ÍNDICE
8

Equipa de Rua - Lisboa
Assistência Médica Internacional - AMI

45

Promove-te +
ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda

Estufa Acessível em Hidroponia - Utentes de CAO
Centro Social Paroquial de Ribeirão Casa Santa Maria

SMACTE - Serviço Móvel de Apoio à Comunidade

75
11O

Centro Social de Paramos

146

Pfuka U Famba
Grupo de Ação Social do Porto G.A.S.Porto

186

Check-In Entrada para o Sucesso
IDIS

215

Espaço Familiar Ronald McDonald
Fundação Infantil Ronald McDonald

249

Isa Património
Câmara Municipal Torres Vedras

3

INTRODUÇÃO

AO ENCONTRO DO IMPACTO
A Comunidade Impacto Social (CIS) 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.

COMO PARTICIPAR NA CIS?
- presencialmente, nos Territórios de Impacto, 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.
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INTRODUÇÃO

AO ENCONTRO DO IMPACTO
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 8 análises aqui apresentadas valem, sobretudo, como
demonstrações de aprendizagem por parte das organizações que as realizam. São
protótipos que analisam o impacto dos projetos analisados, promovendo uma
compreensão profunda deste que permite a utilização de dados reportados pelas
diferentes partes envolvidas para fazer decisões no sentido da gestão e maximização
do valor social dos projetos..

Desta forma, a ISprototipagem visa testar ferramentas de análise de impacto social
que permitem compreender, medir e reportar o valor social gerado pela intervenção
de uma organização, não só analisando o valor gerado pelas mudanças (benefícios)
mas também contabilizando os recursos necessários (investimento) para obtê-lo.
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INTRODUÇÃO

DAS ATIVIDADES ÀS
MUDANÇAS
Todos os relatórios desta publicação seguem a mesma estrutura, que iremos

que devem operar, a prazo, nos stakeholders, bem como a diversidade destes -

percorrer em seguida para facilitar a sua leitura:

muitas vezes só considerados se forem o alvo das atividades ou o seu financiador.

1. Âmbito;
2. Stakeholders;

Numa análise de impacto queremos ir além das atividades e chegar às mudanças

3. Recursos;

que os stakeholders efetivamente necessitam nas suas vidas.

4. Realizações;
5. Teoria da Mudança;
6. Distância Percorrida;
7. Descontos;
8. Impacto Social.
Os quatro primeiros capítulos dedicam-se, essencialmente, a descrever o projeto
em análise, bem como a circunscrever o âmbito da análise. Introduzem-se os
stakeholders ou partes interessadas: por norma os beneficiários diretos das
atividades, a organização implementadora e seus parceiros e investidores1. 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

1

Nesta ISprototipagem optou-se por limitar a análise a três stakeholders e a um número limitado de
mudanças, por forma a focar o processo de capacitação.
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INTRODUÇÃO

DAS MUDANÇAS AO IMPACTO
Ao progresso observado nos indicadores escolhidos entre antes e depois da

Utiliza-se, para tal, a teoria da mudança (TM). Trata-se de uma ferramenta de

intervenção, é necessário aplicar descontos (a que chamamos de atribuição), de

planeamento e avaliação que explica os caminhos das mudanças que, no decorrer

modo a filtrar tudo o que não é influência efetiva da intervenção.

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

Após este exercício de quantificação das mudanças, há que compreender outros

desse caminho.

aspectos importantes que nos permitem compreender o valor adicionado do
projeto - nomeadamente a importância que estas têm para os stakeholders (são

O desenho da TM é efetuado - tal como outros passos da análise - de forma

relevantes nas suas vidas?) e a sua duração (perduram depois da intervenção?). Só

participativa, envolvendo os stakeholders. É a partir do olhar destes que se

então se procede uma compreensão do impacto social da intervenção.

constroem as cadeias de mudanças ou eventos intermédios que concorrem para as
mudanças relevantes e significativas - as chamadas mudanças materiais.

Por fim, o capítulo final, “Conclusão e Recomendações” traça um caminho de
melhoria, não só do projeto, mas também dos procedimentos organizacionais de

Estabelecer a materialidade, quer dos stakeholders, quer das mudanças que

medição de impacto.

experienciam, é a etapa central da análise de impacto. São esses stakeholders e
mudanças que passam à etapa seguinte, que nos dará a quantidade, a duração e a

Ao inspirar transformações na organização promotora, a análise está a contribuir

importância dessas mudanças.

para o objetivo último da Comunidade Impacto Social. Acreditamos que
organizações orientadas para o impacto são as que melhor irão conseguir trilhar o

No capítulo 6. “Distância Percorrida” identificam-se indicadores ou provas da

caminho da sustentabilidade.

mudança. Com estas unidades de medida, é possível auscultar os stakeholders para
perceber a quantidade de mudança que sentem (a “distância percorrida” no
caminho das mudanças que trilham durante a vigência do projeto).
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Considerando o trabalho em rede feito com parceiros institucionais, estes foram
também incluídos na análise, destacando-se a importância atribuída pelos Parceiros
da rede NPISA Lisboa à qualidade da informação disponibilizada pela ERAMI sobre
os Utentes. Analisou-se em concreto o trabalho junto da Câmara Municipal de
Lisboa, o qual se revelou poder ser mais divulgado junto deste parceiro.

