avaliação SROI é de cariz avaliativo, recaindo sobre o ano civil de 2016. Durante o referido
período, foram apoiadas pelo projeto um total de 299 pessoas, das quais 177 adultos, perfazendo um
número de 104 famílias apoiadas. Destes adultos, foram apoiados 71 pessoas em situação de desemprego.
A equipa que leva a cabo esta análise é constituída por técnicos de diferentes áreas, direta ou indiretamente
envolvidas no projeto, como gestão, serviço social, contabilidade, psicologia, entre outras. Estarão alocadas
a todo o processo 2 pessoas, num total de 28 horas semanais, uma das quais elemento da direção do CSF,
sendo destacadas para integrar a equipa outros elementos ao longo da análise, de acordo com as áreas/
competências necessárias.
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2. STAKEHOLDERS
2.1 IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
O envolvimento dos stakeholders é um passo fundamental na construção de uma análise SROI. Identificando
os stakeholders, ou partes interessadas, identifica-se quem é afetado, direta ou indiretamente, de forma
positiva ou negativa, com a intervenção do projeto.
No âmbito da presente avaliação de impacto, procurou-se identificar e listar todas as partes interessadas
na intervenção, agrupá-las consoante as suas características e relevância para a análise.
Os primeiros stakeholders identificados para a análise foram os beneficiários do projeto, isto é, as famílias
que maiores mudanças experienciaram com o projeto Famílias com Alma. Importou, num primeiro
momento, segmentar o stakeholder em duas vertentes: por um lado, os beneficiários que recebem apoio
alimentar, mas que podem também receber apoios ao nível da higiene e conforto e da saúde; por outro, as
famílias que, além destes apoios, são apoiadas a nível de educação/formação e emprego.
Identificou-se, também, como stakeholders, os voluntários que apoiam diretamente o desenvolvimento do
projeto FcA, e que apoiam em diversas tarefas de receção de bens e sua distribuição às famílias
beneficiárias.
A equipa técnica do projeto foi também identificada como stakeholder. Dela fazem parte os técnicos de
serviço social gestores de casos, os técnicos da área da formação profissional e empregabilidade, a
coordenação da área de apoio à comunidade e a coordenação da área de alimentação e nutrição.
Outro grupo de stakeholders identificado foi o dos Parceiros - Empresas, constituído por entidades que
apoiam o projeto através de doações monetárias ou em espécie e ações de voluntariado/responsabilidade
social empresarial. Estas entidades constam da lista de parceiros do CSF divulgada pelos mecanismos de
comunicação interna e externa.
Agruparam-se também, enquanto stakeholder do projeto, FcA os “Amigos do CSF”, grupo constituído por
particulares que apoiam com donativos em espécie ou monetários.
A União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz-Quebrada e Dafundo foi identificada enquanto
stakeholder, na medida em que, através da comissão social de freguesia e equipas de intervenção social,
apoiam na sinalização, encaminhamento e acompanhamento de casos de emergência social. Da mesma
forma, agrupou-se ainda enquanto stakeholder as instituições da freguesia que trabalham em rede com o
CSF e no âmbito do projeto FcA.
O próprio Centro Sagrada Família surge como stakeholder, pois é a entidade promotora do projeto.
O Instituto da Segurança Social, IP, enquanto entidade financiadora do Programa de Emergência Social
(Cantina Social), constitui um stakeholder de destaque, e portanto, autónomo.
Por fim, há que referir doadores não identificáveis que contribuem para o projeto através de participações
pontuais em iniciativas no projeto.
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Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders

STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Beneficiários
- Famílias

Famílias
- alimentação
e/ou higiene e
conforto e/ou
saúde

Famílias em situação de
carência socioeconómica (cujo
rendimento per capita se situa
abaixo do valor da pensão
social), com fragilidades/
carências ao nível da
alimentação e/ou da higiene e
conforto e/ou dificuldades no
acesso à saúde - especialmente
oftalmologia e estomatologia.

São beneficiários diretos do projeto Famílias
com Alma, recebendo apoio alimentar - cabaz
alimentar semanal ou refeição diária - apoio de
higiene e conforto - roupa, calçado, produtos
de higiene e limpeza, etc... - encaminhamento
para consultas de oftalmologia e/ou
estomatologia.

Famílias
- alimentação
e/ou higiene e
conforto e/ou
saúde +
Educação/
formação e
Emprego

Famílias em situação de
carência socioeconómica (cujo
rendimento per capita se situa
abaixo do valor da pensão
social), com fragilidades/
carências ao nível da
alimentação e/ou da higiene e
conforto e/ou dificuldades no
acesso à saúde - especialmente
oftalmologia e estomatologia.
Além destes apoios, estes
agregados familiares incluem
crianças/jovens em idade
escolar e/ou pelo menos uma
situação de desemprego.

São beneficiários diretos do projeto Famílias
com Alma, recebendo apoio alimentar - cabaz
alimentar semanal ou refeição diária - apoio de
higiene e conforto - roupa, calçado, produtos
de higiene e limpeza, etc... - encaminhamento
para consultas de oftalmologia e/ou
estomatologia, apoio de material e outros para
crianças/jovens em idade escolar,
encaminhamento para formação e emprego.

Voluntários

-

9 Voluntários diretamente
afetos ao projeto: são na sua
maioria reformados, existindo
ainda 2 em situação de
desemprego /sem ocupação
profissional e 1 voluntário
empregado. Relativamente Às
idades, as mesmas situam-se
entre os 29 e os 81 anos.

Apoiam na receção e distribuição de cabazes
alimentares, refeições confecionadas, na
receção e distribuição de roupas e produtos de
higiene pessoal, têxteis, etc. Trabalham
diretamente com os técnicos do projeto, que
os acompanha e apoia em todo o necessário.

Equipa técnica

-

Equipa composta por técnicos
nas áreas de serviço social,
psicologia, direito e nutrição, e
que integram as equipas da área
de apoio à comunidade e área
da formação profissional.

Gestores de casos do projeto (assistente
social) acompanhamento e encaminhamento
de famílias, tomada de diligências necessárias
ao acompanhamento e autonomização das
famílias. Equipa da Formação Profissional
dinamiza Grupos de Entreajuda na Procura de
Emprego (GEPE), e apoia na procura ativa de
emprego/encaminhamento para oferta
formativa adequada.
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STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Parceiros Empresas e
Instituições

-

Empresas/entidades que
apoiam o projeto através de
doações monetárias ou em
espécie (alimentos ou não) e
ações de voluntariado/
responsabilidade social
empresarial.

Doam dinheiro ou bens ao projeto através de
protocolos ou doações pontuais. Apoiam com
ações de voluntariado/responsabilidade social.
Constam da lista de parceiros divulgada pelo
CSF nos diversos canais de comunicação e no
Relatório Anual de Atividades do projeto.

Amigos do CSF Individuais

-

Particulares que apoiam o
projeto através de doações
monetárias ou em espécie, que
constam nas listas de donativos.

Doam dinheiro ou bens ao projeto através de
protocolos ou doações pontuais. Constam da
lista de Amigos do CSF.

União de freguesias

-

Comissão Social de Freguesia e
equipas de intervenção social
nas freguesias de Algés,
Linda-a-Velha, Cruz-Quebrada e
Dafundo.

Sinalizam casos de emergência social e fazem
o encaminhamento necessário. Uma vez por
mês reúnem com a equipa de projeto para
avaliação de casos. Apoiam também no
transporte semanal de bens alimentares e de
géneros para a instituição.

Centro Sagrada
Família (CSF)

-

Entidade promotora do projeto.

O CSF é um estabelecimento pertencente à
Fundação Obra Social das Religiosas
Dominicanas Irlandesas, onde se desenvolve o
projeto.

Instituto da
Segurança Social, IP

-

Entidade financiadora do
Programa de Emergência
Alimentar - Cantina Social.

Financia diariamente 100 refeições para
distribuição a famílias, mediante protocolo de
cooperação.

Outros Doadores

-

Outros financiadores, como por
exemplo, o IEFP. Indivíduos e
entidades que contribuem para
o projeto mas não são nem
voluntários, financiadores ou
parceiros oficiais.

Contribuem pontualmente para o projeto
através de subsídios, doações privadas,
patrocínios e voluntariado em eventos da
instituição.

2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS NA ANÁLISE
Para efeitos desta análise SROI apenas foram incluídos 3 grupos de stakeholders - as famílias beneficiárias,
os voluntários envolvidos no projeto, e a equipa técnica afeta.
Atendendo à limitação de tempo e aos recursos humanos afetos à avaliação, aliando-os a outros fatores
que determinam o rigor da análise, a justificação para a inclusão ou exclusão de stakeholders na mesma
encontra-se espelhada na tabela seguinte:
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Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise

STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Famílias - alimentação e/ou
higiene e conforto e/ou saúde

sim

São os destinatários diretos do projeto e os que maiores mudanças
registam.

Famílias - alimentação e/ou
higiene e conforto e/ou saúde +
Educação/formação e Emprego

sim

São os destinatários diretos do projeto e os que maiores mudanças
registam.

Voluntários

sim

Espera-se que experienciem mudanças relevantes com o projeto. Têm
um papel importante na dinamização do projeto, sentindo-se
valorizados pessoalmente por isso.

Equipa técnica

sim

Além do seu importante papel na dinamização do projeto, sentem-se
valorizados pessoal e profissionalmente através deste.

Parceiros - Empresas e
Instituições

Não

São financiadores do projeto. No entanto, por não registarem
mudanças materiais, optou-se pela não inclusão deste stakeholder na
análise.

Amigos do CSF - Individuais

Não

São financiadores do projeto. No entanto, por não registarem
mudanças materiais, optou-se pela não inclusão deste stakeholder na
análise.

União de freguesias

Não

Por não registarem mudanças materiais, optámos pela não inclusão
deste stakeholder na análise.

Centro Sagrada Família (CSF)

Não

O CSF desenvolve mais atividades além do projeto em análise, pelo
que se optou pela não inclusão do mesmo na análise.

Instituto da Segurança Social, IP

Não

Financiador do projeto. Dada a dificuldade em articular com este
stakeholder, optou-se por não o incluir na presente análise.

Outros Doadores

Não

Não têm um contacto próximo o suficiente com o projeto.

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
Para a concretização da presente avaliação, foi necessário o envolvimento dos stakeholders selecionados
em dois momentos distintos.
Num primeiro momento, tendo por objetivo desenhar a teoria de mudança, realizaram-se entrevistas
presenciais aos titulares dos agregados familiares, seleccionados de forma não aleatória para a constituição
destas amostras. Através dessas entrevistas, pretendeu-se identificar as mudanças, para as famílias,
geradas pelo projeto.
Num segundo momento, procurou-se validar a teoria da mudança desenhada, captando evidências através
de questionários presenciais, dirigidos à família (perspetiva do titular e/ou de outros elementos da família),
Considerou-se relevante, também, a inclusão na presente análise dos stakeholders Voluntários e Equipa
223

FAMÍLIAS COM ALMA - CSF

técnica, pelo que foi necessário igualmente envolver estes dois grupos em dois momentos, o primeiro de
mapeamento do impacto (teoria da mudança) e o segundo de quantificação do impacto - momento de
validação da teoria da mudança e recolha das evidências que comprovam as mudanças identificadas. A
metodologia aplicada nos dois momentos apresenta-se na tabela seguinte:
Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders

STAKEHOLDER

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO
IMPACTO

QUANTIFICAÇÃO DO
IMPACTO

n

Amostragem

Método

n

%

Método

Famílias alimentação e/ou
higiene e conforto
e/ou saúde

64

3

não aleatória

Entrevistas
presenciais

19

30%

Inquéritos
presenciais

Famílias alimentação e/ou
higiene e conforto
e/ou saúde +
Educação/
formação e
Emprego

39

2

não aleatória

Entrevistas
presenciais

8

21%

Inquéritos
presenciais

Voluntários

N/A

9

3

não aleatória

Grupo
focal
presencial

5

56%

Inquéritos
presenciais

Equipa técnica

N/A

8

2

não aleatória

Entrevistas
presenciais

6

75%

Inquéritos
online

Beneficiários
- Famílias

Para a quantificação do impacto, pensou-se conseguir uma amostra mais representativa. No entanto,
existiram algumas condicionantes no envolvimento dos stakeholders, o que determinou uma redução dessa
mesma amostra.
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3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTOS
Importa nesta fase descrever os investimentos que cada stakeholder efectuou no ano de 2016 no projeto
Famílias com Alma. Para a análise, foram consultados os dados constantes na contabilidade, uma vez que
nestes se encontram refletidos e monetizados grande parte dos donativos e espécie.
Do total investido, cerca de 42% foi assumido pelo próprio Centro Sagrada Família, e traduzem-se em
recursos transversais às diferentes atividades e projetos do Centro, repartidos de acordo com uma chave
de imputação definida, como por exemplo os Fornecimentos e Serviços Externos ou a Equipa de Estrutura.
Outros investimentos assumidos pelo Centro passam por recursos humanos - equipa técnica e equipa da
formação - e ainda as próprias instalações.
Relativamente aos voluntários, estes investem o seu tempo enquanto recurso desta intervenção, tendo
sido monetizadas as horas de voluntariado de 2016, utilizando um racional. Assim, foram identificadas as
horas de trabalho efectuadas pelos 9 voluntários que colaboram no projeto, assumindo-se um valor por
hora de 3,60€ (equivalente ao valor hora do salário mínimo nacional), totalizando um somatório de
10.733,55€.
No que diz respeito aos parceiros, podemos destacar inúmeras ações de responsabilidade social, como a
entrega de cabazes de natal a todas as famílias, ou um almoço de reis servido aos utentes. No entanto,
foram muitos os parceiros envolvidos de diversas formas: donativos em dinheiro, ações de responsabilidade
social, doação de produtos essenciais, entre outros.totalizando um valor de 41.435,78€.
Além destas instituições e empresas parceiras, o projeto Famílias com Alma contou também com o apoio
de particulares que contribuíram para o projeto através de donativos em dinheiro e em espécie - como é o
caso de bens alimentares, e outros bens como vestuário e calçado. Não existindo, no momento em análise,
um controlo de todas as saídas, principalmente no caso do vestuário e calçado, foi assumida a existência
de um stock de 30%, admitindo-se, assim, uma taxa de consumo de 70% nos bens alimentares e roupas.
Estes donativos em espécie foram monetizados do seguinte modo: os bens alimentares e produtos de
higiene pessoal, tendo por referência os valores de mercado, as roupas usadas, que são recebidas em
sacos, foram valorizadas a 5,00€ o saco.
Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise

STAKEHOLDER

INVESTIMENTO ASSUMIDO

Beneficiários - Famílias

0,00 €

Voluntários

10 733,55 €

Equipa técnica

0,00 €

Parceiros - Empresas e Instituições

41 435,78 €
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STAKEHOLDER

INVESTIMENTO ASSUMIDO

Amigos do CSF - Individuais

11 686,00 €

União de freguesias

8 800,00 €

Centro Sagrada Família (CSF)

120 219,01 €

Instituto da Segurança Social, IP

89 092,88 €

Outros Doadores

7 184,91 €

TOTAL

289 152,14 €
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4. REALIZAÇÕES
Em 2016 foram realizadas várias atividades para dar resposta aos objetivos do projeto. A atividade de
atendimento e acompanhamento social resultou em 124 atendimentos, dirigidos a 101 famílias.
No apoio alimentar foram distribuídos cabazes semanais a 44 famílias e refeições diárias a outras 40. Este
apoio alimentar foi ainda complementado com a distribuição de 80 cabazes destinados à ceia de natal e
ainda com um almoço convívio entre os beneficiários, o qual cumpriu acima de tudo o objetivo do combate
ao isolamento. No que diz respeito ao apoio ao nível da higiene e conforto, foram realizadas 6 distribuições
de material beneficiando 100 utentes, assim como a distribuição de vestuário consoante as necessidades
que os beneficiários apresentaram. Para além destes bens, houve ainda uma distribuição de kits de material
escolar que beneficiaram 65 crianças e jovens no início do ano escolar.
No apoio ao emprego e à formação, foram realizados 50 atendimentos individuais de apoio à procura ativa
de emprego, abrangendo 30 indivíduos. Além do trabalho individual, foram encaminhados 11 beneficiários
para um grupo GEPE - Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego.
Foi ainda realizada uma corrida/caminhada solidária, que além de servir o propósito de angariação de
fundos, cumpriu ainda o objetivo de integração na comunidade com a participação de 7 beneficiários.
Tabela 5 - Realizações

QUE ATIVIDADES FORAM REALIZADAS

Nº DE

Nº DE HORAS

Nº DE

ATIVIDADES

TOTAL3

BENEFICIÁRIOS

Atendimentos de acompanhamento

124

101

Apoio à procura ativa de emprego

50

30

Almoço de Reis - “Famílias com Alma”

1

5

39

1ª Corrida/Caminhada Solidária “Famílias com Alma”

1

4

7

Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego (GEPE)

9

13,5

11

Distribuição de cabazes de Natal “Só falta pôr a Mesa”

1

80

Distribuição de cabazes semanais de produtos alimentares

44

44

Distribuição diária de refeições

365

40

1

65

Encaminhamento para consultas

34

34

Distribuição de cabazes de higiene e conforto

6

100

Distribuição de kits de material escolar
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5. TEORIA DA MUDANÇA
5.1. TEORIA DA MUDANÇA
Após o envolvimento dos diferentes stakeholders selecionados, foi possível desenhar a Teoria da Mudança
de cada um.
BENEFICIÁRIOS:
No primeiro segmento de beneficiários, foram identificadas duas grandes mudanças: 1) aumento do bemestar familiar; 2) maior coesão familiar, enquanto que para o segundo segmento foi encontrada uma
mudança principal: 3) aumento da empregabilidade.
Aumento do bem-estar familiar
Foram identificadas duas mudanças imediatas - maior sensação de apoio e maior satisfação das
necessidades básicas. Esta maior sensação de apoio leva a um aumento da esperança, assim como a
satisfação das necessidades básicas leva a uma redução do stress e ansiedade. Assim, os beneficiários
deixam de estar focados apenas e só nestas mesmas necessidades, conseguindo dar mais importância a
outras dimensões da vivência familiar, com maior tranquilidade. O aumento da esperança, permite também
uma maior capacidade para encarar as dificuldades, pois já não se sentem sós. Assim, a conjugação destas
duas mudanças contribuem para um aumento do bem-estar familiar.
Maior coesão familiar
O envolvimento dos stakeholders permitiu confirmar que o encaminhamento para a saúde está directamente
relacionado com a melhoria do seu estado de saúde. Quando os beneficiários usufruem destes apoios,
permitem superar limitações físicas, o que aumenta o grau de confiança para a resolução de problemas, e
levará a que o indivíduo se sinta e seja percepcionada pelos outros como mais capaz, levando a menor
isolamento dentro da família.
Aumento da empregabilidade
A primeira atividade consiste num trabalho individual com os beneficiários ao nível da procura ativa de
empregos, verificando-se que o trabalho realizado com a elaboração de CV’s, a procura e resposta a
ofertas de emprego, leva a uma maior consciencialização das suas competências, e numa maior motivação
para a procura de emprego.
Na segunda atividade, que consiste numa dinâmica de grupo (GEPE) com regularidade semanal, a primeira
mudança identificada foi o retomar de rotinas de trabalho, ao ganharem o compromisso de estar com o
grupo. Esta responsabilização pelo grupo produz um maior sentimento de pertença e a dinâmica da
entreajuda que se vive nos grupos GEPE conduz a um maior sentimento de utilidade, levando
consequentemente a maior motivação para a procura de emprego.
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Figura 1 - Teoria da Mudança | Beneficiários