A AMI é uma Organização Não Governamental portuguesa, privada, independente,
apolítica e sem fins lucrativos que tem como objetivos lutar contra a pobreza, a
exclusão social, o subdesenvolvimento, a fome e as sequelas da guerra, em qualquer
parte do Mundo.
A Equipa de Rua de Lisboa (ERAMI) é uma resposta social de apoio à população
sem abrigo, existente desde 2001 e desenvolvida a partir do Centro Porta Amiga das
Olaias. A equipa de rua presta apoio social, psicológico e médico/de enfermagem,
promovendo uma resposta integrada e holística. A presente análise - do ano 2017 pretende demonstrar a contribuição desta intervenção para a reintegração social
das Pessoas em Situação Sem-Abrigo (PSSAs), bem como o sucesso do trabalho em
rede com parceiros chave. Pretende também aferir o impacto que a ERAMI tem
junto dos principais stakeholders.

De todas as descobertas e recomendações destacam-se a valorização da
construção de uma relação próxima e de confiança com os utentes, cuidando, no
entanto, da possibilidade de uma excessiva dependência institucional por parte dos
utentes e a necessidade de aprofundar a visibilidade do trabalho da ERAMI junto
dos seus parceiros. Recomenda-se ainda como ferramenta de avaliação contínua um
envolvimento mais regular e sistematizado dos stakeholders no projeto.

No período analisado, as mudanças que mais se destacaram foram as referentes aos
Utentes, em concreto o “Maior sentimento de proteção social“, à qual foram
atribuídos os valores mais elevados de quantidade (82,7%), importância (33,6%) e
impacto (45,8%) e o “Aumento da confiança na possibilidade de sair da situação de
sem abrigo”. Isso deve-se, em grande medida, ao trabalho holístico e consistente de
acompanhamento feito pela ERAMI.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
De acordo com os últimos dados divulgados pelo GIMAE (Grupo de Implementação,
Monitorização e Avaliação da Estratégia), em 2018 havia em Portugal continental
3396 pessoas em situação de sem abrigo (sem teto ou sem casa), das quais 1443
são pessoas a viver na rua, em espaços públicos, abrigos de emergência ou locais
precários. Destas 1443, 644 vivem na Área Metropolitana de Lisboa.

A Equipa de Rua tem como objetivo geral promover a reinserção social da
população sem abrigo, tendo como objetivos específicos:
•• Melhorar a qualidade de vida das pessoas em situação de sem abrigo,
promovendo respostas integradas, de várias áreas, às suas diferentes situaçõesproblema com vista à sua reinserção

Consciente desta realidade a AMI visa, desde 1994, minimizar os efeitos dos
fenómenos da pobreza e exclusão social no país através de 15 Equipamentos
(Centros Porta Amiga e Abrigos Noturnos) e Respostas Sociais (de que são exemplo
as Equipas de Rua).

•• Criar os meios necessários ao acompanhamento e encaminhamento de pessoas
em situação de sem abrigo para a estruturação de um plano de vida
•• Realizar um levantamento dos casos de sem abrigo e identificar problemáticas
de origem

A Equipa de Rua de Lisboa, projeto que aqui se analisou, surge da necessidade de
estabelecer uma ligação mais próxima com os utentes dos Centros Porta Amiga no
sentido de melhor entender as suas histórias de vida e possibilitar um melhor
acompanhamento holístico da sua situação. Por outro lado, esta intervenção
mostrou-se necessária para melhor enfrentar a problemática da população sem
abrigo no local de origem (locais de permanência desta população), de forma a
acompanhar os casos existentes e prevenir casos futuros.

•• Otimizar os serviços oferecidos pelos Centros Porta Amiga da AMI, com base nas
necessidades levantadas
Atendendo ao tempo e recursos disponíveis, esta análise centra-se nas atividades
estruturais ao atendimento/acompanhamento da população sem abrigo, isto é:
1. Abordagem direta na rua à população-alvo, durante o dia
2. Acompanhamento de casos até deixarem a esfera de intervenção da AMI
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1.2. PORQUÊ?

1.3. COMO?

A presente análise visa:

A presente análise é avaliativa, focando-se na intervenção da Equipa de Rua de
Lisboa, durante o ano civil de 2017, uma vez que, nesse ano, foi adotada uma nova
Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de sem abrigo (em
vigor até 2023) e que, segundo os registos de casos da AMI, 2017 voltou a registar
um aumento de novos casos, algo que não acontecia desde 2013.

i. compreender até que ponto a intervenção da Equipa de Rua de Lisboa da
AMI (ERAMI) atinge os objetivos a que se propõe, nomeadamente, se as
respostas que tem à disposição dos beneficiários são as mais adequadas e as
mais eficazes no atual contexto – auto-avaliação; e

Exclui-se neste estudo a intervenção da Equipa de Rua do Porto, por se considerar
não estarem à disposição os recursos necessários para uma avaliação do projeto de
âmbito mais alargado. No entanto, mantém-se a intenção de, mais tarde, se
proceder a uma análise do projeto, no seu todo.

ii. validar e comprovar o valor social do projeto, com o intuito de captar novos
financiadores – chancela de qualidade.
Assim sendo, os destinatários desta análise serão, prioritariamente, os gestores do
projeto e a direção da AMI, bem como eventuais financiadores aos quais, até à data,
a AMI não esteve em condições de demonstrar a pertinência/eficiência da sua
intervenção, dada a peculiaridade da problemática que esta aborda (porque não se
atua nem controla o problema de origem que conduz à situação de sem abrigo) e à
falta de uma avaliação de impacto social.

Relativamente aos recursos alocados ao presente estudo, foi formada uma equipa
executiva base, multidisciplinar, de 5 elementos com competências na área da
gestão de projetos/direção da Instituição, inovação social e avaliação de impacto,
psicologia e assistência social.
Acompanharam de perto e contribuíram sempre que necessário um elemento da
direção financeira, outro da administração e um outro elemento da direção do
Departamento da Ação Social, formando assim uma equipa completa e inclusiva,
contemplando todos os departamentos envolvidos.
Quanto ao envolvimento dos stakeholders, os recursos não humanos implicados
(para além do contacto direto) incluíram o envio de emails, telefonemas e algumas
deslocações, asseguradas pela sede da instituição como despesas correntes.
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2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Os stakeholders são elementos chave do projeto, sendo que sem eles o mesmo
perderia a sua razão de ser (objetivo) e a sua possibilidade de acontecer (meios para
atingir o objetivo). Daí a identificação dos stakeholders ser de uma importância
inquestionável e absolutamente crucial na presente análise.

O segundo grupo de stakeholders a incluir foi a rede de parceiros da rede NPISA
Lisboa - Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo, com que a Equipa de
Rua trabalha, uma vez que estando o projeto inserido numa rede de respostas
concertadas e coordenadas, a sua ação é influenciada por e gera impacto nas
instituições que pertencem a esta rede. Em 2017, ano a que se refere esta análise,
eram 26 as instituições que cabem nesta categoria, a trabalhar em 4 eixos:
planeamento e monitorização; intervenção; saúde; alojamento e empregabilidade.

No caso da Equipa de Rua de Lisboa, da AMI, os beneficiários diretos (Utentes), isto
é, as pessoas em situação de sem abrigo da cidade de Lisboa que usufruem dos
serviços que a Equipa de Rua proporciona, são a razão de ser do projeto. É assim
junto deste grupo - Utentes - que se pretende gerar a mudança mais relevante.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML), que coordena a rede NPISA acima descrita,
foi, apesar disso, destacada também como stakeholder, uma vez que a Equipa de
Rua atua na geografia de Lisboa, importando assim compreender como a CML vê o
desempenho do projeto, principalmente a nível da melhoria de capacidade de
resposta às necessidades da população sem abrigo.

Para efeitos da presente análise faz sentido segmentá-los em 4 diferentes perfis,
para melhor avaliar a mudança gerada.
Os quatro segmentos são:

Os fornecedores são também um componente central da ação da Equipa. O material
fornecido e oferecido à população sem abrigo é, maioritariamente, géneros
alimentícios de consumo imediato (que não necessitem de confeção), provenientes
também, mas não só, da marca AMI Alimenta; preservativos, fornecidos pela Liga
Portuguesa Contra a Sida; vacinas, fornecidas pela ARSLVT (Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo) e roupa oferecida, maioritariamente por
particulares, aos Centro Porta Amiga.

iii. beneficiários sem teto (que efetivamente pernoitam na rua ou em espaços
públicos como estações de metro ou comboio);
iv. beneficiários em abrigo de emergência e temporário (aqueles que, tendo um
teto para dormir, não têm, porém, uma situação de abrigo consolidada);
v. beneficiários em casa/quarto apoiado (aqueles que já estão numa situação
menos precária e mais consolidada, mas ainda assim dependentes de apoio
institucional);
vi. com outro local de pernoita.
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Considera-se ainda um stakeholder os familiares dos utentes, uma vez que a
intervenção da Equipa de Rua gera, ainda que em certos casos a longo prazo,
noutros de forma pouco consistente, uma reaproximação do utente à família ou a
um familiar em concreto da sua rede formal.
E, por último, na categoria dos stakeholders, há que incluir a médica da Equipa de
Rua que, duas vezes por mês, acompanha a equipa e presta cuidados básicos de
saúde e aconselhamento médico aos utentes e dois enfermeiros que, pontualmente,
administram as vacinas necessárias. Todos em regime de voluntariado.
GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Utentes

Sem teto

Aqueles que efetivamente pernoitam na rua ou em espaços
públicos como estações de metro, comboio, etc.