VOLUNTÁRIOS:
No que diz respeito à teoria da mudança validada pelos voluntários foram identificadas duas mudanças a
longo prazo: 1) aumento da auto-estima; 2) motivação para a atividade.
Aumento da auto-estima
Ao doarem tempo os voluntários ganham contacto com novas realidades e participam mais ativamente na
sociedade, criando um maior sentimento de participação cívica. O facto de se sentirem úteis na realização
das suas tarefas, também lhes permite sentirem-se mais realizados pessoalmente e por isso verificou-se
que as mudanças que vão ocorrendo ao participarem no projeto levam a um aumento da auto-estima.
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Motivação para a atividade
A primeira mudança assinalada é a partilha de experiências e conhecimentos, que surge do conhecimento
de novas pessoas e realidade. Por sua vez, este aumento de partilhas vai fortalecendo o sentimento de
pertença ao grupo, ao projeto e à instituição. Relembrando a situação de reforma da maioria dos nossos
voluntários, verifica-se que outra das mudanças que é desencadeada é a redução do isolamento. A
conjugação destas mudanças leva a que os mesmos se sintam mais motivados para a procura de outras
atividades, tornando-se cidadãos mais ativos e participativos no global.
Figura 2 - Teoria da Mudança | Voluntários

EQUIPA TÉCNICA:
Foram identificadas duas mudanças a longo prazo: 1) o aumento das competências profissionais; 2) o
aumento das competências pessoais.
Aumento das competências profissionais
Para o aumento das competências profissionais, contribui uma maior interação, tanto no trabalho em
equipas multidisciplinares internas, como a participação dos técnicos em diversas ações que, sendo
externas à instituição, reúnem vários parceiros e outras instituições da sociedade e permitem divulgar o seu
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trabalho. Estas interações vão levar a um alargamento das rede de contactos e a uma maior capacidade de
trabalhar em equipa. Também a divulgação do trabalho, leva também a um reconhecimento por parte da
comunidade profissional, que se espelha muito além da esfera profissional. Estas mudanças levam então a
um aumento das competências profissionais, reconhecidas interna e externamente.
Aumento das competências pessoais
No caso das competências pessoais, estas relacionam-se com o trabalho que é realizado directamente com
as famílias e no contacto com as suas diversas realidades. Ao iniciar a intervenção, aumenta a capacidade
de auto-análise e de valorização da própria vida, estimulando a capacidade de colocar em perspectiva e
valorização do que têm, a nível material mas também a sua própria rede social e familiar de suporte. Estas
mudanças levam a que os técnicos demonstrem um aumento da sua tolerância. Por outro lado, a capacidade
de lidar com a frustração que pode surgir, levará ao aumento da resiliência. Todas estas mudanças
contribuem para o aumento das competências pessoais.
Figura 3 - Teoria da Mudança | Equipa Técnica
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Após a construção dos diagramas da Teoria da Mudança, definiu-se que todas as mudanças finais seriam
incluídas na análise .
Tabela 6 - Mudanças Incluídas no cálculo do Impacto

STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES DOS STAKEHOLDERS

Beneficiários
- Famílias

Aumento do
bem-estar familiar

“Para além da resolução das necessidades básicas, sabermos que somos
conhecidos pelo nome, conhecem os nossos problemas, entendem-nos, se
precisarmos de alguma coisa pedimos...é mesmo uma família” “desde a
primeira vez que vim a atendimento noto uma grande diferença, era muito
revoltada porque era sozinha a lutar contra tudo”

Aumento da coesão
familiar

“Apesar de não viver com a minha família, a Sagrada Família tem-me
permitido ajudar a minha neta com roupa, brinquedos... para mim é muito
difícil não poder ajudar os meus filhos e até nesse sentido vivo um melhor
ambiente familiar”

Aumento da
empregabilidade

“A primeira mudança foi a motivação, porque a pessoa mesmo que
inconscientemente entra num marasmo que torna um ciclo vicioso”;”para
mim o essencial foi a rede de contactos e o elevar da auto-estima”

Aumento da autoestima

“É bom sentirmo-nos úteis nas tarefas que fazemos porque não vimos
substituir ninguém mas vimos ajudar as pessoas que cá trabalham a fazer
ainda melhor”

Aumento da
motivação para
participar em novas
oportunidades

“Antes não participava em nenhuma atividade. Agora também já faço
voluntariado no Centro de Dia e vou à ginástica.”

Aumento das
competências
profissionais

“Este projeto tem verdadeiramente uma equipa multidisciplinar e sinto que a
minha capacidade de trabalho em equipa foi fortalecida”

Aumento das
competências
pessoais

“Esta é uma área que envolve ainda mais a relação com as pessoas e esse
envolvimento traz satisfação e enriquecimento pessoal”

Voluntários

Equipa técnica
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6. PROVAS E VALOR
6.1. INDICADORES (QUANTIDADE)
Os indicadores foram construídos de forma a melhor traduzirem as mudanças em análise, tendo sido em
alguns casos baseados nas mudanças intermédias da teoria da mudança. Foram escolhidos dois indicadores
para cada mudança, à exceção do aumento da empregabilidade, que foi avaliado apenas com um indicador.
Todos os indicadores utilizados foram subjetivos, estando relacionados com competências pessoais e
sociais ou sentimentos dos stakeholders e com a sua percepção dessas mesmas competências. Para a
definição destes indicadores, foram utilizadas diversas fontes. Além das respostas dos stakeholders nas
entrevistas, recorreu-se à utilização de base de dados de indicadores e ainda a estudos realizados
anteriormente.
Para a análise dos indicadores foram definidas as escalas de 1 a 4 ou de 1 a 5. Na formulação de algumas
perguntas foi avaliado o grau de concordância com frases, com a respetiva legenda de escala, entre
discordo totalmente a concordo totalmente. Noutros casos, foi avaliado o sentimento em relação a uma
dada mudança, por exemplo a questão “Como avalia(va) o nível de conflito sentido na sua família”, com a
escala a variar entre muito baixo e muito alto,

Tabela 7 - Indicadores da Análise

STAKEHOLDERS

Beneficiários - Famílias

Voluntários

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Aumento do
bem-estar familiar

Média aritmética entre o nível de
tranquilidade com a situação
familiar e o nível de apoio sentido

1

5

Questionário aos
beneficiários

Aumento da
coesão familiar

Média aritmética entre o sentimento
de união familiar e o nível de
conflito sentido

1

5

Questionário aos
beneficiários

Aumento da
empregabilidade

Nível de confiança para encontrar
emprego

1

5

Questionário aos
beneficiários

Aumento da
auto-estima

Média aritmética entre o sentimento
de utilidade ao ajudar o próximo e o
nível de confiança nas próprias
capacidades

1

4

Questionário aos
voluntários

Aumento da
motivação para a
participação em
novas atividades

Média aritmética entre o nível de
motivação para participação em
novas atividades e o nível de
isolamento

1

5

Questionário aos
voluntários
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STAKEHOLDERS

Equipa técnica

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Aumento das
competências
profissionais

Média aritmética entre a existência
de uma boa rede de contactos
profissionais e o sentimento de
reconhecimento pela trabalho
executado

1

5

Questionário à
equipa técnica

Aumento das
competências
pessoais

Média aritmética entre os níveis de
tolerância e de resiliência

1

5

Questionário à
equipa técnica

Para a análise do impacto é necessário avaliar e quantificar a evolução da mudança que existiu com a nossa
intervenção. Para tal, utilizamos o conceito de distância percorrida, isto é, a evolução na mudança entre o
momento inicial e o momento em análise. Por exemplo, no caso do bem-estar familiar, este não era
obviamente nulo no início, mas a nossa intervenção permitiu que aumentasse, em média, 20,6%. Na tabela
8 está espelhada a distância percorrida para cada mudança, ou seja, a evolução que ocorreu durante o
período de intervenção.
A análise das distâncias percorridas permitiu verificar que as mudanças foram mais significativas nos
beneficiários e nos voluntários.
Em relação aos beneficiários, foi surpreendente que a distância percorrida na mudança “aumento da coesão
familiar” tenha sido bastante baixa. Este facto poderá ser devido a alguma dificuldade em admitir os
conflitos familiares (principalmente o seu nível antes da intervenção) perante o técnico que estava a
preencher o questionário. De futuro a resposta a este indicador poderá ser aferida com maior exatidão
explicando em pormenor as perguntas do questionário mas sendo este depois auto-aplicado, garantindose o anonimato. Por outro lado, a escala utilizada pode ter tido por consequência alguma influência também
na distância percorrida, pelo que futuramente procurar-se-á aumentar a escala no questionário aos
beneficiários.
Tabela 8 - Quantidade

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Beneficiários - Famílias

Aumento do bem-estar
familiar

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto e/ou
saúde

20,60%

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto e/ou
saúde + Educação/formação e Emprego

20,00%

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto e/ou
saúde

5,40%

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto e/ou
saúde + Educação/formação e Emprego

2,40%

Aumento da coesão
familiar

Aumento da
empregabilidade

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto e/ou
saúde + Educação/formação e Emprego
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Voluntários

Aumento da autoestima

N/A

Equipa técnica

DP
22,50%

Aumento da motivação
para a participação em
novas atividades

26,00%

Aumento das
competências
profissionais

11,80%

Aumento das
competências pessoais

12,00%

6.2. VALOR DAS MUDANÇAS
No caso dos beneficiários, foi possível priorizar as três mudanças identificadas da seguinte forma: a
mudança mais valorizada foi o aumento do bem-estar familiar, seguido do aumento da empregabilidade e,
por fim, o aumento da coesão familiar.
O aumento do bem-estar familiar foi descrito anteriormente como estando intimamente ligado com a
satisfação das necessidades básicas. De facto, só com a resolução destas necessidades é possível um
sentimento de tranquilidade em relação à situação familiar e de efetivo apoio. Assim, o racional escolhido
para a aproximação financeira a esta mudança foi a despesa média por agregado familiar em alimentação
no concelho de Oeiras. Estes dados foram obtidos a partir da base de dados PORDATA, da Fundação
Francisco Manuel do Santos, conjugando os valores de despesa média com alimentação com o índice de
poder de compra no concelho. Seguidamente surge o aumento da empregabilidade. A aproximação
financeira a esta mudança foi feita pela conjugação de um curso de formação em empreendedorismo,outro
em soft skills e marketing pessoal e um curso de equivalência e especialização profissional, sendo que esta
aproximação foi conseguido a partir da pesquisa de ofertas existentes no mercado. Por fim, o racional para
o aumento da coesão familiar, foi definido a partir da mensalidade de um serviço de terapia familiar,
semanal, durante 12 meses.
No caso dos voluntários, as duas mudanças identificadas foram valorizadas pelos mesmos de forma muito
semelhante, com o aumento da motivação para realizar novas atividades ligeiramente acima do aumento
da auto-estima. A aproximação financeira encontrada para a primeira foi a despesa com 15 sessões
individuais de coaching. No caso do aumento da auto-estima, foi a despesa anual com um serviço de apoio
psicológico direcionado para o trabalho da auto-estima, com frequência mensal. Ambas as aproximações
financeiras foram obtidas com recurso à pesquisa no mercado.
Para a equipa técnica, as mudanças foram valorizadas exatamente de forma igual. A aproximação financeira
para o aumento das competências pessoais foi obtida a partir do preço médio de 15 sessões individuais de
coaching, que poderiam trabalhar vários aspectos, entre os quais a tolerância e resiliência, que se concluiu
serem afetadas por este projeto. Para o aumento das competências profissionais, e considerando que estas
estão relacionadas com o desenvolvimento académico do técnico, foi escolhida como aproximação
financeira a frequência de uma pós-graduação nesta área de intervenção profissional, com valores obtidos
em ofertas de mercado.
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Tabela 9 - Valor das Mudanças

STAKEHOLDER
Beneficiários - Famílias

MUDANÇA

Equipa técnica

VALOR

RACIONAL / AF

Famílias alimentação e/ou
higiene e conforto e/
ou saúde

7 562,51€

Despesa média por agregado
familiar em alimentação no concelho
de oeiras

Famílias alimentação e/ou
higiene e conforto e/
ou saúde +
Educação/formação
e Emprego

7 562,51€

Despesa média por agregado
familiar em alimentação no concelho
de oeiras

Famílias alimentação e/ou
higiene e conforto e/
ou saúde

3 120,00€

Terapia Familiar (1 vez por semana
durante 12 meses)

Famílias alimentação e/ou
higiene e conforto e/
ou saúde +
Educação/formação
e Emprego

3 120,00€

Terapia Familiar (1 vez por semana
durante 12 meses)

Aumento da
empregabilidade

Famílias alimentação e/ou
higiene e conforto e/
ou saúde +
Educação/formação
e Emprego

3 470,00€

Curso de Formação de
Empreendorismo (16h); Curso de
soft skills e marketing pessoal; Curso
de equivalência e especialização
profissional

Aumento da
auto-estima

N/A

1 400,00€

Apoio psicológico para trabalhar
auto-estima (mensal)

Aumento da
motivação para a
participação em
novas atividades

1 200,00€

Sessões individuais de coaching (15
sessões)

Aumento das
competências
profissionais

1 325,00€

Pós-graduação

Aumento das
competências
pessoais

1 200,00€

Sessões individuais de coaching (15
sessões)

Aumento do
bem-estar familiar

Aumento da
coesão familiar

Voluntários

SEGMENTO
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7. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
7.1. DURAÇÃO E REDUÇÃO
A duração das mudanças foi calculada através da média das respostas à pergunta “Se o FcA acabasse hoje,
quanto tempo acha que duraria cada uma das mudanças identificadas?”. Para cada uma das mudanças os
stakeholders puderam escolher numa escala entre 0 meses até mais de 5 anos. A duração total foi calculada
com a média das respostas dos stakeholders mais 1, de forma a incluir o ano de intervenção.
A taxa de redução refere-se à parcela de mudança que, apesar de perdurar para além da intervenção, vai
perdendo força de ano para ano e foi definida pela equipa técnica. No caso do aumento do bem-estar
familiar do segmento 1, considerou-se que o aumento do bem-estar familiar não perdura além da
intervenção pois a sensação de apoio e a satisfação das necessidades básica deixa de ser uma realidade.
No segmento 2, considerou-se que foram trabalhadas algumas competências que permitem que o bemestar sentido nessas famílias não se esgote completamente com o fim do apoio. Para o aumento da coesão
familiar e empregabilidade, considerou-se que foram trabalhadas competências sociais e profissionais que
determinaram que parte da mudança sentida perdure mesmo após o final da nossa intervenção.
Passando para os voluntários e equipa técnica, a taxa de redução aplicada foi também de 25% pois trata-se
da aquisição de competências sociais, pessoais e profissionais que se adquirem no decorrer da intervenção
mas que se tornaram parte integrante da pessoa.
Tabela 10 - Duração e Redução das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Beneficiários - Famílias

Aumento do bem-estar
familiar

Aumento da coesão
familiar

Aumento da
empregabilidade

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Famílias - alimentação e/ou
higiene e conforto e/ou saúde

1

100%

Famílias - alimentação e/ou
higiene e conforto e/ou saúde +
Educação/formação e Emprego

2

75%

Famílias - alimentação e/ou
higiene e conforto e/ou saúde

2

50%

Famílias - alimentação e/ou
higiene e conforto e/ou saúde +
Educação/formação e Emprego

3

50%

Famílias - alimentação e/ou
higiene e conforto e/ou saúde +
Educação/formação e Emprego

2

25%
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Voluntários

Aumento da auto-estima

N/A

Equipa técnica

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

3

25%

Aumento da motivação
para a participação em
novas atividades

3

25%

Aumento das
competências
profissionais

3

25%

Aumento das
competências pessoais

4

25%

7.2. ATRIBUIÇÃO I
A atribuição I consiste na parte da mudança que aconteceria mesmo que o projeto não existisse. Neste
caso, os stakeholders foram questionados sobre qual teria sido a evolução de cada uma das mudanças até
ao momento presente, no caso hipotético de nunca terem tido contacto com o projeto.
No caso do aumento do bem-estar familiar, o segmento 1 considerou que não teria havido evolução sem a
intervenção, ao passo que no segmento 2 os beneficiários consideraram que a sua situação estaria ainda
pior do que num momento inicial. No que toca ao aumento da coesão familiar, ambos os segmentos
consideram que poderia ter havido alguma evolução sem a intervenção. No caso da empregabilidade, a
taxa de atribuição é também negativa, o que poderá ser explicado com o sentimento de frustração que
muitas vezes cresce nas pessoas em situação de desemprego.
Os voluntários consideraram que a sua motivação para participar em novas atividades seria igual caso não
tivessem tido contacto com o projeto e a sua auto-estima estaria pior do que num momento inicial.
A equipa técnica considerou que teria existido a evolução das mudanças identificadas, independentemente
do projeto, principalmente no caso do aumento das competências profissionais.
Tabela 11 - Atribuição I

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIBUIÇÃO I

Beneficiários
- Famílias

Aumento do bemestar familiar

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto e/ou
saúde

0%

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto e/ou
saúde + Educação/formação e Emprego

-22%

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto e/ou
saúde

30%

Aumento da coesão
familiar
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STAKEHOLDER

Voluntários

Equipa técnica

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIBUIÇÃO I

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto e/ou
saúde + Educação/formação e Emprego

50%

Aumento da
empregabilidade

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto e/ou
saúde + Educação/formação e Emprego

-50%

Aumento da autoestima

N/A

-33%

Aumento da
motivação para a
participação em novas
atividades

0%

Aumento das
competências
profissionais

56%

Aumento das
competências pessoais

30%

7.3. ATRIBUIÇÃO II
A atribuição II corresponde à parte da mudança que se deveu à intervenção de outras entidades,
instituições, ou pessoas, isto é, a fatores externos ao projeto. Os valores a seguir apresentados são uma
média dos resultados obtidos através da aplicação dos questionários aos diferentes stakeholders.
No caso dos beneficiários, foram atribuídos entre 30 a 50% da evolução das mudanças a outros projetos ou
intervenções, como Gabinetes de Inserção Profissional (GIP), Gabinete de Rendimento Social de Inserção
(RSI) e Juntas de Freguesia.
Quanto aos voluntários, 90% do seu aumento de auto-estima e 55% do seu aumento de motivação para
participação em novas atividades foram atribuídos ao projeto. Os restantes foram atribuídos a outras
atividades de voluntariado.
Por seu lado, a equipa técnica identificou outras funções na instituição, intervenções onde praticam
voluntariado, formações externas e atividades que promovem o seu desenvolvimento pessoal, como reiki e
meditação, proporcionadas no CSF.
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Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Beneficiários Famílias

Aumento do bem-estar
familiar

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto
e/ou saúde

40%

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto
e/ou saúde + Educação/formação e Emprego

35%

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto
e/ou saúde

50%

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto
e/ou saúde + Educação/formação e Emprego

45%

Aumento da
empregabilidade

Famílias - alimentação e/ou higiene e conforto
e/ou saúde + Educação/formação e Emprego

30%

Aumento da autoestima

N/A

10%

Aumento da coesão
familiar

Voluntários

Equipa técnica

ATRIBUIÇÃO II

Aumento da motivação
para a participação em
novas atividades

42%

Aumento das
competências
profissionais

32%

Aumento das
competências pessoais

35%

7.4. DESLOCAÇÃO
Ao longo do processo de recolha de dados foi possível concluir que não se registaram consequências
negativas decorrentes da intervenção do projeto FcA para outros stakeholders, pelo que em todas as
mudanças a taxa de deslocação identificada foi de 0%.