São acompanhados, na rua, pela Equipa de Rua, que vai ao seu encontro,
semanalmente, para acompanhamento do caso. Podem frequentar o
Centro Porta Amiga das Olaias, usufruindo dos seus serviços.

Em abrigo de
emergência e
temporário

Aqueles que, tendo um teto para dormir, não têm, porém,
uma situação de abrigo consolidada

São acompanhados com mais frequência no Centro Porta Amiga das
Olaias, pela Equipa de Rua, que acompanha a situação e constrói em
conjunto um plano de desenvolvimento individual, apoiada por uma
equipa multidisciplinar.

Em casa/quarto
apoiado

Aqueles que já estão numa situação menos precária e mais
consolidada, pernoitando em quarto alugado, mas ainda
assim dependentes de apoio institucional

Geralmente são acompanhados pela Equipa de Rua na gestão do caso
ao abrigo do acordo NPISA para a cidade de Lisboa ( implica gerir
apoios pecuniários e Rendimento Social de Inserção).

Com outro local de
pernoita

Aqueles que estão numa situação bastante precária, mas
cuja tipologia de local de pernoita não se enquadra em
nenhum dos segmentos anteriores (pernoitam em barracas,
habitações clandestinas, escadas e átrios, prédios ou carros
abandonados, casas de familiares ou amigos etc)

São acompanhados pela Equipa de Rua quer na rua, quer no Centro
Porta Amiga das Olaias, recorrendo aos seus serviços.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Parceiros

N/A

Entidades que fazem parte da rede NPISA.

Têm projetos relacionados com PSSA (ao nível do planeamento e
monitorização; intervenção; saúde; alojamento e empregabilidade) que,
em determinados momentos, complementam ou são complementados
pelo trabalho da equipa de rua da AMI, dado o trabalho concertado e em
rede que é desenvolvido.

CML

N/A

Entidade responsável pela gestão da cidade de Lisboa

Coordena o NPISA, é na sua área geográfica que a ERAMI atua e tem
claras vantagens na existência e bom desempenho do projeto ao nível
da melhoria da capacidade de resposta às necessidades da população
sem abrigo.

Fornecedores

N/A

Empresas, instituições e particulares que fornecem material
distribuído pelos utentes

Fornecem, gratuitamente, material disponibilizado aos utentes,
possibilitando à Equipa de Rua uma atuação mais completa e
abrangente

Familiares

N/A

Membros das famílias dos utentes que, de alguma forma,
ajudem no processo da sua reintegração ou tenham
contacto com o utente, durante o processo.

Têm uma relação com o utente, ainda que, na maioria das vezes,
interrompida e podem fazer parte do processo de reintegração.

Médica e enfermeiros
voluntários

N/A

Médica que acompanha a equipa a cada 15 dias, para apoio e
aconselhamento médico e enfermeiros que procedem à
vacinação.

Integram a Equipa de Rua, na sua ação e intervenção direta com os
utentes, administrando vacinas, prestando cuidados básicos de saúde e
aconselhando os utentes relativamente a alguns problemas de saúde
que possam ter.
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2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS
NA ANÁLISE
Considerando que todos os stakeholders são importantes na prossecução do
projeto não existem, no entanto, recursos para estes serem analisados na sua
totalidade.
Assim, foi decidido incluir aqueles que, ou pela sua extrema centralidade (caso dos
Utentes) ou pelo seu grau de envolvimento no projeto podem transmitir um
feedback mais relevante e abrangente sobre o impacto que o mesmo tem: os
utentes, os parceiros NPISA com que a Equipa de Rua trabalha e a Câmara Municipal
de Lisboa, por se considerar representarem bem o cerne da intervenção e a sua
consequente mudança, como se encontra sumariado na Tabela 2.
Excluem-se da análise, os fornecedores (por terem um contacto pouco direto com o
projeto e com os utentes, tendo apenas a intenção de ajudar a causa social), os
familiares (já que a sua interação com o projeto é residual, não se apresentando
suficientemente expressiva para ser estudada) e a médica e enfermeiros voluntários
(pelo seu número reduzido ou intervenção ocasional não se considera justificar-se a
sua inclusão na análise).
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Utentes

Sim

São a razão de ser do projeto e é junto destes
que se pretende verificarem-se as mudanças
mais significativas. Este stakeholder é
segmentado em quatro categorias, para
poder ser, detalhadamente, analisado.

Parceiros

Sim

Dada a complementaridade das respostas
com que os elementos da rede contribuem
para as atividades do projeto e o grau de
envolvimento que têm com a problemática
em si, justifica-se a sua inclusão. Influenciam
e são influenciados pelo projeto.

CML

Sim

Dado que coordena o NPISA, e que é na sua
área geográfica que a ERAMI atua, sendo a
problemática das PSSA uma questão
relevante para qualquer município.

Fornecedores

Não

Têm um contacto pouco direto com o projeto
e com os utentes, tendo apenas a intenção
de ajudar a causa social em si, e não o sem
abrigo em concreto. Não consideramos ser
criticamente influenciados pelo projeto.

Familiares

Não

A sua interação com o projeto é residual, não
se apresentando suficientemente expressiva
para ser estudada

Médica e
Enfermeiros
Voluntários

Não

Pelo seu número reduzido ou intervenção
ocasional não se considera justificar-se a sua
inclusão na análise
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2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS
STAKEHOLDERS
facilidade logística dessa opção e a capacidade desses stakeholders.

Em 2017 o projeto acompanhou 196 Utentes, alguns apenas ocasionalmente e outros
com maior regularidade. Desses, 78 pernoitavam em locais “sem teto” ; 41 em
abrigo de emergência ou temporário, 33 em casa ou quarto apoiado e 44 noutros
locais. O projeto contou com 26 parceiros institucionais NPISA e julga-se ter
contribuído para aumentar a capacidade de resposta a sinalizações, junto da
Câmara Municipal de Lisboa (CML).

No que toca à amostragem, sumariada na Tabela 3, sublinhamos que, no caso dos
utentes, a amostra teve uma representatividade muito baixa (apenas 8% do
universo, não sendo por isso estatisticamente representativa). Isto deve-se,
principalmente, às características da população em situação de sem abrigo - que
mudam de local de pernoita/habitação, que em alguns casos só ocasionalmente
utilizam os recursos do projecto e que ficam frequentemente incontactáveis. Esta
limitação resulta clara da análise da Tabela 3, que mostra uma amostra muito
superior dos utentes que vivem já em quarto/ casa apoiado (18%) - isto é, numa
situação mais estável, do que dos segmentos mais vulneráveis.

Para mapear o impacto junto dos utentes, recorreu-se a grupos focais com uma
amostra de 12 utentes, 3 por segmento, considerado o tipo de envolvimento mais
adequado. Foram feitas entrevistas telefónicas (meio considerado mais eficaz) a 6
dos 26 parceiros NPISA, dada a quantidade de recursos disponíveis e relação da
ERAMI com este stakeholder. Quanto à CML, com quem a ERAMI tem uma relação
mais formal, optou-se pela entrevista presencial, mais adequada à discussão de
pontos de vista.
No que diz respeito à quantificação do impacto junto dos utentes, recorreu-se a
inquéritos presenciais (o que representou um consumo de tempo muito maior) não
só devido às características da população alvo que não teria, na sua imensa maioria,
possibilidade e capacidade de responder a inquéritos online, mas também por se
entender que assim haveria maior probabilidade de as perguntas serem bem
compreendidas e as respostas mais fiéis à realidade.
Para os parceiros da rede NPISA e a CML, recorremos a inquéritos online, dada a
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STAKEHOLDER

Utentes

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO
N.

Amostragem

Método

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO
N.

%

Método

Sem teto

78

3

não aleatória

Grupo focal presencial

5

6%

Inquéritos presenciais

Em abrigo de emergência e
temporário

41

3

não aleatória

Grupo focal presencial

3

7%

Inquéritos presenciais

Em casa/quarto apoiado

33

3

não aleatória

Grupo focal presencial

6

18%

Inquéritos presenciais

Com outro local de pernoita

44

3

não aleatória

Grupo focal presencial

9

7%

Inquéritos presenciais

Parceiros

N/A

26

6

não aleatória

Entrevistas Telefónicas

12

46%

Inquéritos online

CML

N/A

1

1

não aleatória

Entrevistas presenciais

1

100%

Inquéritos online

3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTOS
Importa, no entanto, referir, que a roupa doada no âmbito do projeto foi calculada
com base numa estimativa de 7 peças doadas por utente, a cada utilização deste
serviço (sendo que o serviço, em 2017, foi utilizado 4050 vezes pelos utentes em
causa). Uma vez que se trata de roupa usada, foi calculado o valor médio de 3€/
peça. Este recurso foi atribuído diretamente ao projeto, por opção da equipa de
análise, uma vez que será muito difícil apurar, com rigor, a quantidade total de roupa
doada em 2017 ao Centro Porta Amiga das Olaias (que distribui roupa a outros
utentes, para além da população sem abrigo).