7.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
Com base nas realizações do ano 2016, recolhidos e agregados todos os elementos e mensurações, e tendo
em conta os stakeholders envolvidos na presente análise, o projeto Famílias com Alma apresentou, no ano
de 2016, um rácio de retorno social do investimento de 1:0,6, ou seja, por cada 1€ investido foram gerados
0,60 € de valor social. Os valores foram projetados a 3 anos, ou seja, até 2019. Os resultados agregados são
apresentados no mapa de impacto – um folha de cálculo utilizada para apuramento do rácio SROI.
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7.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
A análise até aqui efetuada, assim como os resultados obtidos, têm por base uma panóplia de pressupostos
e estimativas que podem eventualmente modificar-se, alterando-se parâmetros críticos, positivos ou
negativos.
Com recurso à análise de sensibilidade, é possível a alteração de pressupostos que, na análise de partida se
encontram definidos, gerando cenários que retratam situações mais otimistas ou pessimistas, conforme a
variação do rácio SROI se revele positiva ou negativa.
Optou-se por alterar pressupostos que haviam sido definidos no momento da análise, mas sobre os quais
existiam na fase de implementação do modelo fatores críticos, que geraram dúvidas à equipa que efetuou
a análise e que determinaram o seu devido teste na sensibilidade.
Partindo do valor SROI encontrado através do mapa de impacto, foram definidos quatro cenários, dois
otimistas e dois pessimistas, alterando-se os pressupostos indicados na tabela 13.
Num primeiro cenário, e considerando o fator crítico de que a escala utilizada nos questionários possa ter
limitado a variação das respostas entre o momento inicial e após a intervenção, testou-se a variação da
distância percorrida em todas as mudanças, aumentando cada uma em 10%. Acrescendo que,
especificamente na mudança “aumento da coesão familiar”, como já foi referido, a distância percorrida foi
bastante baixa, considerando-se a provável dificuldade em admitir os conflitos familiares perante o técnico
que aplicou o questionário, ou até um eventual enviesamento da resposta por dificuldades de compreensão
da pergunta. Deste modo, neste cenário optou-se por aumentar mais 25% esta mudança em específico,
face à distância percorrida determinada pelos questionários de 5,4%. Assim, face à alteração das distâncias
percorridas das mudanças, poder-se-ia aferir um rácio mais próximo de 1, e portanto, mais otimista.
No segundo cenário otimista, optou-se por testar um fator crítico identificado ao nível dos recursos,
especificamente os Fornecimentos e Serviços Externos e a Equipa de Estrutura, que consistem em recursos
imputados ao projeto de acordo com uma chave contabilística definida anualmente pela direção e variável
de acordo com o número de utentes das diferentes atividades desenvolvidas pela instituição. Apesar de ser
um critério relevante, foi feita a reflexão de que esta chave possa estar a sobrevalorizada, uma vez que
comparativamente com os utentes, por exemplo da Creche e Pré-Escolar, os utentes do projeto Famílias
com Alma não estão fisicamente tão presentes nas instalações do centro, e por conseguinte a equipa de
estrutura não estará tão dedicada a estas famílias quanto às crianças que lá estão diariamente, durante as
11 horas de funcionamento diário. Tendo por base este fator crítico, optou-se por considerar, para estes dois
recursos uma taxa de imputação na ordem dos 10%, ao invés dos iniciais 27%, o que determinou uma
variação positiva no rácio SROI de 33%.
No cenário 3 foram alteradas as aproximações financeiras relativas aos beneficiários para as mudanças
“aumento do bem-estar familiar” e “aumento da coesão familiar”, por aproximações alternativas, uma vez
que existe sempre a dúvida de que o método escolhido seja o mais correto. Esta alteração determina uma
variação negativa no rácio SROI.
Por último, estabeleceu-se um cenário 4, também ele pessimista, em que se aumentou a atribuição II, isto
é, a parte da mudança que se deveu a outras entidades/instituições/pessoas. Assim, admitiu-se para todas
as mudanças uma atribuição II de 50%, o que determinou uma variação negativa do rácio SROI para 0,46.
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Tabela 13 - Análises de Sensibilidade

CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO AO
CENÁRIO BASE

RÁCIO
SROI

% VARIAÇÃO
DO RÁCIO SROI

Cenário 1 (otimista)

Aumento da distância percorrida na mudança
“aumento da coesão familiar” em 25% e das outras
em 10%

1,04

88%

Cenário 2 (otimista)

Diminuir taxa de imputação de FSE e Custos de
Estrutura em 17%

0,73

33%

Cenário 3 (pessimista)

Substituir as aproximações financeiras relativas aos
beneficiários por alternativas

0,20

-64%

Cenário 4 (pessimista)

Aumentar atribuição II em todas as mudanças para
50%

0,46

-17%

Através da análise de sensibilidade é possível atribuir um grau de confiança à análise efetuada ao projeto,
pois o SROI apurado aproxima-se bastante da média dos dois cenários extremos. Apesar de ser um
resultado longe de 1:1, trata-se de um reflexo fiel do impacto que o projeto Famílias com Alma gera nos
stakeholders incluídos nesta análise.
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MAPA DE IMPACTO | CSF | Famílias com Alma
Stakeholders

Segmentos

QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução

Universo

Mudanças

Quem afetamos/nos

Como vamos

Qual o n. total de

Quanto vão

afeta?

segmentar os

stakeholders?

investir (€)?

Descontos (DC)

Impacto

Descrição

Indicador

QT

Aproximação Financeira (AF)

Valor

AT I

AT II

DS

CM

DR

RD

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

Aumento do bemestar familiar

Média aritmética entre o nível
de tranquilidade com a
situação familiar e o nível de
apoio sentido

21%

Despesa média por agregado
familiar em alimentação no
concelho de oeiras

7.562,51 €

0,00%

40%

0%

1

1

100%

59.822,51 €

0,00 €

0,00 €

59.822,51 €

Aumento da coesão
familiar

Média aritmética entre o
sentimento de união familiar e
o nível de conflito sentido

5,40%

Terapia Familiar (1x/semana)

3.120,00 €

29,63%

50%

0%

1

2

50%

3.793,92 €

1.896,96 €

0,00 €

5.583,50 €

Aumento do bemestar familiar

Média aritmética entre o nível
de tranquilidade com a
situação familiar e o nível de
apoio sentido

17,40%

Despesa média por agregado
familiar em alimentação no
concelho de oeiras

7.562,51 €

-21,84%

35%

0%

1

2

75%

40.642,46 €

10.160,62 €

2.540,15 €

52.495,94 €

Aumento da coesão
familiar

Média aritmética entre o
sentimento de união familiar e
o nível de conflito sentido

7,60%

Terapia Familiar (1x/semana)

3.120,00 €

50,00%

45%

0%

1

3

50%

2.543,11 €

1.271,56 €

635,78 €

4.310,35 €

Aumento da
empregabilidade

Nível de confiança para
encontrar emprego

10,00%

Curso de Formação de
Empreendorismo (16h); Curso
de soft skills e marketing
pessoal; Curso de equivalência
e especialização profissional

3.470,00 €

-50,00%

30%

0%

1

2

25%

14.209,65 €

10.657,24 €

0,00 €

24.263,65 €

Aumento da autoestima

Média aritmética entre o
sentimento de utilidade ao
ajudar o próximo e o nível de
confiança nas próprias
capacidades

22,50%

Apoio psicológico para
trabalhar auto-estima
(mensal)

1.400,00 €

-33,33%

10%

0%

1

3

25%

3.402,00 €

2.551,50 €

1.913,63 €

7.517,67 €

Aumento da
motivação para a
participação em
novas atividades

Média aritmética entre o nível
de motivação para
participação em novas
atividades e o nível de
isolamento

26,00%

Sessões individuais de
coaching (15 sessões)

1.200,00 €

0,00%

42%

0%

1

3

25%

1.628,64 €

1.221,48 €

916,11 €

3.598,93 €

Aumento das
competências
profissionais

Média aritmética entre a
existência de uma boa rede de
contactos profissionais e o
sentimento de reconhecimento
pela trabalho executado

11,80%

Pós graduação

1.325,00 €

55,93%

32%

0%

1

3

25%

374,82 €

281,11 €

210,83 €

828,26 €

Aumento das
competências
pessoais

Média aritmética entre os
níveis de tolerância e de
resiliência

12,00%

Sessões individuais de
coaching (15 sessões)

1.200,00 €

30,00%

35%

0%

1

4

25%

524,16 €

393,12 €

294,84 €

1.158,28 €

stakeholders?

Beneficiários Famílias

Famílias alimentação e/ou
higiene e conforto
e/ou saúde

Famílias alimentação e/ou
higiene e conforto
e/ou saúde +
Educação/
formação e
Emprego

Voluntários

Equipa técnica

64

0,00 €

39

9

8

10.733,55 €

0,00 €

Parceiros Empresas e
Instituições

0

41.435,78 €

Amigos do CSF Individuais

0

11.686,00 €

União de
freguesias

0

8.800,00 €

Centro Sagrada
Família (CSF)

0

120.219,01 €

Instituto da
Segurança Social,
IP

0

89.092,88 €

Outros Doadores

0

7.184,91 €

Investimento Total

289.152,14 €

Impacto Total
Rácio SROI

159.579,10 €
0,552
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8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
A presente análise estudou o projeto Famílias com Alma no ano de 2016. Este foi um ano de reestruturação
do projeto, fruto de uma nova estratégia da administração da Fundação, em que se pretendeu valorizar e
investir na vertente social de apoio à comunidade desenvolvida pelo Centro. Este crescimento também
determinou o surgimento de novas atividades, mais relacionadas com o desenvolvimento de competências,
que no ano de 2016 não estão espelhadas em todos os meses.
Assim, este estudo mostra que a maioria dos impactos do projeto Famílias com Alma recai sobre os
beneficiários (no total, 146.475,96€) e muito especialmente os impactos relacionados com o aumento do
bem-estar familiar (112.318,46€). A teoria da mudança demonstrou que esta foi a mudança mais valorizada
pelos beneficiários. No entanto, as mudanças que estão relacionadas com a melhoria de competências para
a vida e que promovem a auto-estima e a autonomia dos beneficiários, são as mudanças mais sustentáveis
e duradouras.
No que diz respeito aos stakeholders, foi muito importante o envolvimento da equipa técnica desde o início
do processo, nomeadamente na fase de planeamento. Não obstante, e tratando-se de um protótipo de
avaliação revestido de um carácter formativo, verificou-se ser uma fase de muito investimento da equipa
na própria aprendizagem dos conceitos e metodologia envolvidos.
Dado tratar-se de uma prototipagem, apenas foram incluídos 3 stakeholders: beneficiários, voluntários e
equipa técnica. Para uma análise completa do projeto seria importante a inclusão de todos os identificados.
Também o envolvimento na fase de avaliação poderá ser melhorado, aumentando o tamanho das amostras,
o que se traduzirá numa mais real perceção do impacto da intervenção do projeto.
Determinados recursos foram imputados de acordo com estimativas, assim como as taxas de utilização. De
futuro recomenda-se a existência de registos permanentemente atualizados de entradas e saídas de todos
os recursos, assim como a revisão da chave de imputação dos recursos.
Ao nível das realizações, algumas atividades estavam ainda num momento inicial, nomeadamente as
relacionadas com a empregabilidade como os grupos GEPE o que poderá ter depois determinado uma
menor distância percorrida nesta mudança do que se avaliação tivesse sido feita num período posterior.
Em relação à teoria da mudança construída pelos técnicos, esta foi muito semelhante à versão final validada
pelos stakeholders. No entanto, para o futuro recomenda-se o alargamento do seu envolvimento na
construção.
A escala dos questionários ter sido relativamente curta (de 1 a 4 ou de 1 a 5), poderá ter determinado
distâncias percorridas menores, pela dificuldade dos stakeholders em se posicionarem nos extremos da
escala, preferindo atribuir valores intermédios, pelo que se recomenda a utilização de escalas de 1 a 10 em
avaliações futuras. Ainda em relação às quantidades de mudança, é de referir que, apesar do maior
investimento ser nos beneficiários, as maiores distâncias percorridas decorreram nos voluntários.
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Em relação à sua valorização das mudanças, a inexistência de indicadores objetivos determinou que todos
os valores das mudanças fossem obtidos por racionais de aproximação financeira, os quais podem sempre
ser discutíveis.
Para as análises de sensibilidade, foram construídos 4 cenários mas, dada a existência de muitos
pressupostos ao longo da análise, poderiam ter sido considerados muitos outros cenários de variabilidade.
De forma a maximizar o retorno do investimento realizado no projeto, de futuro recomenda-se o
investimento nas atividades que geram competências e, dessa forma, impactos mais duradouros, ao invés
das atividades mas assistencialistas.
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TABOR OUTDOOR
Protótipo SROI Avaliativo
out 2016 - set 2017

Centro Jovem Tabor
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Centro Jovem Tabor (CJT) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos,
fundada em 1987, que tem por missão efetuar a reabilitação de 24 jovens do sexo masculino que se
encontram a cumprir medida de acolhimento da Lei de Promoção e Proteção. São jovens de diversos
contextos sociais com um cenário comum, o de risco social.
O projeto TaborOutdoor teve o seu início em 2013 com a realização de atividades de desporto aventura
(acampamentos, BTT e canoagem), devidamente estruturadas e tecnicamente fundamentadas, realizadas
em contato com a natureza.
Com a presente análise procurou-se perceber em que medida este projeto produz mudança de
comportamentos nos jovens, se contribui para a melhoria do desempenho da organização e se o
investimento realizado justifica a sua continuidade ou, até, o seu aumento.
O rácio SROI obtido foi de 1,31 por cada 1€ investido, Na realização dos cenários otimistas e pessimistas,
obteve-se um intervalo de 0,63 entre ambos. As variáveis alteradas foram as aproximações financeiras e as
atribuições II. Assim, verificou-se que a diferença entre cenários não é muito significativa, o que nos leva a
acreditar que a base do projeto é suficientemente estável e segura para a realização das mudanças.
A principal conclusão retirada desta análise é a que as mudanças com maior impacto foram as mudanças
realizadas no stakeholder utentes do CJT, revelando que o projeto é para os jovens e é neles que se verificam
as maiores ganhos. Tornou-se, por si só, uma intervenção segura e consistente numa fase determinante do
projeto de vida do jovem.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
Segundo o relatório CASA (Segurança Social), sobre a situação das crianças e jovens dos 0 aos 20 anos, o
sistema de acolhimento, em 2016, abrangeu um total 10.688 crianças e jovens. Destas, 8.175 (76%)
encontravam-se em situação de acolhimento prolongado, no final do período em análise.
A aplicação da medida de promoção e proteção em Casa de Acolhimento Residencial surge perante uma
multiplicidade de fatores como: negligências, maus tratos, abandonos, abusos, exposição a modelos de
conduta desviante que estão presentes a vários níveis, nas trajetórias de vida de muitas crianças e jovens
em Portugal.
O Centro Jovem Tabor é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que efetua, ao abrigo da Lei de
Proteção de Crianças e Jovens em perigo, o acolhimento prolongado num Lar de Infância e Juventude, em
regime aberto, de jovens que se encontram em situação de risco social.
O CJT acolhe 24 jovens do género masculino com idades entre os 12 e os 18 anos, em situação de perigo,
que revelam padrões de comportamento disruptivos em situação de abandono escolar ou com insucesso
escolar. São jovens com baixa autoestima e baixa resistência à frustração, com dificuldade em aceitar
limites e regras, com atitudes marcadas por instabilidade e impulsividade. Sofrem de perturbações de
personalidade e revelam tendência delinquencial. Alguns padecem de doença e deficiência mental.
O desporto é um instrumento privilegiado no trabalho de competências. O cumprimento das regras de
jogo, trabalho de equipa, autoconfiança, respeito, auto-controlo e tomada de decisão, são algumas áreas
que o desporto permite desenvolver. É um agente de socialização, onde se aprende a aceitar regras, limites,
respeitar o outro, trabalhar em equipa e a lutar por objetivos.
O CJT desenvolveu o projeto TABOR OUTDOOR, que vê no desporto uma ferramenta para a intervenção
com jovens. Através deste projeto, criam-se cenários onde é necessária a intervenção direta com o jovem,
potenciando o seu crescimento, levando-o a agir como principal ator da sua mudança. São realizadas
atividades em contato com a natureza, como BTT, Canoagem, Caminhada, Campismo, etc.
Objetivos da Intervenção:
•• Aumentar os fatores de proteção dos jovens através da prática desportiva;
•• Melhorar competências pessoais e sociais;
•• Diminuir comportamentos desviantes;
•• Trabalhar autoestima, autonomia, tomada de decisão e relações interpessoais;
•• Adquirir hábitos saudáveis;
•• Aumentar a consciência ambiental;
•• Ocupar os tempos livres de modo saudável.

A presente análise recairá sobre as atividades BTT, acampamentos e canoagem.
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1.2. PORQUÊ?
Pretende-se com a presente análise compreender o impacto do projeto TABOR OUTDOOR, uma vez que
se deseja apresentar uma segunda versão do mesmo, em Janeiro de 2018, ao parceiro Fundação Decathlon,
procurando assim demonstrar que o investimento inicial teve impacto ao nível da intervenção com jovens
em risco, justificando-se deste modo a sua continuidade.
Por outro lado, esta análise permite ainda ao CJT avaliar se o projeto efetivamente produz mudança de
comportamento nos jovens, aferindo se contribui ou não para a concretização dos seus projetos de vida.
Por fim, avaliar o impacto da intervenção desenvolvida pelo Projeto TABOR OUTDOOR, servirá´também
para a melhoria do desempenho da organização, nomeadamente no que diz respeito à tomada de decisão
estratégica.

1.3. COMO?
Para o desenvolvimento da análise, foi adotada uma estratégia avaliativa, desenvolvida pela equipa técnica,
contando com duas psicólogas, dois educadores sociais, um assistente social, a Diretora Técnica e o
Presidente Executivo da Direção do Centro Jovem Tabor. Os dados analisados referem-se ao ano financeiro
de 1 Outubro de 2016 a 30 Setembro de 2017.
Para o envolvimento dos stakeholders foram disponibilizados recursos informáticos, telecomunicações,
gabinete e consumíveis de escritório.
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2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Os stakeholders envolvidos na intervenção do projeto TABOR OUTDOOR são: 1. os utentes do CJT com
idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, com medida de promoção e proteção em Casa de
Acolhimento Residencial que, semanalmente, participam em atividades desportivas no âmbito do projeto;
2. As instituições congéneres que, pontualmente, são convidadas a participar com os seus utentes em
torneios do projeto supra referido; 3. As empresas parceiras, nomeadamente a Decathlon e AON que, para
além de garantirem o financiamento e a cedência de materiais para o desenvolvimento das atividades,
também participam em atividades de teambuilding; 4. As Associações Desportivas que integram a baixo
custo ou a custo zero os utentes do CJT nas suas modalidades; 5. Os Financiadores, que respeita ao Instituto
da Segurança Social, com quem é estabelecido um protocolo de cooperação do qual resulta o apoio
financeiro que permite a sustentabilidade do CJT e a existência de recursos humanos, permitindo também
ao CJT existir enquanto casa de acolhimento residencial à luz da Lei de Promoção e Proteção; 6. Os
Voluntários que são os órgãos sociais do CJT que mensalmente participam nas dinâmicas do projeto. Por
fim, 7. o Staff composto por 18 funcionários que organizam, dinamizam e participam nas atividades
desportivas juntamente com os jovens, promovendo a intervenção direta e o trabalho de competências
pessoais e sociais.
Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders

STAKEHOLDERS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Utentes do CJT

Jovens com idades entre os 12 e 18 anos, com
medida de acolhimento, pela lei de
promoção e proteção, acolhidos no CJT.