Para apurar os valores constantes neste capítulo foi necessário envolver o
Departamento Financeiro da organização que, na sua contabilidade, mantém um
centro de custos autónomo referente ao projeto. Do levantamento, detalhado,
efetuado pela equipa resultou, então, um total de 11 recursos afetos ao projeto,
sendo que o valor total assumido é de 155 531,25€ (dos quais 38,21% são recursos
aplicados em dinheiro; 60,61% em género e 1,18% em tempo).
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Os recursos não constantes da contabilidade da instituição (como o tempo de
colaboração dos voluntários, alguns bens em género e o valor do gabinete adstrito
ao projeto), foram estimados por aproximações financeiras de recursos idênticos: o
tempo dos voluntários foi avaliado ao custo da taxa moderadora no Serviço
Nacional de Saúde e os bens em género e gabinete ao valor de mercado, em 2017.

4. REALIZAÇÕES

Aos recursos com uma taxa de imputação menor que 100%, isto é, partilhados entre
o projeto e outras atividades da instituição, foi aplicado o cálculo da percentagem
desse recurso que seria atribuível ao projeto em análise, com base quer na
quantidade de horas, em média, dedicada (no caso da equipa de coordenação), quer
na quantidade realmente gasta no âmbito do projeto (no caso dos medicamentos e
refeições servidas, uma vez que a totalidade do recurso se aplica também a outras
valências do Centro Porta Amiga).

•• O atendimento social dos utentes, que engloba todos os contactos entre a equipa
e o beneficiário;

Aos recursos que foram aplicados durante um período de tempo mais alargado do
que o ano civil de 2017, foi aplicada uma taxa de consumo, calculando-se, em
relação à carrinha e ao equipamento informático, a taxa de amortização do seu valor
total pelos anos de uso e em relação aos meios contraceptivos, a quantidade
realmente distribuída em 2017 (tendo em conta que não foram distribuídos, nesse
ano, todos os itens recebidos para doação).

•• Diligências, isto é, todo o trabalho de gabinete, da equipa, no sentido de efetuar
marcações, entrevistas, consultas e outros serviços para os beneficiários.

TIPO DE RECURSO

TOTAL ASSUMIDO

Dinheiro

59 436,04 €

Género

94 272,72 €

Tempo

1 822,50 €

TOTAL

155 531,25 €

Em 2017 e numa perspetiva macro, as realizações que foram identificadas no âmbito
do projeto foram, essencialmente quatro:

•• O encaminhamento e ou acompanhamento, que inclui a procura e veiculação de
soluções para cada caso;
•• O apoio no âmbito da saúde, que inclui consultas médicas e de psicologia e atos
médicos como vacinação e medição da tensão arterial; e

Todos os dados constantes desta tabela são absolutamente fidedignos e reais, uma
vez que a equipa tem incluída, nos seus procedimentos obrigatórios, a recolha de
informação detalhada para efeitos estatísticos e de produção de relatórios para
partilha de informação em rede, com os seus parceiros.
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QUE ATIVIDADES
FORAM REALIZADAS?

nº de
atividade

nº de
horas

nº de
beneficiários

Atendimento Social

660

660

196

Encaminhamento/
Acompanhamento

155

310

119

Apoio Saúde (Médico/
Enfermagem/Psicológico)

405

205

105

Diligências

196

392

196

Note-se que o primeiro contacto da Equipa de Rua com Pessoas em Situação de
Sem abrigo é feito maioritariamente na rua. Desse contacto e dos que se sucedem
ocorrem as primeiras mudanças como “Redução do isolamento” e “Maior sensação
de apoio e suporte”. Desta interação inicial, que se vai repetindo, cria-se uma
relação de confiança com o gestor de caso, que se traduz numa maior motivação
para colaborar e para percorrer o caminho da saída de situação de sem abrigo.
Identificamos aqui esta mudança, ainda que não esteja considerada como mudança
material por ocorrer muito cedo na cadeia de mudanças, uma vez que nos grupos
focais foi considerada repetidamente como fundamental para os utentes. Tal resulta
das citações, por exemplo, “Vocês nunca falharam. Estão lá presentes e não é só
conversa. A AMI tem sempre comparecido para quem precisa. É uma instituição
credível com quem a gente pode conversar.” ou “Todas as semanas vão lá falar com
a gente. É importante sentir que está ali alguém para conversar connosco. Alguém a
perguntar o que é que é preciso, o que é necessário, o que faz falta. Vêm ali
conversar com as pessoas, não é dar saquinhos.”