Os jovens participam semanalmente nas várias
atividades realizadas no âmbito do projeto
inscrito no Plano Sócio Educativo Individual
(PSEI)

Staff

18 funcionários, nomeadamente, 5 técnicos
que fazem o acompanhamento psicológico,
social, educacional e apoiam na gestão dos
projetos de vida dos jovens, entre eles duas
psicólogas, um educador social, uma
assistente social e Diretora Técnica. Dois
auxiliares de limpeza, uma cozinheira e dez
auxiliares de equipa educativa que apoiam a
gestão da rotina diária do lar.

Semanalmente os funcionários organizam,
dinamizam e participam nas diversas atividades
desportivas com os jovens

Empresas

Empresas de artigos de desporto e seguros.

A Decathlon apoia desde 2012 na realização de
atividades desportivas, e apoia em produto o
Torneio da Arrábida realizado no final de cada
ano letivo. A AON foi alvo de uma atividade de
team building no âmbito do projeto TABOR
OUTDOOR em 2017.

251

TABOR OUTDOOR - Centro Jovem Tabor

STAKEHOLDERS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Banco Alimentar

Recuperam excedentes alimentares e
levam-nos a quem tem carências
alimentares.

Foi estabelecido um acordo para o
fornecimento de produtos alimentares ao CJT.
Semanalmente são realizadas refeições de
apoio às atividades realizadas.

Associações Desportivas

Associações desportivas como o Vitória
Futebol Clube, Trilhos do Javali, Associação
desportiva do Comércio e Indústria,
Pélezinhos, Uperscore que prestam apoio
aos jovens na prática desportiva

Mensalmente apoiam em serviços, através da
inscrição gratuita ou baixo custo dos jovens nas
modalidades desportivas.

Financiadores

Instituto da Segurança Social, I.P.

Estabelecido Acordo de Cooperação com o
CJT. Apoio financeiro que permite a existência
de recursos humanos.

Voluntários

Órgãos Sociais, nomeadamente o Presidente
da Direção do CJT que participa
voluntariamente nas atividades desportivas

Mensalmente o Presidente da Direção participa
numa atividade desportiva com os jovens.
Esporadicamente outros membros participam
em dinâmicas do projeto.

Instituições congéneres

Casas de acolhimento residencial do Distrito
de Setúbal, com jovens com idades entre os
12 e 18 anos, com medida de acolhimento,
pela lei de promoção e proteção, acolhidos
por instituições congêneres.

As instituições são convidadas a levar os seus
utentes a participar nos Torneios desportivos
inter-instituições, promovidas pelo CJT.
Participação no Torneio da Arrábida promovido
pelo CJT.

2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS NA ANÁLISE
Para a análise das atividades em foco e de acordo com o limite de três stakeholders nesta análise-piloto,
decidiu-se pela inclusão dos seguintes grupos: utentes do CJT, Empresas (Decathlon) e staff, justificandose cada opção na tabela 2.
Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise

STAKEHOLDER

INCLUSÃO
(SIM/NÃO)

JUSTIFICAÇÃO

Utentes do CJT

Sim

Este é o grupo mais significativo do projeto, do qual se espera que sejam
experienciadas mudanças relevantes ao nível da redução dos fatores de risco
que estiveram na origem da institucionalização. Permite a equipa técnica do
CJT analisar a evolução das competências adquiridas pelos jovens e avaliar o
impacto das atividades no projeto de vida dos jovens.

Staff

Sim

Este grupo colabora ativamente no projeto e espera-se que experienciem
mudanças relevantes ao nível da evolução do trabalho em equipa e avaliação
da relação entre jovens e adultos.
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STAKEHOLDER
Empresas

INCLUSÃO
(SIM/NÃO)
Sim

JUSTIFICAÇÃO
O envolvimento direto, por parte da Decathlon nas atividades realizadas pelo
CJT, permite ao Stakeholder experienciar a importância da parceria para a sua
organização.
Será excluída da análise a empresa AON por esta não ter envolvimento com as
atividades do projeto.

Banco Alimentar

Não

Não influencia ou é influenciado diretamente pelas atividades a analizar.

Associações Desportivas

Não

Não influenciam ou são influenciados diretamente as atividades a analizar.

Financiadores

Não

Não influenciam ou são influenciados diretamente as atividades a analizar.

Voluntários

Não

Considera-se que o número de atividades em que participam não é suficiente
para uma análise consistente ao nível da teoria da mudança.

Instituições congêneres

Não

Não influenciam ou são influenciados diretamente pelo projeto dado que
participam pontualmente numa atividade.

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
A Tabela 3 apresenta o envolvimento dos stakeholders incluídos na análise, correspondendo ao universo de
24 jovens, 18 funcionários e a empresa DECATHLON.
No que se refere ao primeiro momento da análise, Mapeamento do Impacto, considerou-se que a amostra
é aleatória para os stakeholders Utentes e Staff, em virtude de existir a probabilidade de todos os elementos
do universo fazerem parte da amostragem.
Em relação ao stakeholder Empresas, é considerado somente a empresa DECATHLON, sendo uma amostra
não aleatória. O método da amostragem foi um inquérito enviado para o CEO da empresa, pessoa
responsável pela gestão da responsabilidade social.
O segundo momento do envolvimento de stakeholders corresponde à quantificação do impacto, a qual foi
feita através de inquéritos presenciais para os Utentes e Staff, e através de um questionário para a empresa
DECATHLON.
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Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders

STAKEHOLDER

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO
n

Amostragem

QUANTIFICAÇÃO DO
IMPACTO

Método

n

%

Método

Utentes

24

10

Aleatória

Grupo Focal Presencial

10

42%

Inquéritos
presenciais

Staff

18

8

Não Aleatória

Grupo Focal Presencial

8

44%

Inquéritos
presenciais

Empresas

1

2

Não Aleatória

Entrevistas Online

1

100%

Questionário
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3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTOS
Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise

STAKEHOLDER

INVESTIMENTO ASSUMIDO

Financiador - Instituto da Segurança Social

31.906€

Empresa - Decathlon

10.100€

Banco Alimentar

5.555€

Total:

47.561€

O Instituto da Segurança Social (ISS), a empresa Decathlon e o Banco Alimentar assumem, no âmbito do
projeto analisado, um investimento total de 47.561,50€ (Tabela 4), destacando-se o financiamento do ISS
com 31.906,07€, correspondente a 67,1% do total, Este investimento corresponde aos honorários pagos aos
funcionários que acompanham os jovens nas atividades, ou seja, foram estimados o nº de horas mensais e
anuais por atividade e o nº de funcionários envolvidos, atribuindo-se valores à hora distintos por equipas
(equipa técnica 16,47€, equipa educativa 7,95€, equipa auxiliar 7,44€). Ao valor acresce outros gastos como
viaturas e materiais utilizados.
Para além dos recursos constantes na contabilidade, designadamente custos com pessoal, fornecimento e
serviços externos e amortizações, foram incluídos na análise os recursos não contabilizados cedidos pelo
Banco Alimentar. Estes recursos são utilizados exclusivamente para a alimentação.
No que se refere aos recursos não contabilizados da empresa Decathlon, considerou-se o apoio em tempo
no valor de 10.100€ correspondente à aquisição de produtos de apoio às atividades e às formações
realizadas no âmbito da manutenção e utilização de equipamento desportivo, estimando-se um valor anual
de 40 horas, valorizadas a 12€/h envolvendo 4 funcionários da empresa.
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4. REALIZAÇÕES
Na Tabela 5 apresentam-se as atividades principais realizadas no âmbito do projeto Tabor OUTDOOR. Para
efeitos de avaliação do projeto foram consideradas as atividades realizadas para os jovens da instituição e
os momentos de avaliação que cada jovem realizou com a equipa de psicólogas no pós atividade.
Tabela 5 - Realizações

QUE ATIVIDADES
REALIZARAM?

Nº DE ATIVIDADES

Nº DE HORAS
TOTAL

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

Acampamentos

12

753

24

Canoagem

12

317

24

BTT

24

274

24
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5. TEORIA DA MUDANÇA
A partir de três atividades realizadas pelo TaborOutdoor, procedeu-se à construção da TM para os três
stakeholders com ligação direta ao projeto.
UTENTES
Os jovens do CJT apresentam um elevado grau de fatores de risco, que conduzem “a um desenvolvimento
social deficitário, diversos problemas de comportamento e dificuldades relacionais” (Figueiredo, 1998).
As atividades estudadas na análise pretendem desenvolver um conjunto de mudanças que, a longo prazo,
influencie a atitude dos jovens para com a vida e a diminuição das situações de risco.
A primeira cadeia de mudança surge da prática desportiva num ambiente de natureza, conduzindo ao
aumento dos hábitos de vida saudáveis, que criam no jovem fatores de protecção face ao risco na utilização
dos seus tempos (“temos mais contato com a natureza”, “praticamos mais desporto”).
A prática desportiva e os desafios que daí advêm, colocam o jovem num processo de autoconhecimento,
elevando o nível de exigência além das capacidades que o próprio sente que tem (“aprendi que não devo
desistir, pode custar muito mas consigo”). A esta cadeia de mudança, juntam-se outras duas ligadas ao
sentimento de liberdade e aos momentos de convívio criados, que possibilitam um palco de crescimento e
ligação ao adulto que vão potenciar o aumento da autoconfiança (“sinto confiança e esperança”, “fico
menos nervoso”).
Por fim, o aumento das competências para o mercado de trabalho, resulta da prática desportiva que
sempre coloca o jovem num papel ativo perante o desafio, promovendo o conhecimento e as competências
interpessoais (“ganhamos mais responsabilidade”, “as atividades têm trazido mais experiências e
aprendizagens para a vida”).
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Figura 1 - Teoria da Mudança | Utentes

STAFF
A realização de atividades pelo staff gera alterações ao nível da sua motivação face ao trabalho e relação
com os jovens. Num plano direto, possibilita um aumento do know-how na área do desporto e uma maior
partilha do trabalho pelas equipas educativa e técnica, visto encontrarem-se no mesmo cenário, tornando
fundamental uma conjugação para a intervenção. Os resultados desta interação levam ao crescimento
pessoal, que culmina num aumento da motivação (“conhecemos melhor e ganhamos proximidade em
relação a outros colegas com quem não nos relacionávamos”, “temos um maior nível de coesão.”).
Na medida de institucionalização é comum o jovem apresentar comportamentos de revolta, que se
traduzem diretamente numa relação débil com o staff. É objectivo do projeto em estudo melhorar as
condições para a criação do sentimento de empatia, visto que os desafios apresentados aos jovens, também
o são para o staff que os orienta e acompanha. É neste trabalho em equipa, em que todos têm de ultrapassar
os mesmos desafios, que se consegue uma maior participação na mudança de comportamento do jovem
(existe a possibilidade de trabalharem lado a lado as competências delineadas no seu plano socioeducativo).
Desta forma, a melhoria das relações com os jovens resulta de um aumento da satisfação de participar no
projeto de vida dos jovens. Esta foi considerada a mudança mais visível do TaborOutdoor (“sente-se mais
respeito dos jovens para com os adultos, a relação com estas atividades muda muito, para melhor.”,
“diminuímos os conflitos entre jovens e funcionários.”).
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Figura 2 - Teoria da Mudança | Staff

EMPRESA
Relativamente à Decathlon, que desde o início do projecto sempre envolveu os seus colaboradores,
identificaram-se as duas mudanças materiais: o aumento de motivação dos colaboradores e o aumento do
reconhecimento interno das boas práticas.
A primeira mudança resulta do papel ativo dos colaboradores nas atividades. Criam-se momentos diferentes
entre todos e, em conjunto, deparam-se com a realidade da atividade do CJT. É o papel ativo que leva à
valorização do contributo prestado e, por sua vez, ao aumento do sentimento de solidariedade.
Indiscutivelmente, essas ações melhoram o ambiente organizacional e, por sua vez, a motivação (“Este tipo
de projetos é a relação com as pessoas e capacidade de interagirem com os jovens.” “Hoje a generalidade
das pessoas que trabalha na Decathlon conhece o TaborOutdoor.”).
Em segundo lugar, o resultado da participação dos colaboradores nas atividades, leva ao aumento do
envolvimento dos mesmos em projetos de responsabilidade social, que se pretende ver alargados noutras
lojas. Ao serem criadas várias atividades congéneres em diferentes lojas, o reflexo das mesmas surge
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através da mudança pretendida. É visão futura da empresa que através dos múltiplos exemplos surja um
aumento de projetos estruturados de responsabilidade social noutras lojas (“Conseguimos perceber que
pequenas ações como as que realizamos com o CJT têm um grande impacto nas pessoas. O projecto com
o CJT permitiu replicar várias ações em várias lojas da DECATHLON.”).
Figura 3 - Teoria da Mudança | Empresa
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Tabela 6 - Mudanças Incluídas no cálculo do Impacto

STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES DOS STAKEHOLDERS

Utentes CJT

Aumento de
Hábitos de Vida
Saudáveis

“na altura custa muito mas depois sabe bem e é bacano, quero ir outra vez.”
“temos mais contato com a natureza.” “acho que ganhamos hábitos de vida
mais saudáveis.” “praticamos mais desporto”.

Aumento da
autoconfiança

“fico menos nervoso.” “aprendi que não devo desistir, pode custar muito mas
consigo.” “sinto confiança e esperança.” “confiança e motivação.” “tranquilidade
e confiança.” “ajuda-me a superar a minha doença.” “aprendi a liderar um
grupo.” “ganhei persistência.” “sinto-me bem comigo mesmo”.

Aumento das
competências
para o mercado
de trabalho

“tem trazido experiências para a vida” “ganhamos mais responsabilidade.” “as
atividades têm trazido mais experiências e aprendizagens para a vida.”
“aumentam a motivação na escola, antes não aguentava nem cinco minutos na
sala de aula, agora aguento o tempo todo.” “eu não aguento o tempo todo mas
já aguento mais.” “ganhamos diploma e com isso mais hipóteses de trabalho”.

Aumento da
motivação dos
colaboradores

“Este tipo de projetos é a relação com as pessoas e a capacidade de
interagirem com os jovens.” “Hoje a generalidade das pessoas que trabalha na
DECATLHON conhece o projeto TABOR OUTDOOR.” “Este tipo de projetos é a
relação com as pessoas e capacidade de interagirem com os jovens.”

Aumento do
reconhecimento
interno das boas
práticas

“Conseguimos perceber que pequenas ações como as que realizamos como
CJT, têm grande impacto nas pessoas. O projeto com o CJT permitiu replicar
várias ações em várias lojas da DECATHLON.” “Lembro-me de ter falado com
vários colaboradores das lojas do Montijo e Setúbal e adoraram a participação
no projeto, estavam super satisfeitos por terem participado, é sobretudo uma
experiência pessoal muito gratificante.” “Gostaríamos de ter jovens a trabalhar
na DECATHLON vindas destes projetos”.

Aumento da
motivação

“ganhamos mais motivação para o trabalho.” “temos mais satisfação ao
trabalhar com outros membros.” “conhecemos melhor e ganhamos
proximidade em relação a outros colegas com quem não nos relacionamos.”
“melhoramos as relações de trabalho.” “melhoramos a motivação.” “temos um
maior nível de coesão.”

Melhoria das
relações com os
jovens

“diminuímos os conflitos entre jovens e funcionários.” “temos mais adesão dos
jovens às atividades e tarefas que fazemos.” “sente-se mais respeito dos jovens
para com os adultos, a relação com estas atividades muda muito, para melhor.”
“vemos coisas que seriam impossíveis de observar no centro.”

Empresas

Staff
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6. PROVAS E VALOR
6.1. INDICADORES (QUANTIDADE)
Dos indicadores utilizados para medir as mudanças (tabela 7), apenas se usou um na mudança Aumento de
Hábitos de Vida Saudáveis no stakeholder utentes do CJT, através do registo da medição do número de
atividades físicas realizadas pelo utente numa semana.
As restantes mudanças para os três stakeholders são mudanças que sugerem subjetividade, estando
relacionadas com a motivação e autoconfiança. Foram utilizados indicadores subjetivos de forma a avaliar
como cada stakeholder sentiu essas mesmas mudanças.
Quanto à escala optou-se pela escala de 1 a 4 para a avaliação de todas as mudanças, em que 1 representa
o lado da “não influência” dos fatores e o 4 o inverso. Optou-se por uma escala de número par, de modo a
definir uma tendência para um dos lados da escala. Se fosse ímpar, poderia haver um grande número de
respostas que apontavam para o meio termo, o que não permitia esclarecer a intenção real do stakeholder.
Entendeu-se que uma escala curta permitiria uma resposta igualmente mais clara.
Encontrando-se numa fase de recolha de dados quantitativos foram utilizados inquéritos aos três
stakeholders, aplicados aos utentes e staff presencialmente e à empresa feitos online.
Tabela 7 - Indicadores da Análise

STAKEHOLDERS

Utentes do CJT

Staff

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Aumento de Hábitos
de Vida Saudáveis

Número de atividades físicas
que passou a participar por
semana

1

4

Inquérito aos
utentes do CJT

Aumento da
autoconfiança

Nível da auto-estima e
confiança em si próprio

1

4

Inquérito aos
utentes do CJT

Aumento das
competências para o
mercado de trabalho

Nível de perceção das
competências adquiridas para
o mercado de trabalho

1

4

Inquérito aos
utentes do CJT

Aumento da
motivação

Nível de motivação e
satisfação face ao trabalho

1

4

Inquérito ao
Staff

Melhoria das relações
com os jovens

Nível de perceção das relações
interpessoais entre jovens e
adultos

1

4

Inquérito ao
Staff
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA

FONTE

Empresas

Aumento da
motivação dos
colaboradores

Nível de satisfação global da
participação nas atividades
desportivas do CJT

1

4

Inquérito aos
diretores de
loja da
DECATHLON

Aumento do
reconhecimento
interno das boas
práticas

Nível de perceção do benefício
interno

1

4

Inquérito aos
diretores de
loja da
DECATHLON

Os dados que se apresentam na tabela 8 representam a distância percorrida nas mudanças para cada
stakeholder. Para se chegar a esta informação, inquiriu-se cada stakeholder, fazendo refletir dois momentos,
antes de conhecer ou integrar no CJTabor e depois, obtendo o momento de chegada e de partida, para
cada uma das mudanças.
Quanto ao stakeholder utentes do CJT, verificou-se que houve uma distância percorrida para cada mudança,
mostrando que as atividades em avaliação realmente produzem as mudanças esperadas, cumprindo alguns
dos seus objetivos, o de melhorar os hábitos de vida saudáveis, a autoconfiança e as competências para o
mercado de trabalho.
Para este stakeholder, a mudança mais significante, com maior relevância em termos de distância percorrida,
foi o aumento da autoconfiança. Esperava-se que os resultados apontassem para uma maior distância
percorrida para a mudança aumento de hábitos de vida saudáveis, no entanto, das três mudanças, foi a que
teve menor percentagem. Acredita-se que a perceção dos utentes do CJT face aos hábitos de vida
saudáveis seja diferente da perceção que a equipa do CJTabor tem.
Quanto ao staff, revelou maior distância percorrida para a mudança melhoria das relações com jovens, com
uma diferença significativa (27,50%) quanto à mudança aumento da motivação, demonstrando que os
funcionários do CJT acreditam que a participação nas atividades desportivas proporcionam maior impacto
na primeira mudança do que na segunda, provando que a relação com os jovens melhora significativamente
com a realização de atividades desportivas que envolvem a participação de utentes e funcionários.
O stakeholder empresa registou um ligeiro aumento da motivação dos colaboradores. As atividades
realizadas não contribuem de forma evidente para a motivação dos colaboradores da empresa que contam
certamente com um conjunto de outras iniciativas internas.
A ,parceria entre a empresa e o CJT permite, por outro lado, o aumento do reconhecimento interno das
boas práticas, com uma distância percorrida de 37,50%. Considera-se um resultado positivo tendo em
conta que se trata de uma empresa multinacional. Sendo esta uma avaliação nacional, conseguir produzir
algum impacto a este nível é relevante.
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Tabela 8 - Quantidade

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Utentes do CJT

Staff

Empresas

AMPLITUDE DA
ESCALA

DP

Aumento de Hábitos de Vida Saudáveis

4

27,50%

Aumento da autoconfiança

4

40,00%

Aumento das competências para o mercado de trabalho

4

32,50%

Aumento da motivação

4

17,50%

Melhoria das relações com os jovens

4

27,50%

Aumento da motivação dos colaboradores

4

17,50%

Aumento do reconhecimento interno das boas práticas

4

37,50%

6.2. VALOR DAS MUDANÇAS
Para obter um valor das mudanças nos vários stakeholders foi necessário recorrer a aproximações
financeiras que permitissem calcular o preço para a concretização da mudança. Nos vários stakeholders
deparamo-nos com mudanças intangíveis como a autoconfiança, hábitos de vida saudável, competências
para o mercado de trabalho, motivação, relacionamento e reconhecimento, todas elas sem a possibilidade
de uma conotação financeira directa.
Em todas as mudanças, os cálculos utilizados basearam-se no método bens substitutos no mercado para a
obtenção dos resultados pretendidos em cada mudança. Para apoiar esta mesma linha, foi realizada uma
consulta aos vários stakeholders sobre as práticas e serviços por estes anteriormente adoptadas.
Dentro dos utentes do CJT, o valor atribuído para a mudança autoconfiança foi ligado diretamente a um
trabalho clínico do psicólogo através de consultas quinzenais com os menores. Para a aquisição de hábitos
de vida saudável, nas opções existentes no mercado, os utentes consultados referiram a prática de
modalidade no ginásio, ao qual se acrescentou as consultas de nutricionista. Por fim, a aquisição de
competências para o mercado de trabalho através de formações e workshops.
As mudanças ligadas à motivação, que podemos encontrar nos stakeholders Staff e Empresa, obtivemos
numa aproximação financeira através dos eventos de team building existentes no mercado. Este tipo de
serviço foi referido na consulta realizada à empresa e, de igual modo, à existência desta intenção por parte
da Direção do CJT.
Quanto à mudança de melhoria de relação com os jovens pelo staff, foi calculada por um substituto no
mercado, ou seja, sessões de dinâmicas de grupo orientadas por técnicos uma vez por mês.
Por último, a mudança aumento de reconhecimento interno das boas práticas do stakeholder Empresa, a
aproximação financeira foi calculada tendo em comparação uma campanha de comunicação com
periodicidade mensal.
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Tabela 9 - Valor das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

VALOR

RACIONAL/ APROXIMAÇÃO
FINANCEIRA

Utentes do CJT

Aumento de Hábitos de
Vida Saudáveis

1 200,00€

Ginásio, consulta mensal de nutricionista,

Aumento da
autoconfiança

2 160,00€

Consulta de psicologia (quinzenal); coaching pessoal
(quinzenal)

Aumento das
competências para o
mercado de trabalho

1 050,00€

Formação e workshop (três por ano)

Aumento da motivação

1 200,00€

Sessão team building (duas sessões anuais)

Melhoria das relações
com os jovens

1 840,00€

Dinâmicas de grupos orientadas por técnicos
especializados (mensal); Actividades desporto
aventura (2 anuais)

Aumento da motivação
dos colaboradores

1 200,00€

Sessão team building (duas sessões anuais)

Aumento do
reconhecimento interno
das boas práticas

1 440,00€

Campanha de comunicação (mensal)

Staff

Empresas
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7. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
7.1. DURAÇÃO E REDUÇÃO
A todos os stakeholders colocámos a questão “Se as atividades realizadas pelo TaborOutdoor acabassem
hoje, quanto tempo acha que duraria cada uma das mudanças identificadas?”. Para o tratamento dos dados
estabelecemos uma linha de tempo entre os 0 meses (deixava de sentir logo a mudança) e mais de 5 anos
(a mudança perdura após o fim do TaborOutdoor). Para o tratamento dos dados obtidos considerou-se que
as situações em que os stakeholders deixaram de sentir a mudança logo após o término, atribuiu-se 1 ano
de duração, valor respeitante ao tempo de duração do processo em análise. As restantes opções prolongamse na opção até mais de cinco anos.
As mudanças mais imediatas foram o aumento de hábitos de vida saudáveis (utentes), aumento de
motivação (staff) e aumento da motivação dos colaboradores (empresa). Estas não se prolongam muito no
tempo por estarem diretamente ligadas ao impacto momentâneo da ação. Para a taxa de redução foi
definida uma escala dos 0 aos 100%, em que 0% significa um impacto constante em todos os anos, e 100%
quando a mudança perde completamente o seu efeito após a intervenção.
Tabela 10 - Duração e Redução das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Utentes do CJT

Staff

Empresas

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Aumento de Hábitos de Vida Saudáveis

2

100%

Aumento da autoconfiança

4

25%

Aumento das competências para o mercado de
trabalho

4

25%

Aumento da motivação

2

50%

Melhoria das relações com os jovens

3

75%

Aumento da motivação dos colaboradores

1

75%

Aumento do reconhecimento interno das boas
práticas

5

75%

7.2. ATRIBUIÇÃO I
Os valores da taxa de atribuição I foram recolhidos através de questionários aos stakeholders, onde se
questionou uma situação hipotética “Caso nunca tivesse entrado em contato com o TaborOutdoor, como
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avaliaria” a mudança, de 1 a 4.
As respostas encontram-se na tabela 11 e consistem no cálculo da Atribuição I onde se divide o caminho
percorrido observado, pelo caminho observado hipotético. Os valores obtidos sugerem que para o
stakeholder Utentes do CJT, nenhuma mudança teria acontecido se não tivesse existido o projeto, muito
ligado aos comportamentos de risco dos jovens, que, caso não haja intervenção alternativa, são de difícil
evolução.
Para o stakeholder Staff, a mudança aumento da motivação revelou um resultado que coloca o projeto com
uma contribuição esmagadora. Foi necessário ajustar este valor, sabendo da existência de outros fatores
preponderantes para este aumento, como as reuniões e trabalho entre equipas e os momentos de convívio
organizados pela Direção. Já a mudança melhoria da relação com os jovens revela uma baixa tendência de
melhoria, provavelmente devido a alguma compensação de outros projetos ou atividades que ajudam a
potenciar esta mudança.
Para a empresa estes valores revelam uma surpresa já que também mostraram uma baixa tendência de
melhoria, acreditando-se que as mudanças para este stakeholder beneficiam de outras iniciativas internas,
como os valores da empresa e a própria dinâmica da mesma.
Tabela 11 - Atribuição I

STAKEHOLDER
Utentes do CJT

Staff

Empresas

MUDANÇA

ATRIBUIÇÃO I

Aumento de Hábitos de Vida Saudáveis

0%

Aumento da autoconfiança

6%

Aumento das competências para o mercado de trabalho

8%

Aumento da motivação

29%

Melhoria das relações com os jovens

18%

Aumento da motivação dos colaboradores

29%

Aumento do reconhecimento interno das boas práticas

0%

7.3. ATRIBUIÇÃO II
Também neste caso, os valores da taxa de Atribuição II foram recolhidos através dos questionários. Para
cada uma das mudanças e a cada stakeholder foi feita a pergunta “Imagine que tens 10 pontos para
distribuir entre todas as intervenções” de 0 a 10, questionando-se também que outras intervenções
contribuem para a mesma.
As respostas encontram-se na tabela 12. O cálculo da Atribuição II consiste na subtração dos pontos
recolhidos no questionário ao número máximo (10), dividindo o resultado por 100.
Os valores obtidos dos Utentes do CJT sugerem que outras atividades como esgrima, acompanhamento
psicológico e fatores como a família e escola contribuem para as mudanças.
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Os resultados do Staff revelam que as mudanças beneficiam de outras intervenções embora não consigam
nomeá-las.
Quanto à empresa, os resultados não são claros e contradizem os resultados da Atribuição I que sugerem
que as mudanças beneficiam de outras iniciativas. Nesta resposta, a empresa revela que o aumento da
motivação dos trabalhadores e do reconhecimento interno de boas práticas deve-se apenas em 10% a
outras intervenções.
Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Utentes do CJT

Aumento de Hábitos de Vida Saudáveis

23%

Aumento da autoconfiança

30%

Aumento das competências para o mercado de trabalho

22%

Aumento da motivação

32%

Melhoria das relações com os jovens

29%

Aumento da motivação dos colaboradores

10%

Aumento do reconhecimento interno das boas práticas

10%

Staff

Empresas

ATRIBUIÇÃO II

7.4. DESLOCAÇÃO
Nas mudanças dos vários stakeholders não é necessário aplicar nenhuma taxa de deslocação, visto
nenhuma evoluir a partir de uma consequência da outra.

7.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
Os resultados do impacto e retorno social são analisados numa cadência de 5 anos, incluindo o ano 0,
como o ano da implementação do projeto. Através do mapa de impacto social podemos concluir que as
mudanças mais relevantes para os utentes são o “aumento de autoconfiança”, para o staff “melhoria das
relações com os jovens” e para a empresa o “aumento do reconhecimento das boas práticas”, sendo estas
as que constituem pontos fortes na proposta de valor do projeto. O valor de retorno social do TaborOutdoor
obtido foi de 1,31, ou seja, por cada euro investido há 1,31€ de retorno social, tendo um rácio de 1:1.
Porém, o rácio pode variar entre o,99:1 e 1,64:1, isto tendo em consideração o cenário pessimista e otimista
traçado com a alteração de algumas variáveis.
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7.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
A análise de sensibilidade é utilizada como ferramenta que permite a definição de vários cenários
decorrentes da alteração de algumas variáveis. Tem como finalidade testar os efeitos dessas alterações e o
impacto originado pelas mesmas no resultado apurado do SROI.
Para a construção dos cenários optou-se por alterar as variáveis da Atribuição II e das Aproximações
Financeiras, conseguindo desse modo um parâmetro pessimista e outro otimista.
Quanto ao cenário pessimista, cujo rácio é de 0,97€ para 1€ (0,97:1) de investimento, com o aumento de
20% da Atribuição II, reconsiderou-se a existência de outros fatores externos que contribuem para a
mudança. Quanto ao stakeholder utentes, a existência de outros serviços prestados pelo Lar, como o
acompanhamento diário do adulto, o apoio nas autoavaliações, as atividades sociopedagógicas e culturais
desenvolvidas, podem influenciar diretamente as mudanças definidas. Relativamente ao staff, as reuniões
de equipa e os momentos de convívio proporcionados pelo Lar contribuem para as mudanças de aumento
de motivação e melhoria da relação entre jovens e adultos. Por fim, o stakeholder empresa, devido à
redução da amostra, não deixou transparecer a influência que a própria filosofia da empresa tem nas
mudanças identificadas. Verificamos que um aumento dos valores da Atribuição II, reduz significativamente
os resultados do retorno social do projeto, sendo que a diferença para o valor base é superior ao valor
obtido no cenário otimista.
O cenário otimista apresenta um retorno social de 1,60€ para 1€ de investimento. Este resultado surge após
a alteração das Aproximações Financeiras para um aumento em 20% em todas as rubricas. Este aumento
reflete a possibilidade de um maior número de intervenções nos vários stakeholders, refletindo depois num
aumento do retorno social esperado.
O intervalo de diferença do rácio SROI obtido entre os cenários é de 0,63€. Este valor é resultado da
natureza do próprio projeto e das atividades previstas no mesmo. Apesar da alteração de vários parâmetros,
verificamos que os valores não sofrem significativas oscilações.
Tabela 13 - Análises de Sensibilidade

CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO AO
CENÁRIO BASE

RÁCIO
SROI

% VARIAÇÃO EM
RELAÇÃO AO RÁCIO

Cenário Otimista
Aproximações Financeiras

Aumento dos custos financeiros das
atividades de aproximação financeira

1,599398374

22%

Cenário Pessimista
Aproximações Financeiras

Diminuição dos custos financeiros das
atividades de aproximação financeira

1,066265583

-19%

Cenário Atribuição II

Aumento em 20% dos valores.

0,9655410895

-27%

1,332831978

1%

(Cenário 6)
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QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução

Segmentos

Universo

Recursos

Realizações

Quem afetamos/nos

Como vamos

Qual o número

Quanto vão

Atividades em

afeta?

segmentar os

total de

investir?

números

stakeholders?

stakeholders?

24

N/A

Stakeholders

Utentes do CJT

0,00 €

Mudanças
Descrição

Indicador

- 812 horas de

Aumento de Hábitos de

Número de atividades

atividades de

Vida Saudáveis

físicas que passou a

QT

28%

Descontos (DC)
Aproximação Financeira (AF)

Ginásio, consulta mensal de

Impacto

Valor

AT I

AT II

DS

CM

DR

RD

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

1.200,00 €

0,00%

23%

0%

1

5

75%

6.098,40 €

1.524,60 €

381,15 €

7.877,01 €

2.160,00 €

10,00%

30%

0%

1

4

25%

13.063,68 €

9.797,76 €

7.348,32 €

28.867,85 €

1.050,00 €

10,00%

22%

0%

1

4

25%

5.749,38 €

4.312,04 €

3.234,03 €

12.704,86 €

1.200,00 €

30,00%

32%

0%

1

2

25%

1.799,28 €

1.349,46 €

0

3.072,36 €

1.840,00 €

18,18%

29%

0%

1

3

50%

5.290,92 €

2.645,46 €

1.322,73 €

8.967,65 €

1.200,00 €

28,57%

10%

0%

1

1

75%

135,00 €

33,75 €

8,44 €

174,37 €

1.440,00 €

0,00%

10%

0%

1

5

50%

486,00 €

243,00 €

121,50 €

823,73 €

nutricionista

participar por semana

desporto
aventura para
os 24 utentes

Aumento da

Nível da auto-estima e

dinamizadas e

autoconfiança

confiança em si próprio

40,00%

(quinzenal); coaching pessoal
(quinzenal)

acompanhadas
pelo Staff num
ano.
...
- Três

Aumento das

Nível de perceção das

competências para o

competências adquiridas

mercado de trabalho

para o mercado de

18

N/A

0,00 €

anuais de
desporto

32,50%

Formação e workshop (três por
ano)

trabalho

atividades
Staff

Consulta de psicologia

Aumento da motivação

Nível de motivação e

17,50%

satisfação face ao trabalho

aventura e

Sessão team building (duas
sessões anuais)

interação entre

Melhoria das relações com

Nível de perceção das

utentes e

os jovens

relações interpessoais

por técnicos especializados

entre jovens e adultos

(mensal); Actividades desporto

empresa.

27,50%

Dinâmicas de grupos orientadas

aventura (2 anuais)
Empresas

1

Tempo e géneros

10.100,00 €

Aumento da motivação

Nível de satisfação global

dos colaboradores

da participação nas

17,50%

Sessão team building (duas
sessões anuais)

atividades desportivas do
CJT
Aumento do

Nível de perceção do

reconhecimento interno

benefício interno

37,50%

Campanha de comunicação
(mensal)

das boas práticas
Associações

0

0,00 €

Desportivas
Financiadores

0

Géneros

31.906,07 €

Voluntários

0

...

0,00 €

Instituições

0

...

0,00 €

Banco Alimentar

0

Géneros

5.555,43 €

Outros Doadores

0

...

0,00 €

congéneres

Investimento Total

47.561,50 €

Impacto Total

62.487,83 €

Rácio SROI

1,314
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8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Da presente análise é possível retirar diversas conclusões, importantes para processos futuros.
Perante os objetivos propostos, é possível avaliar que o projeto, da forma como está estruturado, mais
especificamente com atividades de desporto aventura fora do contexto institucional, efetivamente produz
mudança de comportamento nos jovens, na medida em que são adquiridas competências pessoais e são
proporcionadas mudanças que contribuem para a concretização dos seus projetos de vida. Essas mudanças
são, reconhecidas pelos próprios jovens: “aprendi que não devo desistir, pode custar muito mas consigo”,
“sinto confiança e esperança”, “as atividades têm trazido mais experiências e aprendizagens para a vida”,
“acho que ganhamos hábitos de vida mais saudáveis”, “praticamos mais desporto”.
A mudança que teve maior impacto diz respeito ao stakeholder utentes do CJT, nomeadamente o aumento
da autoconfiança, com um valor de 46,2%. Em segundo lugar, no conjunto de mudanças de todos os
stakeholders, com o valor de 20,3%, surge a mudança aumento das competências para o mercado de
trabalho o que leva à conclusão de que o projeto é para os jovens e é neles que se verificam as maiores
mudanças.
Foi interessante o processo de construção da teoria da mudança e verificar as cadeias que se formam,
fortalecendo o sentido de responsabilidade dos vários intervenientes no processo. Essa construção torna
visível o caminho que é necessário percorrer, levando também a uma maior consciência do papel que cada
stakeholder tem. O CJT vê esta construção como uma ferramenta que poderá ser bastante útil no trabalho
a realizar com a população-alvo.
Conclui-se, ainda, que o envolvimento do stakeholder staff, nas atividades analisadas, contribui de forma
decisiva para as mudanças que se verificaram, nomeadamente a melhoria da relação com os jovens, “sentese mais respeito dos jovens para com os adultos, a relação com estas atividades muda muito, para melhor.”
o que permitiu a melhoria do desempenho da organização sendo uma mudança com um impacto de 14,4%
do valor total, o terceiro mais relevante.
O último objetivo consistia em compreender o impacto deste projeto e perceber se o investimento é
justificado. Quanto a esta dúvida o SROI obtido de 1,31€ assegura de forma positiva o retorno do
investimento aplicado. Porém, é importante aplicar as variações e seus cenários possíveis de forma a medir
o risco do mesmo. Criaram-se cenários otimistas e pessimistas com a variação dos fatores de aproximações
financeiras e atribuição II, áreas mais suscetíveis a alterações. Para o cenário otimista obteve-se o valor de
1,60€ e para o cenário pessimista 0,97€. Perante estes valores podemos referir que, após a alteração das
variáveis, a oscilação não é muito significativa, dando uma imagem que o modo como o projeto está
estruturado é suficientemente estável para a obtenção de mudanças, mesmo no cenário mais pessimista.
Ao nível das alterações e dificuldades, hoje, teria sido dedicada uma maior atenção ao envolvimento dos
stakeholders, nomeadamente, à recolha de informação e uma melhor adequação das perguntas dos
questionários aos inquiridos. Acredita-se que pode ter existido uma má interpretação de questões,
nomeadamente as que se referem à atribuição de um valor numa escala de importância do projeto. Esta
má interpretação pode ter levado a respostas distorcidas da parte dos stakeholders envolvidos.
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Relativamente ao stakeholder empresa, e por razões de prazo, não foi possível reunir um número ideal de
colaboradores. Apesar de se conhecer o seu feedback aquando das atividades que os mesmos realizam
com os jovens, a amostra que se conseguiu não foi representativa.
Após o envolvimento e compreensão desta metodologia, surge a vontade de renovar e fortalecer presentes
e futuros projetos. É importante colocar em prática este conhecimento, que permite ver os frutos do
trabalho realizado junto da população-alvo.
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ao Emprego
Protótipo SROI Avaliativo
2016