5. TEORIA DA MUDANÇA

Há, depois, um trabalho de acompanhamento mais personalizado no Centro Porta
Amiga (sempre feito pela Equipa de Rua) ao nível da documentação e das
prestações sociais a que o utente terá direito, que se traduz naquela que
identificámos ser uma mudança material da Teoria de Mudança dos Utentes: “Maior
sentimento de proteção social”. Esta mudança foi considerada crucial, não só pela
sua importância na sequência da intervenção, como também pela sua significância,
dado que foi referida várias vezes, por vários utentes e visto que é deste sentimento
de proteção social que decorre uma sensação de integração na sociedade (quer
pelo acompanhamento sentido, quer pela obtenção de prestações sociais e
documentação que são fundamentais para o restante processo), como atesta a
citação “Senti que a instituição é credível. Sinto-me mais apoiado. A mensagem não
é “música”.”

5.1. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA
A intervenção da Equipa de Rua da AMI tem como visão “Ninguém a viver nas ruas
da cidade de Lisboa, por falta de alternativa”. A Teoria da Mudança para Utentes,
Parceiros e CML tem este como seu fim último.
Utentes
A ERAMI atua e acompanha os seus Utentes na rua e no Centro Porta Amiga das
Olaias. Foram identificados 4 grandes eixos de mudança: os direitos e deveres dos
utentes (documentos, prestações sociais, etc.); saúde; alojamento/habitabilidade;
formação e empregabilidade.

Paralelamente, as questões de saúde são igualmente abordadas, confirmando-se
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Parceiros

nos grupos focais que a frequência do Centro Porta Amiga contribui para um
aumento da sensação de dignidade (por haver acesso a serviços como o banho,
roupa e refeição em local digno) e um distanciamento dos consumos de álcool e
drogas. Para além disso há um encaminhamento e, não raras vezes,
acompanhamento a consultas que contribui para uma “Melhoria das condições de
saúde física e mental”, também muito referida nos grupos focais e, assim,
selecionada como mudança material. Citando um utente “Eu já fui vacinado mais do
que uma vez pela AMI. E faço sempre o rastreio de HIV.” Todo este percurso
contribui para uma cada vez maior capacidade de resolver problemas e para uma
diminuição efetiva da redução dos consumos.

A rede NPISA foi criada com o objetivo de coordenar a abordagem à problemática
da população Sem Abrigo, tornando-a, assim, mais eficiente. A participação da
ERAMI na rede resulta no aumento de técnicos afetos à mesma. As entrevistas
telefónicas aos parceiros confirmaram que isso promove um aumento de
atendimentos e encaminhamentos e, paralelamente, uma maior rapidez na resposta
a novas sinalizações o que resulta num aumento da capacidade de resposta diurna
da rede NPISA. Ao mesmo tempo, há uma maior troca de informações e
experiências evitando uma sobreposição de intervenções, havendo ainda um
acompanhamento mais adaptado a cada caso, o que torna a intervenção das
organizações da rede mais eficiente. Citando um dos parceiros “A equipa de rua da
AMI tem uma relação muito próxima com as pessoas com quem intervém. Consegue
criar uma relação de proximidade e simpatia com as pessoas e acompanhá-las e
atingir o objetivo muitas vezes, de uma forma mais rápida, conseguindo encaminhálas para a estrutura mais indicada.”

O eixo da formação e empregabilidade é trabalhado também, a par de tudo o resto,
sendo que o percurso da mudança para os utentes é uma crescente valorização
profissional e um aumento da motivação e da confiança para encontrar um
emprego. Paralelamente é trabalhado o eixo do alojamento, onde uma das
mudanças mais importantes é a motivação para sair da rua e aceitar uma solução de
albergue, abrigo temporário ou quarto/casa apoiado, algo verbalizado como difícil
pelos utentes, por envolver uma enorme mudança nas rotinas e estilo de vida, mas
considerado, pelos técnicos, como um passo essencial. As mudanças nestes dois
eixos, culminam num “Aumento da confiança na possibilidade de sair da situação de
sem abrigo”, mudança material selecionada para análise pela sua indubitável
relevância, dando origem a um maior compromisso para a manutenção das
conquistas anteriores (emprego, casa e saúde).

Câmara Municipal de Lisboa
A Câmara Municipal de Lisboa é a entidade responsável pela gestão da cidade e é
sua a responsabilidade de encontrar soluções para a problemática da população
sem abrigo. A ERAMI contribui para essas soluções, representando não só uma
maior área abrangida, mas também um aumento de técnicos a atuar na rua. Isso
contribui para uma maior capacidade de resposta às sinalizações coordenadas pelo
município o que, por sua vez, gera um maior número de PSSA acompanhadas.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES

Utentes

Maior sentimento de proteção social.