CEPAC - Centro Padre Alves Correia
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O CEPAC é uma IPSS de apoio à integração de imigrantes em Portugal, especialmente direcionada para
aqueles que vivem em situação documental irregular.
Sendo a dificuldade em integrar o mercado laboral um dos principais factores de vulnerabilidade desta
população, para esta análise protótipo selecionou-se a intervenção do Gabinete de Apoio ao Emprego
(GAE).
O GAE tem como objectivo potenciar a resolução da situação de desemprego e de irregularidade dos
beneficiários do CEPAC. Conta com a colaboração de um Técnico de Emprego e uma equipa de voluntários
e estagiários, para o desenvolvimento de atividades de orientação profissional, formação em técnicas de
procura de emprego, procura activa de emprego e acompanhamento pós-colocação.
O presente protótipo de análise pretende dar a conhecer a transformação que o GAE proporciona aos
beneficiários, seus familiares e aos voluntários e estagiários envolvidos, esclarecendo actuais e potenciais
financiadores sobre o Impacto Social que a intervenção gera.
Após contabilizados os recursos investidos, valorizadas as mudanças geradas e efetuados os descontos
necessários, conclui-se que, por cada euro investido, o GAE gera 6,21€ de valor social (variando entre 4,92€
e 7,45€).
Esta análise piloto serviu ainda para identificar áreas de melhoria da intervenção, nomeadamente ao nível
da quantificação do impacto, através da introdução de questionários à entrada e saída para avaliar com
maior rigor as distâncias percorridas e as razões das desistências. Da mesma forma, será de incorporar o
número de horas realizadas pelos voluntários/estagiários, de encaminhamentos para apoio jurídico e de
consultas jurídicas realizadas, para que estes recursos e actividades sejam contabilizados sem recursos a
estimativas em futuras análises de Avaliação e Monitorização de Impacto Social.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
Segundo o Censos 2011, residiam em Portugal 394.496 imigrantes, havendo uma forte concentração na
Região de Lisboa (52%). Entre as nacionalidades mais representativas encontravam-se os brasileiros (28%),
cabo-verdianos (10%), angolanos (7%) e guineenses (4%), apresentando-se em idade ativa (média 33 anos
de idade) e com baixos níveis de escolaridade (31% com 4º ano ou menos). No final do ano de 2011, estavam
registados nos Centros de Emprego do IEFP 38.803 imigrantes1, incidindo nos oriundos da Guiné-Bissau
(33%), Angola (29%), Cabo Verde (28%) e Brasil (17%)2.
O CEPAC nasceu em 1992 com o objectivo de apoiar imigrantes dos Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP) no acolhimento e sua integração em Portugal.
Confrontando as estatísticas com as necessidades dos beneficiários, o CEPAC reconheceu a dificuldade em
integrar o mercado laboral como um dos principais factores de vulnerabilidade. Assim, desde 2014, conta
com o Gabinete de Apoio ao Emprego (GAE) para apoiar a resolução do desemprego.
São objectivos do GAE:
1. Aumentar as competências de empregabilidade dos imigrantes em situação de exclusão social
2. Contribuir para a resolução da situação de desemprego e de irregularidade

Este protótipo de análise de Avaliação e Monitorização de Impacto Social (AMIS) incidiu nas atividades
desenvolvidas pelo GAE: Orientação profissional; Elaboração de CV’s; Elaboração de cartas de apresentação;
Promoção de competências TIC; Procura e candidaturas a emprego; Formação em Técnicas de Procura de
Emprego e Entrevista de Emprego. As atividades de Redes de Trabalho, Formações em Contexto de
Trabalho e sensibilização de Entidades Empregadoras, não foram avaliadas, por se tratarem atividades
mais pontuais, que abrangem outros intervenientes e que são mais difíceis de envolver e menos relevantes
neste projecto-piloto.

1.2. PORQUÊ?
O presente protótipo de análise AMIS pretende dar a conhecer a transformação que o GAE proporcionou
aos imigrantes seus utentes, na sua maioria em situação de exclusão social no ano de 2016. Em termos
específicos, procura saber se o GAE contribuiu para mudanças positivas das vidas dos seus beneficiários,
nomeadamente, ao nível da literacia para as questões laborais, postura e conduta profissional, autoconfiança
no seu projeto de vida, resolução da situação de desemprego, dependência de apoios sociais, participação
e exercício de cidadania.
1
2

Monitorizar a integração de imigrantes em Portugal: relatório estatístico decenal (ACM 2014)
Censos 2011
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Para além das mudanças pessoais na vida dos beneficiários directos do projecto, identificou-se igualmente
a importância de perceber se existiram mudanças com impacto na melhoria da qualidade de vida dos seus
agregados familiares e também dos voluntários e estagiários que, incluídos no GAE, os apoiaram no âmbito
deste projecto de empregabilidade.
Assim, a presente análise faz uma avaliação do impacto real do projecto e destina-se a esclarecer actuais e
potenciais financiadores sobre o Impacto Social que a intervenção do GAE gerou em 2016.

1.3. COMO?
Tratando-se de um protótipo de análise avaliativa do impacto do projecto, a presente análise de AMIS foi
baseada em dados históricos e refere-se ao ano financeiro civil de 2016 (Janeiro-Dezembro). Durante os 3
meses da análise (Setembro-Novembro/2017), foram recolhidos dados históricos em falta, fazendo
referência ao período antes e depois dos stakeholders entrarem em contacto com o projecto.
A análise contou com o trabalho da Coordenadora do GAE, em colaboração com o Director Técnico e um
Técnico Social do CEPAC. Para auscultação dos principais grupos de stakeholders foram realizados
contactos telefónicos, recorrendo nessa fase ao apoio de uma estagiária académica de Serviço Social para
recolha dos dados junto dos beneficiários e dos seus familiares. Quanto à recolha de dados junto dos
voluntários e estagiários, que em 2016 colaboraram no GAE, foi feita online através do Google Forms.
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2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Foram identificados e agrupados todos os stakeholders envolvidos no GAE, mesmo que alguns não tenham
estado envolvidos no projecto durante o ano de 2016 - ano em análise de AMIS.
O grupo de beneficiários directos do projecto foi segmentado em dois, beneficiários em situação
documental (1) regular e (2) irregular. Esta divisão dos beneficiários nestes segmentos foi realizada para
efeitos desta análise por se considerar expectável que experienciaram de forma diferente a intervenção.
Na tabela 1, serão apresentados os grupos e segmentos de stakeholders do Gabinete de Apoio ao Emprego.
Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders

STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Beneficiários
(Imigrantes que
recorreram ao CEPAC
para beneficiar de
apoio social e que, por
estarem
desempregados ou à
procura de emprego,
são sinalizados pelo
Gabinete Social e
integrados no GAE)

Situação regular

Beneficiários em situação
documental regular, ou
seja, detentores de um
título de residência válido
para permanecer em
Portugal.

Beneficiários directos do projecto, recebem
apoio na promoção das competências de
empregabilidade, nomeadamente através de
orientação profissional, formação em técnicas
de procura de emprego e apoio na procura
activa de emprego.

Situação irregular

Beneficiários em situação
documental irregular, ou
seja, que não possuem um
documento válido que os
permita permanecer em
Portugal.

Beneficiários directos do projecto, recebem
apoio na promoção das competências de
empregabilidade, nomeadamente através de
orientação profissional, formação em técnicas
de procura de emprego e apoio na procura
activa de emprego.

-

Membros do agregado
familiar dos Beneficiários
do projecto, identificados
pelo Gabinete de Apoio
Social. Com base numa
amostra aleatória de 21
beneficiários, pode-se
aferir que o universo é, em
média, 795 familiares
(Média 3 familiares; Min. 0
Máx. 8), no entanto, nesta
análise foi considerado a
unidade “família”,
correspondendo ao
número de Beneficiários.

Apesar de não haver nenhuma atividade
direcionada a este grupo de stakeholders,
através da intervenção feita ao Beneficiário, a
sua família beneficia indiretamente do projecto.

Família dos
beneficiários
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STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Voluntários e
Estagiários

-

Este grupo de stakeholders
é muito variável, consoante
os objectivos pessoais e
académicos dos próprios,
no entanto, anualmente o
GAE conta em média com
3 voluntários e 1 estagiário
de Serviço Social no
âmbito do
desenvolvimento do
projecto.

Sendo orientados pela coordenadora do GAE,
os Voluntários e Estagiários prestam apoio aos
beneficiários directos do projecto, ao nível das
actividades de elaboração de CV e de apoio na
procura activa de emprego através da internet,
telefone e presencialmente.

Equipa GAE
(Coordenadora,
técnicos e outros
colaboradores)

-

Colaboradores do CEPAC
que desenvolvem as
actividades e prestam
apoio aos beneficiários no
âmbito do GAE.

Promotores das actividades no âmbito do
projecto aos beneficiários directos,
nomeadamente, através de um atendimento
personalizado ao nível da orientação
profissional (balanço de competências,
elaboração de CV, criação de e-mail,cartas de
apresentação), formação em técnicas de
procura de emprego e apoio na procura activa
de emprego através da internet, telefone e
presencialmente. A Coordenadora do GAE
assegura a coordenação dos colaboradores,
voluntários e estagiários que participam no
projecto. Mensalmente este grupo de
stakeholders produz informação sobre a
atividade do projecto.

Equipa Social
(Técnicos, Director
Técnico, Supervisor)

-

Pessoas que definem o
projecto de intervenção
social prestado pelo
CEPAC e que sinalizam os
beneficiários para o GAE.

Decisores sobre os apoios sociais do CEPAC,
nomeadamente no âmbito do projecto (GAE) e
extra-projecto (ex. banco alimentar e de
vestuário, aulas de português e alfabetização,
suporte médico e jurídico), aos beneficiários
directos. Estão em contacto permanente com
os Técnicos do GAE para acompanhamento dos
beneficiários sinalizados e integrados.
Mensalmente recebem informação sobre a
actividade do projecto.

Equipa de Apoio
Jurídico (Técnicos e
Advogados
Voluntários)

-

Pessoas que esclarecem
dúvidas às potenciais
entidades empregadoras
quanto à Lei da Imigração,
Código de Trabalho,
inscrição e enquadramento
da atividade na Segurança
Social.

Prestadores de apoio jurídico aos beneficiários
directos e indirectos (entidades empregadoras)
do projecto, no esclarecimento de dúvidas e
apoio à contratação laboral de um beneficiário
directo do projecto..
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STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Financiadores
(FEINPT, FAMI Medida
27, Congregação dos
Missionários do
Espírito Santo)

-

Entidades que financiam o
projecto.

Prestadores de financiamento para execução do
projecto, quer seja através de protocolos
(FEINPT e FAMI) ou de doações (Província
Portuguesa da Congregação dos Missionário do
Espírito Santo). Recebem informação mensal,
trimestral, semestral e anual sobre a atividade
do projecto.

Entidades Parceiras
(RedEmprega do Vale
de Alcântara, Câmara
Municipal de
Lisboa|CML, Alto
Comissariado para as
Migrações|ACM,
Movimento de
Solidariedade
Rural|MSR,
Organizações no
âmbito da Formação
em Contexto de
Trabalho|FCT)

-

Entidades que, através das
atividades que
desenvolvem, contribuem
para a execução do
projecto.

Contribuem para o desenvolvimento da
intervenção do GAE, ao nível do fornecimento
de formações externas (MSR e CML), divulgação
de ofertas de emprego e formação
(RedEmprega e ACM - Rede GIP Imigrante),
oferta de postos para Formação em Contexto
de Trabalho (FCT), programa de mentoria (ACM
- Programa Mentores para Migrantes).

Por se tratar de uma análise de AMIS piloto, o número de stakeholders está limitado a 8 grupos. Assim,
incluindo aqueles considerados mais relevantes, ficaram de fora da análise alguns stakeholders que
influenciaram ou foram influenciados pelo impacto do projecto.
Apesar dos stakeholders excluídos não terem sido alvo de análise, serão identificados abaixo para análises
futuras.
Direcção Social - Composta por 5 elementos, todos em regime de voluntariado (2 da Congregação dos
Missionários do Espírito Santo), são os decisores sobre a execução, continuidade e rumo do projecto.
Semestralmente, ou sempre que necessário/solicitado, recebem informação sobre a actividade do projecto.
Apesar de influenciarem o impacto do GAE, este grupo não foi analisado uma vez que se pressupõe a
existência de stakeholders mais significativos para avaliar as mudanças.
Entidades Empregadoras - Entidades e pessoas individuais que pretendem contratar um beneficiário do
GAE e apresentam dúvidas na forma como fazê-lo. Estes beneficiam do esclarecimento de dúvidas e
informação de apoio à contratação laboral de um beneficiário directo. Apesar de serem influenciados pelo
impacto do GAE, é difícil envolver este grupo de stakeholders e de obter os dados para análise de AMIS do
projecto, por isso não foram alvo de análise.
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2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS NA ANÁLISE
Tratando-se de uma análise piloto de AMIS, realizada em apenas 3 meses e com recursos humanos limitados,
existem stakeholders que influenciaram ou foram influenciados pela intervenção e que serão excluídos, em
detrimento da inclusão dos stakeholders mais significativos para analisar as mudanças produzidas pelo
projecto em 2016.
Assim, de acordo com a proximidade da intervenção e com as potenciais mudanças, na Tabela 2 serão
listados os critérios de inclusão e exclusão de stakeholders na análise de AMIS do GAE.
Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise

STAKEHOLDERS

INCLUSÃO

JUSTIFICAÇÃO

Beneficiários

Sim

Sendo beneficiários directos do projecto, pressupõe-se que
experienciaram mudanças em consequência da intervenção/atividades
realizadas no âmbito do GAE.

Família dos beneficiários

Sim

Habitando com os beneficiários do projecto, pressupõe-se que os
membros das suas famílias percepcionaram e sentiram mudanças com a
intervenção.

Voluntários e estagiários

Sim

Este grupo de stakeholders investe tempo e dedicação no projecto,
influenciando o impacto do mesmo. Além disso, é expectável que, também
eles, experienciaram mudanças com a sua participação no GAE.

Equipa GAE (Coordenadora,
técnicos e outros
colaboradores)

Não

Apesar deste grupo de stakeholders ser o promotor da intervenção, não
foi incluído no processo de avaliação por se tratar de uma análise de AMIS
piloto. Considera-se que foram incluídos stakeholders mais significativos
para analisar as mudanças produzidas pelo projecto.

Equipa Social (Técnicos,
Director Técnico, Supervisor)

Não

Apesar deste grupo de stakeholders influenciarem a intervenção, não foi
incluído no processo de avaliação. por se considerar que não sofrem
mudanças relevantes.

Equipa de Apoio Jurídico
(Técnicos e Advogados
Voluntários)

Não

Apesar deste grupo de stakeholders influenciarem a intervenção,
considera-se que foram incluídos outros stakeholders mais significativos
para análise de AMIS do projecto.

Financiadores (FEINPT, FAMI
Medida 27, Congregação dos
Missionário do Espírito Santo)

Não

Para além de ser difícil envolver este grupo de stakeholders na AMIS,
pressupõe-se que as mudanças sentidas não sejam relevantes para a
análise.

Entidades Parceiras
(RedEmprega do Vale de
Alcântara, Câmara Municipal
de Lisboa|CML, Alto
Comissariado para as
Migrações|ACM, Movimento
de Solidariedade Rural|MSR,
Organizações no âmbito da
Formação em Contexto de
Trabalho|FCT)

Não

Dados difíceis de obter e difícil envolvimento destes stakeholders na
análise de AMIS do projecto. Considera-se que foram incluídos
stakeholders mais significativos para analisar as mudanças produzidas
pelo projecto.
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Em síntese, aplicado o critério de inclusão dos 3 stakeholders com mudanças mais impactantes nas suas
vidas, nesta análise piloto de AMIS do GAE relativa ao ano de 2016, foram incluídos os seguintes grupos de
stakeholders 1) Beneficiários; 2) Família dos beneficiários e 3) Voluntários e Estagiários que colaboraram no
projecto.

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS
Na presente análise, houve envolvimento dos stakeholders em 2 fases, primeiro, através de uma entrevista
semi-estruturada, com o objetivo de mapear o impacto produzido pelo projecto e depois, através da
aplicação de inquéritos, com o objectivo de quantificar esse impacto.
Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders

STAKEHOLDER

Beneficiários

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO

n

Amostragem

Método

n

%

Método

Situação
regular

105

5

Não aleatória

Grupo focal
presencial

8

8

Inquéritos
telefónicos

Situação
irregular

160

15

Não aleatória

Grupo focal
presencial

23

14

Inquéritos
telefónicos

Família dos
beneficiários

-

265

4

Não aleatório

Entrevistas
telefónicas

8

3

Inquéritos
telefónicos

Voluntários e
Estagiários

-

7

3

Não aleatório

Entrevistas
presenciais

5

71

Inquéritos online

Relativamente à fase de Mapeamento de Impacto, foram realizados três grupos focais com Beneficiários,
dois para o segmento dos Beneficiários irregulares e um para os Beneficiários regulares.. O número reduzido
de participantes levou à necessidade de entrevistar presencialmente de forma individual seis Beneficiários
irregulares, para não comprometer o mapeamento do impacto. Quanto às Famílias, apenas foi possível
realizar quatro entrevistas telefónicas nesta fase. No que respeita aos Voluntários e Estagiários, também
houve constrangimentos na participação dos mesmos, tendo sido realizadas apenas duas entrevistas
presenciais, recorrendo-se a uma entrevista telefónica.
Relativamente à fase de Quantificação do Impacto, os métodos planeados foram cumpridos, no entanto o
número de participantes ficou aquém das expectativas. As metas estabelecidas para auscultação dos
Beneficiários para a quantificação de impacto eram de 10 em situação documental regular à data de
integração no GAE e 25 em situação documental irregular tendo o número de participantes envolvidos
ficado ligeiramente abaixo do planeado. Para o stakeholder Famílias, nesta fase era expectável aplicar no
mínimo 10 inquéritos e apenas foi possível a aplicação telefónica do inquérito a oito familiares de
beneficiários do GAE em 2016. Quanto ao grupo de stakeholders Voluntários e Estagiários, idealmente
teriam de responder todos os envolvidos no GAE em 2016, dada a dimensão pequena da amostra (N=7), e
apenas responderam cinco (três voluntários e dois estagiários).
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3. RECURSOS
Para identificar e calcular o valor dos recursos utilizados pelo GAE no ano de 2016 no desenvolvimento das
suas atividades foram recolhidas informações junto da contabilidade da organização e foram valorizados a
valores de mercado as contribuições não monetárias de outros stakeholders.

3.1. INVESTIMENTOS
Foram considerados os seguintes recursos nesta análise: Equipa GAE, Voluntários e Estagiários,
Recepcionista, Coordenador de Voluntários, FSE da sede, Instalações cedidas e Equipa de Apoio Jurídico.
Para o recurso Equipa GAE foi considerado 90% das despesas salariais de duas Técnicas em 2016. Este
valor consta na contabilidade do CEPAC, e esta imputação foi assim calculada tendo em conta que as
Técnicas do GAE também afetaram 10% do seu tempo para outros projetos na organização.
Para o recurso Voluntários e Estagiários, foram elencados todos os voluntários e estagiários e as suas horas
de trabalho no GAE durante o ano 2016, multiplicando pelo valor médio/ hora para um profissional da área.
Estes valores foram imputados a 100% uma vez que o trabalho destes voluntários e estagiários foi
exclusivamente dedicado ao GAE.
Foi considerado que o Recepcionista do CEPAC deu 25% do seu tempo de trabalho para o GAE. Recorreuse aos dados da contabilidade do CEPAC e assim foi apurado o valor destes 25%. Para o Coordenador de
voluntários, no caso uma Técnica Social que trabalha no CEPAC, também se recorreu aos dados da
contabilidade e, visto que apenas 10% do seu tempo e trabalho foi dedicado para a gestão dos voluntários
do GAE, o valor considerado corresponde a esta percentagem.
Para a rubrica FSE também foi feita a importação de dados contabilísticos correspondente ao ano financeiro
de 2016. Ao valor total de FSE, 154.558,39€, foi retirado o gasto total do CEPAC com pessoal 102.535,75€
(RH afectos ao GAE já considerados nas rubricas anteriores) e obteve-se o valor de 52.022,64€.
Considerando que o FSE é divido em 4 projetos na sede, fez-se corresponder a imputação respectiva ao
GAE (52.022,64€ x 25%).
A mesma imputação foi aplicada às instalações, porque o GAE ocupa ¼ do espaço edifício do CEPAC. Não
constando na contabilidade o valor das instalações cedidas, para o cálculo do valor foi aplicado o valor de
aluguer de espaço equivalente na mesma zona de Lisboa.
A Equipa de Apoio Jurídico trabalha voluntariamente e não existe registo contabilístico do trabalho
oferecido. Contudo, o cálculo foi feito a partir do valor hora para profissional da área. O total foi subdividido
em dois, uma vez que para além do GAE esta equipa dedicou 50% do seu tempo noutro projecto do CEPAC
no ano de 2016.
Na tabela 4 será apresentada a alocação do valor dos recursos consumidos por cada grupo de stakeholders,
no âmbito das atividades do GAE em 2016.
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Tabela 4 - Investimento Assumido na Análise

STAKEHOLDER

INVESTIMENTO ASSUMIDO

Beneficiários

0,00€

Famílias dos beneficiários

0,00€

Voluntários e Estagiários

4.764,12€

Equipa GAE

0,00€

Equipa Social

0,00€

Equipa de Apoio Jurídico

24.855,88€

Financiadores

6.764,57€

Entidades Parceiras

0,00€

Outros Doadores

41.816,24€

TOTAL

78.200,81€
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4. REALIZAÇÕES
Em 2016, o GAE realizou as seguintes atividades: Integração de Beneficiários; Formação em Técnicas de
Procura de Emprego (TPE); Procura Activa de Emprego; Acompanhamento pós-colocação emprego.
Na Tabela 5 serão apresentadas os indicadores relativos à quantificação destas atividades e, posteriormente
à apresentação, será feita uma descrição dos mesmos.
Tabela 5 - Realizações

QUE ATIVIDADES FORAM
REALIZADAS?

Nº DE
ATIVIDADES

Nº DE HORAS
TOTAL

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

Integração de Beneficiários no GAE

279

209,25

160

Formações em TPE

11

44

46

Procura Ativa de Emprego

555

555

265

Acompanhamento pós-colocação em emprego

74

37

68

Os números de atividades e de Beneficiários acima apresentados foram apurados no relatório de actividades
de 2016 do GAE, tendo por base o registo diário do GAE. Quanto ao número de horas foi aferido de acordo
com o tempo médio de realização de cada uma dessas actividades.
Integração de Beneficiários no GAE: Iniciação do Beneficiário no projecto, nomeadamente, inscrição no
GAE, com recolha da experiência profissional e formativa, orientação profissional, elaboração de Curriculum
Vitae (CV) e criação de conta de email. A integração pode ser realizada a novos beneficiários, ou seja, a
utentes do CEPAC que nunca integraram o GAE, ou a antigos beneficiários do GAE que voltaram a integrar
esta resposta. Em 2016 houve a integração de 160 beneficiários no GAE, sendo 126 novos beneficiários e 34
ex-beneficiários do projecto. Relativamente ao número de horas, foi feito o cálculo de 45 minutos por
atendimento.
Formações em TPE: A formação em TPE pressupõe duas acções, a primeira direcionada às melhores
práticas de Técnicas de Procura de Emprego (TPE) e a segunda direcionada para a conduta em situação de
Entrevista de Emprego (EE). Cada acção tem a duração de 4 horas e é dirigida a um grupo de Beneficiários
recém-integrados no GAE.
Procura Activa de Emprego: Após a integração no GAE e a formação em TPE os Beneficiários iniciam a sua
actividade de procura de emprego. Esta actividade é realizada de forma individual, com o objectivo de
autonomizar o Beneficiário na aplicação das técnicas de procura activa de emprego. Tendo em conta o
tempo médio de 1 hora para a realização da Procura Activa de Emprego.,
Acompanhamento pós-colocação em emprego: Acompanhamento, presencial ou telefónico, para
verificação das condições laborais e esclarecimento de dúvidas do Beneficiário ou da Entidade
Empregadora. Actividade com duração média de 30 min e, quando necessário, é feito o encaminhamento
do caso para o Apoio Jurídico.
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5. TEORIA DA MUDANÇA
A Teoria de Mudança (TM) explica os caminhos das mudanças que, no decorrer do projecto, conduzem às
mudanças de longo prazo. A presente análise de AMIS, por se tratar de uma análise avaliativa, incidiu nas
mudanças produzidas pelo projecto a partir das actividades realizadas. Assim, o mapeamento da cadeia de
mudanças permite a identificação das mudanças mais relevantes e significativas para os vários grupos de
stakeholders, isto é, das mudanças materiais geradas a partir das actividades do GAE.
A TM nesta análise foi construída em duas fases, relacionadas com o Mapeamento do Impacto e com a
Quantificação do Impacto apresentadas no ponto 2 do presente relatório (Ver 2.3. Plano de Envolvimento
de stakeholders). Na primeira fase, Mapeamento do Impacto, a equipa de análise fez a revisão dos
procedimentos e resultados das atividades identificadas e envolveu a equipa técnica do CEPAC (GAE e
Gabinete Social) para desenhar uma TM de Partida. Depois, através da auscultação inicial dos stakeholders,
por meio de grupos focais e de entrevistas presenciais individuais, validou o mapa de mudanças, obtendo
assim a TM de Chegada.

5.1. TEORIA DA MUDANÇA
A TM de Chegada foi elaborada a partir da reformulação que os diferentes grupos de stakeholders fizeram
à TM de Partida elaborada pela equipa da presente análise de AMIS.
Partindo das actividades do GAE, os participantes foram acrescentando as mudanças por eles sentidas,
numa lógica de causalidade, e foram eliminando ou dando outras denominações às mudanças que lhes
foram apresentadas. Assim, chegou-se a uma nova TM por cada grupo focal e por cada stakeholder
individualmente entrevistado. À equipa de análise, coube a tarefa de analisar as respostas e reformular a
cadeia de mudanças para cada grupo de stakeholders, de acordo com as mudanças comumente
identificadas. No entanto, é de referir que as TM de Partida e de Chegada para cada stakeholder não
revelaram diferenças significativas.
No final desse processo, foram identificadas as mudanças mais relevantes para os participantes e isso deu
origem às Mudanças Materiais na TM de Chegada, que posteriormente foram alvo de análise, na fase de
Quantificação do Impacto.
Seguidamente serão apresentadas as TM de Chegada para cada stakeholder.
BENEFICIÁRIOS
Relativamente ao grupo de stakeholders Beneficiários existem três eixos de mudanças, que levam a
mudanças de longo prazo em áreas distintas. No diagrama da TM dos Beneficiários identifica-se à esquerda
um eixo de segurança pelo sentimento apoio na procura de soluções para a situação de vulnerabilidade
dos mesmos, mais central um eixo de melhoria das suas competências em TPE, que poderá levar a uma
maior empregabilidade mas também a uma desmotivação enquanto a situação de desemprego não é
resolvida, e, por fim, à direita um eixo de mudanças do foro emocional que conduzem a uma melhoria do
sentimento de confiança, contribuindo também para uma maior empregabilidade. Numa perspectiva de
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mais longo prazo pressupõe-se que todas estas cadeias de mudanças contribuam para a uma integração
efectiva dos Beneficiários, no entanto essa mudança é distante demais para a conseguir medir nesta análise
piloto de AMIS. Desta forma, foram definidas duas mudanças a medir: a) Maior Empregabilidade; b)
Diminuição da preocupação em relação ao futuro.
Figura 1 - Teoria da Mudança | Beneficiários

FAMÍLIAS
No que diz respeito ao Diagrama da TM Família dos beneficiários, existem duas cadeias distintas de
mudanças, uma mais relacionada com mudanças emocionais, à esquerda do diagrama, e outra à direita
relativa à integração dos beneficiários na sociedade de acolhimento. Para medição, a equipa de análise
optou por incidir na Diminuição da ansiedade do familiar, uma vez que é uma mudança mais próxima do
projecto e fácil de medir nesta prototipagem.
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Figura 2 - Teoria da Mudança | Famílias

VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS
Por último, no Diagrama da TM Voluntários e Estagiários também foram identificados dois eixos distintos
de mudanças, à esquerda as mudanças do foro psicológico e emocional, à direita as mudanças relacionadas
com as competências. Relativamente às primeiras, derivam da interação que este grupo de stakeholders
têm com os Beneficiários do GAE, sendo que a mudança material a avaliar é o sentimento de utilidade pelo
apoio que prestaram no âmbito do projecto. Quanto às segundas, relacionam-se com o aumento das
competências na área da empregabilidade e da imigração, tendo como mudança material o aumento do
nível de empregabilidade destes stakeholders.
As mudanças materiais, acima identificadas, foram as contempladas no cálculo do Impacto Social na
presente análise. A Tabela 6 apresenta citações de cada grupo de stakeholders que justificam a inclusão
dessas mudanças no cálculo do Impacto.
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Figura 3 - Teoria da Mudança | Voluntários e Beneficiários

Tabela 6 - Mudanças Incluídas no cálculo do Impacto

STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES DOS STAKEHOLDERS

Beneficiários

Maior
empregabilidade

“O GAE ajudou a pôr em ordem o CV. isso são mai-valias, pontos positivos que
facilitam o empregador na leitura do potencial do candidato.”; “Saber fazer a
procura, falar com empregadores. Sentimento que tenho ferramentas.”; “Na
formação, aprendi muitas coisas, muito conhecimento. Apresentar como ir a
uma entrevista e estar no emprego. Trabalhar na área que eu gosto. É muito
importante porque se for a área que eu gosto é mais fácil conseguir do que
uma que não gosto.”; “Maior sentimento de importância na sociedade uma vez
que adquiri mais conhecimentos.”; “Maior preparação na entrevista e na
conquista de um emprego.”; “Aprendi muito, fiz CV, aprendi a fazer procura de
emprego.”; “Procura de emprego aqui fez com que conseguisse emprego
através de candidatura on-line do CV”; “Mais qualidade do trabalho, a
formação da TPE também ajudou. Mais competências como apresentar e falar
nas entrevistas e como servir.”; “Nesse momento faço pesquisas, faço tudo no
meu telemóvel. Da forma como fiz procura ajudou-me a ter hoje emprego.”;
“Tive orientação. Saber procurar. como virar na vida, estar na sociedade, como
comportar. Tenho que agradecer muito porque foi uma ajuda enorme.”.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES DOS STAKEHOLDERS

Beneficiários

Diminuição da
preocupação em
relação ao futuro

“Sinto-me muito aliviada. Mostram o caminho para a regularização.”;
“Sentimento de alívio por ter trabalho mais fixo. Sinto-me como se fosse legal.
Sinto-me feliz, bem.”; “Apoio jurídico para Residência através do casamento,
tive essa visão a partir daqui.”; “Já tenho marcação no SEF para Autorização
de Residência. Foi grande abertura de porta para mim.”; “Não ter Residência,
não ter quem responda por nós. É exploração por parte dos patrões. Mas
quando sabe que é apoiado pelo CEPAC (Ele sabe, ele sabe), vai pelo caminho
da honestidade e não exploração, sabe que faz tudo dentro da lei.”.

Família dos
beneficiários

Diminuição de
ansiedade da
família

“Gostei tanto do apoio que estão a dar. O meu filho está a sentir-se bem e não
estar parado em casa. É importante também para a família. Fico feliz.”; “Nunca
chega a casa chateado e sempre se preocupa em ir ao CEPAC.”; . “Sinto mais
segurança por a minha irmã estar a ser acompanhada na procura de emprego
e no documento.”.

Voluntários e
Estagiários

Maior do
sentimento de
utilidade

“A maior mudança foi o bem-estar que senti por estar ocupada e ajudar os
outros.”; “Muito motivada. Totalmente disponível para ajudar. Sentia-se muito
bem.”; “Senti-me mais útil e aprendi mais por estar em contacto directo com
os utentes.”.

Maior
empregabilidade

“Experiência e competências que me levaram a ter o novo emprego, como
técnica de emprego numa associação de imigrantes.”; “Aumento da
experiência profissional na área social, por contacto com a realidade da
imigração.”; “Melhoria das competências de trabalho na área social e nas
IPSS”; “Depois também em relação à procura de emprego, apliquei em mim o
que estive a ensinar aos outros, foi sem dúvida uma mais valia.”.
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6. PROVAS E VALOR
6.1. INDICADORES (QUANTIDADE)
Para as mudanças anteriormente identificadas foram definidos indicadores de medição, utilizados nos
inquéritos telefónicos e on-line aplicados aos stakeholders. Estes indicadores, à semelhança das mudanças
materiais, foram definidos com base no Mapeamento de Impacto.
Os indicadores são subjectivos, medindo o nível em que as mudanças ocorreram. Assim, numa escala de
zero (nível mínimo) a dez ( nível máximo e ideal), os stakeholders identificaram como se sentiam antes e
depois da intervenção do GAE no ano estudado.
A tabela 7 apresenta os indicadores definidos para cada mudança, com as respectivas escalas de medição
e as fontes de recolha. Como pode nela ser observado, Para a maior empregabilidade dos beneficiários e a
diminuição da ansiedade das suas família, foi feita uma média aritmética entre dois indicadores.
Tabela 7 - Indicadores da Análise

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
min

max

FONTE

Maior
Empregabilidade

Média aritmética entre os níveis
de competência para procurar e
candidatar-se a emprego e de
confiança com que responde a
uma entrevista de emprego

0

10

Inquéritos
telefónicos

Diminuição da
preocupação em
relação ao futuro

Nível de conhecimento sobre a
forma como resolver a situação
de irregularidade

0

10

Inquéritos
telefónicos

Família dos
beneficiários

Diminuição da
ansiedade da
família

Média aritmética entre os níveis
de esperança de que o familiar
(beneficiário) vai obter emprego
e título de residência

0

10

Inquéritos
telefónicos

Voluntários e
Estagiários GAE

Maior sentimento
de utilidade

Nível de bem-estar com a
participação no GAE

0

10

Inquéritos on-line

Maior
Empregabilidade

Nível de competências técnicas
do apoio a imigrantes em
situação irregular

0

10

Inquéritos on-line

Beneficiários
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ndependentemente do grupo de stakeholders a que pertence, antes da pessoa entrar no projecto já possuía
algum nível, embora mais reduzido, da mudança que o GAE posteriormente potenciou. Desta forma, ao
valor do indicador depois da intervenção foi subtraído o valor do indicador relativo ao momento antes da
intervenção, obtendo-se assim a Distância Percorrida (DP) para cada mudança.
Na tabela seguinte são apresentados os resultados obtidos para cada mudança de cada stakeholder.
Tabela 8 - Quantidade

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Beneficiários

Maior Empregabilidade

Situação regular

46,55

Situação irregular

43,27

Diminuição da preocupação em relação ao
futuro

Situação regular

NA

Situação irregular

50,45

Família de
beneficiários

Diminuição da ansiedade da família

N/A.

51,09

Voluntários e
Estagiários GAE

Maior sentimento de utilidade

43,64

Maior Empregabilidade

25,45

Face aos dados expostos na Tabela 8, conclui-se que as distâncias percorridas pelos stakeholders são
elevadas, especialmente no que diz respeito à preocupação dos Beneficiários em relação ao futuro e à
ansiedade das suas Famílias que diminuíram cerca de 50% com a intervenção do GAE - sendo estas as
mudanças mais significantes.
A Maior Empregabilidade dos Beneficiários também gerou grandes distâncias percorridas no ano estudado
e, surpreendentemente, os Beneficiários em situação regular percorreram uma distância 3% superior aos
Beneficiários em situação irregular. Isto poderá ser explicado pelo facto dos Beneficiários em situação
regular terem contacto com outras instituições e, por isso, valorizarem ainda mais a intervenção individual
e personalizada que o GAE oferece.
A maior distância percorrida pelos Voluntários e Estagiários do GAE é relativa ao seu sentimento de
utilidade, traduzindo-se num aumento em 44%, sendo esta a mudança mais importante para este grupo de
stakeholders. Apesar de menos significante, através das actividades de apoio à empregabilidade dos
Beneficiários também os Voluntários e Estagiários aumentaram em 25% o seu nível de empregabilidade.

6.2. VALOR DAS MUDANÇAS
Sendo as mudanças que sobressaíram desta análise intangíveis, ou seja, não financeiras, foram utilizadas
aproximações financeiras para determinar a importância de cada mudança para os três stakeholders.
As aproximações financeiras foram construídas tendo por base o método das preferências reveladas.
Assim, recorreu-se ao valor de mercado dos produtos e serviços capazes de proporcionar um bem-estar
equivalente ao nível máximo de cada mudança.
292

GABINETE DE APOIO AO EMPREGO - CEPAC

A identificação de tais referências de valor foi baseada na consulta aos próprios stakeholders, que indicaram
quais os produtos e serviços que precisariam de adquirir para atingir o nível ideal das mudanças. Por outro
lado, este exercício teve também em consideração a priorização que os stakeholders deram a cada mudança
através dos questionários, isto é, a ordem de preferência entre as diferentes mudanças. Assim, aquelas
identificadas como sendo as mudanças mais importantes dentro de cada grupo, têm um valor financeiro
mais elevado.
Na tabela 9 são apresentados os valores e as aproximações financeiras (AF) de cada mudança.
Tabela 9 - Valor das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Maior
Empregabilidade

Situação regular

1890€

Formação de orientação profissional e
procura de emprego + Life Coaching

Situação
irregular

1890€

Formação de orientação profissional e
procura de emprego + Life Coaching

Diminuição da
preocupação em
relação ao futuro

Situação regular

NA

Situação
irregular

520€

Apoio jurídico

Família de
beneficiários

Diminuição da
ansiedade da família

N/A.

940€

Psicologia + Apoio jurídico

Voluntários e
Estagiários GAE

Maior
Empregabilidade

410€

Cursos de formação: Técnicas Procura
Emprego + Aconselhamento de Carreira
de Adultos + Direitos dos Refugiados e
dos Imigrantes

Beneficiários

VALOR

RACIONAL / AF

Através da análise dos dados recolhidos, conclui-se que, tendo em conta o tipo de mudanças que o GAE
gera, o valor das mudanças é elevado para os três grupos de stakeholders e não apenas para os Beneficiários
do projecto.
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7. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
7.1. DURAÇÃO E REDUÇÃO
Entre os descontos para apurar o impacto, aplicou-se uma taxa de redução ligada à duração que cada
stakeholder identificou para a manutenção das mudanças.
Na tabela seguinte são apresentadas a duração e a taxa de redução para cada mudança.
Tabela 10 - Duração e Redução das Mudanças

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

DURAÇÃO
(EM ANOS)

TAXA DE
REDUÇÃO

Beneficiários

Maior Empregabilidade

Situação regular

6

20%

Situação irregular

6

20%

Situação regular

NA

NA

Situação irregular

4

60%

Diminuição da preocupação em
relação ao futuro
Família de beneficiários

Diminuição da ansiedade da família

6

60%

Voluntários e
Estagiários GAE

Maior sentimento de utilidade

2

90%

Maior Empregabilidade

2

80%

De acordo com a tabela 9, as taxas de redução são maiores, quanto menos durar a mudança para além da
intervenção. Assim, para os Voluntários e Estagiários, que identificaram que as mudanças perduram apenas
por mais um ano após a sua colaboração no GAE, as taxas de redução são elevadas. Para os Beneficiários,
que identificam uma manutenção mais duradoura das mudanças, as taxas de redução são de 20% para a
Maior Empregabilidade (que muitos admitem ter adquirido competências para a vida) e de 60% para a
Diminuição da preocupação em relação ao futuro, uma vez que, se o Beneficiário não conseguir regularizarse a sua preocupação irá aumentar. Quanto à Família dos beneficiários, apesar de identificarem um longo
período de manutenção, a equipa de análise considerou que a taxa de redução é elevada pois a sua
ansiedade é diminuída desde que o Beneficiário esteja a ser acompanhado pelo CEPAC.

7.2. ATRIBUIÇÃO I
Nesta secção é apresentada a percentagem da mudança que teria acontecido de qualquer forma, ou seja,
sem que os stakeholders tivessem recebido o apoio do GAE, e que, por isso, não será atribuída ao projecto.
Os valores apresentados na tabela seguinte foram recolhidos através dos inquéritos na fase de Medição do
Impacto, através das respostas, numa escala de 0 a 10, a um cenário hipotético para avaliação de cada
mudança “Hipotético: neste momento, caso eu nunca tivesse entrado em contacto com o GAE”.
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Tabela 11 - Atribuição I

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIBUIÇÃO I

Beneficiários

Maior Empregabilidade

Situação regular

30%

Situação irregular

14%

Diminuição da preocupação em relação
ao futuro

Situação regular

NA

Situação irregular

21%

Família de beneficiários

Diminuição da ansiedade da família

N/A

16%

Voluntários e Estagiários
GAE

Maior sentimento de utilidade

0%

Maior Empregabilidade

0%

O único grupo de stakeholders em que a mudança se deveu exclusivamente ao projecto foi o dos Voluntários
e Estagiários. Os restantes teriam evoluído naturalmente, embora em menor escala. Os Beneficiários em
situação regular a teriam uma evolução da Empregabilidade maior, uma vez que, possuindo um documento
de residência legal, poderiam recorrer a outras instituições.

7.3. ATRIBUIÇÃO II
Os valores da Atribuição II também foram recolhidos nos inquéritos aos stakeholders, através da pergunta
“Imagine que tem 10 pontos para distribuir entre todas as intervenções que contribuíram para mudança x.
Quantos pontos atribuiria ao Gabinete de Apoio ao Emprego do CEPAC?”.
Na tabela 12 são apresentadas as percentagens atribuídas a outros projectos e que foram descontadas à
intervenção do GAE.
Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIBUIÇÃO II

Beneficiários

Maior Empregabilidade

Situação regular

23%

Situação irregular

9%

Situação regular

NA

Situação irregular

9%

Diminuição da preocupação
em relação ao futuro

Família de beneficiários

Diminuição da ansiedade da
família

50%

Voluntários e Estagiários GAE

Maior sentimento de utilidade

32%

Maior Empregabilidade

34%
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Os Beneficiários são aqueles que atribuem menor contribuição de outras intervenções para as mudanças
sentidas, especialmente para aqueles em situação irregular, indo ao encontro das expectativas do projecto
– uma vez que os regulares poderão ser apoiados por outras instituições de apoio ao emprego. Quanto às
suas famílias a contribuição para a diminuição da ansiedade é dividida entre o GAE e as restantes valências
do CEPAC, como o apoio alimentar, médico e vestuário. No que respeita aos Voluntários e Estagiários,
cerca de ⅓ do seu sentimento de utilidade e do seu nível de empregabilidade evoluem como consequência
de outras intervenções, nomeadamente ocupação de tempos livres e cursos de formação.

7.4. DESLOCAÇÃO
A deslocação expressa as consequências negativas de uma intervenção mas, neste caso, não existem
mudanças negativas decorrentes do GAE.

7.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
Após contabilizados os recursos investidos, valorizadas as mudanças geradas e efetuados os descontos
necessários, conclui-se que, por cada euro investido, o GAE gera 6,21€ de valor social, conforme
apresentado no Mapa de Impacto Social (valor do Cálculo SROI).

7.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Com base numa análise de sensibilidade a factores críticos da presente análise de AMIS, foram considerados
três cenários otimistas e pessimistas que são apresentados na tabela seguinte.
Tabela 13 - Análises de Sensibilidade

CENÁRIOS

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO AO
CENÁRIO BASE

RÁCIO SROI
RESULTANTE

% VARIAÇÃO
DO RÁCIO
SROI

Cenário Pessimista Quantidade

Diminuição, em 20%, da DP das mudanças

4,97

-20%

Cenário Optimista Quantidade

Aumento, em 20%, da DP das mudanças

7,45

+20%

Cenário Pessimista Valor

Diminuição, em 20%, das aproximações
financeiras das mudanças

4,92

-21%

Cenário Optimista Valor

Aumento, em 20%, das aproximações
financeiras das mudanças

7,45

20%

Cenário Pessimista Atribuição II outros projectos

Diminuição, em 20%, dos pontos recebidos
pelas mudanças

5,79

-7%

Cenário Optimista Atribuição II outros projectos

Aumento, em 20%, dos pontos recebidos pelas
mudanças

6,50

5%
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Cenários Pessimista e Optimista relativos à Quantidade: Na Quantificação do Impacto não ficou claro se os
participantes, em especial os Beneficiários e as Famílias do beneficiários, responderam correctamente aos
inquéritos, pois os inquiridos revelaram alguma dificuldade de interpretação das perguntas efetuadas na
primeira vez que as ouviam,, havendo necessidade de reformular as mesmas, além disso o tempo de
duração de resposta aos inquéritos foi muito longo. Esta dúvida foi também aumentada pela forma de
aplicação dos inquéritos ter sido telefónica, pois presencialmente, ao visualizar a escala, talvez fosse mais
fácil responder. Assim, foram construídos dois cenários alternativos à Quantidade das mudanças dos
stakeholders, um Pessimista e outro Optimista onde, respectivamente, se diminuiu e aumentou em 20% a
Distância Percorrida pelos mesmos.
Cenários Pessimista e Optimista relativos ao Valor: de forma geral a equipa de análise de AMIS apresentou
dúvidas quanto à quantificação do valor da mudança, desta forma foram postulados dois cenários
alternativos às aproximações financeiras, nomeadamente um Pessimista e outro Optimista reduzindo e
aumentando em 20% o valor atribuído a cada mudança para cada stakeholder.
Cenários Pessimista e Optimista relativos à Atribuição II: à semelhança dos Cenários alternativos para a
Quantidade, surgindo dúvidas quanto à capacidade de interpretação dos participantes para responder à
questão sobre a distribuição de pontos pelas várias intervenções que contribuiram para as mudanças
sentidas pelos três stakeholders, foi criado um cenário Pessimista e outro Optimista que aumenta e diminui
em 20% a atribuição de pontos a outras intervenções.
Face aos vários cenários alternativos que foram criados, aquele cuja alteração causou maior discrepância
no Rácio SROI foi o .Valor, chegando ao seguinte intervalo de valor social: por cada euro investido, o GAE
gera entre 4,92€ e 7,45€.
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Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos

Quem afetamos/nos
afeta?

Como vamos
segmentar os
stakeholders?

Qual o número
total de
stakeholders?

Quanto vão
investir?

105

0,00 €

Beneficiários (Imigrantes que

Situação regular

recorreram ao CEPAC para

QT = Quantidade | AF = Aproximação Financeira | AT I / II = Atribuição I / II | DS = Deslocação | CM = Começo | DR = Duração | RD = Redução
Mudanças
Descrição

Indicador

Maior

Média aritmética entre os níveis de

empregabilidade

compet.ncia para procurar e

beneficiar de apoio social e

candidatar-se a emprego e de

que, por estarem

confiança com que responde a uma

desempregados ou à procura

entrevista de emprego

Descontos (DC)

QT

47%

AF

Formação de orientação profissional

Impacto

Valor

AT I

AT II

DS

CM

DR

RD

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

1.890,00 €

30,47%

23%

0%

1

6

20%

49.774,87 €

39.819,89 €

31.855,92 €

115.783,59 €

1.890,00 €

13,66%

9%

0%

1

6

20%

103.157,71 €

82.526,17 €

66.020,94 €

239.959,85 €

e procura de emprego + Life Coaching

de emprego, são sinalizados
pelo Gabinete Social e

Situação irregular

160

integrados no GAE)

Maior

Média aritmética entre os níveis de

empregabilidade

compet.ncia para procurar e

43,27%

Formação de orientação profissional
e procura de emprego + Life Coaching

candidatar-se a emprego e de
confiança com que responde a uma
entrevista de emprego

Família dos beneficiários

265

0,00 €

Diminuição da

Nível de conhecimento sobre a

preocupação em

forma como resolver a situação de

relação ao futuro

irregularidade

Diminuição de

Média aritmética entre os níveis de

ansiedade da

esperança de que o familiar

família

(beneficiário) vai obter emprego e

50,45%

Apoio jurídico

520,00 €

21,26%

9%

0%

1

4

60%

30.045,26 €

12.018,10 €

4.807,24 €

45.675,27 €

51,09%

Psicolgia + Apoio jurídico

940,00 €

15,66%

50%

0%

1

6

60%

53.669,73 €

21.467,89 €

8.587,16 €

81.589,56 €

43,64%

Aumento bem-estar +

922,00 €

0,00%

32%

0%

1

2

90%

1.915,08 €

191,51 €

0

2.095,75 €

410,00 €

0,00%

34%

0%

1

2

80%

482,16 €

96,43 €

0

573,13 €

título de resid.ncia
Voluntários e Estagiários

7

4.764,12 €

GAE

Maior do

Nível de bem-estar com a

sentimento de

participação no GAE

Enrequecimento Pessoal

utilidade
Maior

Nível de compet.ncias técnicas do

empregabilidade

apoio a imigrantes em situação

25,45%

Cursos de formação: Técnicas Procura
Emprego + Aconselhamento de

irregular

Carreira de Adultos + Direitos dos
Refugiados e dos Imigrantes

Equipa GAE (Coordenadora,

0

0,00 €

0

0,00 €

0

24.855,88 €

0

6.764,57 €

0

0,00 €

0

41.816,24 €

Impacto Total

485.677,15 €

78.200,81 €

Rácio SROI

6,211

técnicos e outros
colaboradores)
Equipa Social (Técnicos,
Director Técnico, Supervisor)
Equipa de Apoio Jurídico
(Técnicos e Advogados
Voluntários)
Financiadores (FEINPT, FAMI
Medida 27, Congregação dos
Missionários do Espírito
Santo)
Entidades Parceiras
(RedEmprega do Vale de
Alcântara, Câmara Municipal
de Lisboa|CML, Alto
Comissariado para as
Migrações|ACM, Movimento
de Solidariedade Rural|MSR,
Organizações no âmbito da
Formação em Contexto de
Trabalho|FCT)
Outros Doadores
Investimento Total

GABINETE DE APOIO AO EMPREGO - CEPAC

8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
No decorrer da presente análise foram surgindo alguns constrangimentos que conduziram a uma reflexão
da equipa de análise e, consequentemente, à apresentação de recomendações não apenas para futuras
AMIS a realizar mas também para melhoria da intervenção do GAE,
No que diz respeito aos recursos investidos, os custos financeiros estão devidamente registados, contudo,
será necessário registar alguns recursos que não constam na contabilidade para futuramente fazer os
cálculos com maior rigor, nomeadamente, o registo das horas dos voluntários/estagiários do GAE e do
apoio Jurídico, e a actualização do contrato com a Província Portuguesa da Congregação dos Missionários
do Espírito Santo, com especificação dos espaços cedidos e seu valor correspondente, assim como o registo
dos valores consumidos em electricidade e água.
Relativamente às realizações, em 2016 não foi registado do número de encaminhamentos feitos pelo GAE
para o Apoio Jurídico. Sendo uma actividade importante do projecto no âmbito do apoio à regularização,
este exercício serviu para inclui-la na lista dos registos diários de actividades do GAE e assim recolher este
indicador para análises futuras.
Ao nível do envolvimento dos stakeholders, os constrangimentos verificados prendem-se com a falta de
compreensão das questões do inquérito, sendo dificultado pela aplicação telefónica, mas, sobretudo, com
o distanciamento temporal do período em análise (análise levada a cabo no 4º trimestre de 2017 e relativa
ao ano de 2016).
Pelo facto de já não beneficiarem do projecto, o contacto com os Beneficiários ficou comprometido. Sendo
imigrantes em situação de exclusão social, a vulnerabilidade em que vivem leva à alteração dos seus
percursos de vida, nomeadamente, à instabilidade habitacional e à mudança de contactos, dificultando o
follow-up, Por outro lado, muitos daqueles Beneficiários que resolveram a sua situação de desemprego não
puderam participar nesta análise piloto por não terem horários laborais compatíveis com o envolvimento,
quer na fase de Mapeamento do Impacto quer na fase de Quantificação do Impacto. Através deste exercício
conclui-se que a distância temporal da intervenção poderá enviesar as mudanças sentidas, exemplo disso é
a mudança negativa “Diminuição do sentimento de ânimo quando não recebe resposta às candidaturas”,
que foi identificada pelos Beneficiários na fase de Mapeamento, através dos grupos focais, mas que na
aplicação teste do inquérito foi corrigida para uma mudança positiva, ou seja “aumento do ânimo”,
contribuindo esta para a mudança material “Maior Empregabilidade”. Como tal, para evitar a duplicação do
Impacto, apenas foram analisadas duas mudanças materiais: Maior Empregabilidade e Diminuição da
preocupação em relação ao futuro.
Se foi difícil envolver os próprios Beneficiários, foi ainda mais difícil envolver os seus familiares, que por
vezes não conhecem a instituição ou não percebem a dinâmica das suas valências, não conseguindo
destrinçar o apoio recebido nas diferentes intervenções do CEPAC. Essa visão do impacto fica ainda menos
clara para os familiares daqueles que já não beneficiam do projecto. Exemplo disso está na Atribuição II,
sendo que os Familiares atribuíram apenas 13% da diminuição da ansiedade da família a outros projectos.
No entanto, por se saber que este grupo de stakeholders não diferencia o apoio do GAE dos restantes
apoios recebidos no CEPAC, nomeadamente o apoio de bens alimentares, vestuário e saúde, que contribuem
também para esta mudança, a equipa de análise alterou para 50% a atribuição a outros projectos. Esta
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alteração teve como objectivo não sobrevalorizar o impacto produzido pelo GAE, atribuindo uma parte da
diminuição da ansiedade da família a outras intervenções.
Assim, decorrendo estes enviesamentos do distanciamento do benefício da intervenção assim como da
forma de aplicação dos inquéritos, foi incluído no Plano de Acção para 2018 a aplicação presencial de
inquéritos de entrada e de saída do GAE para melhor medir o Impacto Social gerado pelo projecto, mas
também como forma de diagnóstico e consequente melhoria da intervenção, através do follow-up das
situações de desistência (nestes casos a aplicação poderá ser telefónica mas deverá ser realizada no
período imediato ao final da intervenção).
Para avaliar o valor das mudanças nos Voluntários e Estagiários, foi difícil encontrar aproximações
financeiras com valor correspondente à priorização por eles atribuída. Este grupo de stakeholders
valorizaram mais o aumento do sentimento de utilidade, contudo essa mudança tem um valor de mercado
mais baixo do que Cursos de Pós-graduação sobre Imigração/Desenvolvimento Comunitário - identificados
pelos mesmos, na fase de Mapeamento do Impacto, como um produto a adquirir para atingir a mudança
maior empregabilidade. De referir que os Voluntários e Estagiários são recursos alocados ao GAE como
uma estratégia para fazer face à falta de financiamento para esta intervenção que, ao apoiar imigrantes em
situação irregular, fica excluída dos critérios para obter apoios financeiros mais convencionais, como do
IEFP ou do FAMI. Apesar deste grupo de stakeholders surgir para colmatar uma necessidade financeira da
intervenção, a sua colaboração no GAE permite o aumento das suas competências técnicas e de procura de
emprego, contribuindo para o impacto positivo ao nível da sua empregabilidade.
Os constrangimentos aqui apresentados poderão, de certa forma, estar na origem de um valor social
gerado pelo GAE tão elevado (6,21€ por cada euro investido). Assim, para futuras análises de AMIS mais
fidedignas, é recomendável o seguimento das considerações aqui reflectidas. De qualquer forma, apesar
da presente análise ser apenas um exercício de aprendizagem, pode concluir-se que o GAE é um projecto
que gera um grande valor social não apenas para os Imigrantes, mas também para os seus familiares e
para os voluntários que os acompanham.
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PROMOTORES
4CHANGE
A 4Change é uma consultora em gestão do impacto social. Desenvolve projetos e
disponibiliza serviços de capacitação e de consultoria, para apoio à seleção,
acompanhamento e avaliação das intervenções com maior valor social acrescentado.
Acreditamos numa sociedade onde os vários setores colaboram para a criação
participativa de valor social, através do uso partilhado de recursos, processos,
linguagens e métricas.

CASES
A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) assenta numa parceria
entre o Estado e organizações representativas do setor da economia social e tem como
grandes linhas de atuação promover o reconhecimento, dinamizar, fortalecer e
qualificar a economia social em prol do desenvolvimento socioeconómico do país, bem
como a prossecução de políticas na área do voluntariado. A Comunidade Impacto
Social enquadra-se nos objetivos estratégicos da CASES, através do desenvolvimento
de programas que visam estimular a modernização e a capacitação da economia social.

FUNDAÇÃO MONTEPIO
A Fundação Montepio é uma instituição particular de solidariedade social que integra o
Grupo Montepio e tem como missção promover a economia social através do
estabelecimento de rela›es de parceria com a comunidade envolvente, identificando e
promovendo boas práticas de intervenção social. Através da Comunidade Impacto
Social, a Fundação Montepio pretende contribuir para a qualificação das organizações,
dirigentes e quadros da economia social, dando cumprimento à sua missão e às suas
Linhas de Orientação Estratégica.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma pessoa coletiva de direito privado e
utilidade pública administrativa. Fundada em 1498, tem como fins a realização da
melhoria do bem-estar das pessoas, prioritariamente dos mais desprotegidos. É
reconhecida pela ação social e por assegurar a exploração dos jogos sociais do Estado
em Portugal, desenvolvendo importante trabalho nas áreas da Saúde, Educação,
Cultura, Património, Empreendedorismo. A dinamização da Comunidade Impacto
Social permite-lhe contribuir para a capacitação dos agentes da economia social.
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