"De uma maneira geral, termos as visitas da equipa é bom porque temos acompanhamento, é tão simples como
isso. Há uma palavra amiga, há um apoio. E é um apoio que é muito importante.”

Melhoria das condições de saúde física e mental

"Por causa da equipa de rua da AMI deixei de beber, drogar, fumar e viver na rua desde 2009.”

Aumento da confiança na possibilidade de sair
da situação de sem abrigo

"Eu hoje estou integrado e muito da minha integração tem a ver com a AMI. Hoje estou num processo muito mais
adiantado, estou num quarto e tudo isso é graças ao trabalho que a AMI tem feito com a minha pessoa (...). Agora
estou fora da rua há muito tempo."

Aumento da capacidade de resposta diurna do
NPISA

"Se a equipa de rua não fizesse parte da rede, muita coisa mudava, porque a equipa de rua da AMI tem uma
grande vantagem que é o facto de trabalhar de dia. Porque nós já temos equipas de intervenção a trabalhar à
noite (...), mas o facto de esta trabalhar de dia permite um maior acompanhamento aos utentes, porque
acompanha a fazer documentos, requerimentos, a serviços (...). Permite um acompanhamento efectivo das
pessoas."

Atuação mais eficiente no trabalho com PSSA

"O que acontece muitas vezes (...) é, mesmo em situações que nós já estamos a acompanhar, o facto de eu falar
com a equipa de rua que acompanhou permite obter mais informação sobre aquela situação, o que já foi tentado,
o que não resultou, tentar por outra via, é muito esse trabalho de proximidade que temos, trabalhando em rede."

Maior capacidade de resposta a sinalizações por
parte do município

"Quando há uma sinalização, há uma resposta imediata, e depois, eu acho que, nas pessoas da AMI (...) que
trabalham na rua ou com quem eu tenho um maior contacto, (...), a execução é mais afetiva, no sentido da
disponibilidade com que estão com as pessoas."

Parceiros

CML

20

UTENTES

21

PARCEIROS
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CML
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6. DISTÂNCIA PERCORRIDA
6.1. INDICADORES
Para a mudança “Aumento da confiança para sair da situação de sem abrigo” foi
selecionado o indicador “Nível de confiança na possibilidade de ter uma habitação
estável para viver”, sendo de sublinhar que apesar da problemática da situação de
sem abrigo não se resumir à habitação, este é um passo essencial.

A seleção dos indicadores para análise de cada mudança foi um processo complexo.
Do brainstorming de indicadores possíveis à construção dos questionários, um
longo caminho foi percorrido. Para todas as mudanças, foram escolhidos
indicadores subjetivos, uma vez que as mudanças se referem a alterações ao nível
do bem estar (quanto aos Utentes) e percepção de melhorias nos serviços prestados
às PSSAs (Parceiros e CML), e não a situações objetivamente mensuráveis.

Relativamente aos “Parceiros”, o indicador escolhido para avaliar a mudança
“Aumento da capacidade de resposta diurna do NPISA” foi: “Grau de concordância
com a afirmação: Há uma resposta diurna rápida, encaminhando e acompanhando
pessoas em situação de sem abrigo para respostas sociais, serviços civis e de
saúde”. Este indicador teve em conta as dimensões que a equipa queria analisar,
destacando-se a definição de “capacidade de resposta” (tida como “encaminhando
e acompanhando pessoas em situação de sem abrigo para respostas sociais, de
saúde e serviços”) e a circunstância da intervenção da ERAMI ser diurna.

Quanto aos “Utentes”, para a mudança “Maior sentimento de proteção social” e
dada a possível ambiguidade da expressão “proteção social”, o indicador
considerado mais claro e que melhor refletia o que se queria medir foi: “Grau de
concordância com a afirmação: Sinto-me protegido socialmente - ou seja, conheço
os meus direitos e deveres, tenho acesso a prestações/apoios sociais e sinto
confiança nos técnicos que me acompanham e apoiam na resolução da minha
situação”. A escala utilizada foi de grau de concordância, de 1 (“discordo
fortemente”) a 4 (“concordo fortemente”).

A mudança “Atuação mais eficiente no trabalho com Pessoas em Situação de Sem
Abrigo (PSSA)” foi aferida através do indicador “Frequência com que recebe da
ERAMI informações específicas sobre os casos de PSSA que acompanha, que
permitem melhorar a atuação da sua organização”, por ter sido referido na fase de
mapeamento que uma das mais-valias que a ERAMI traz à rede é a transmissão às
outras instituições do conhecimento profundo e próximo dos casos que acompanha,
evitando repetição de procedimentos ou duplicação de abordagens.

Para a mudança “Melhoria das condições de saúde física e mental” incluímos dois
indicadores, cada um referente a uma componente fundamental do trabalho da
equipa da rua: acesso a serviços complementares no Centro Porta Amiga e
frequência de encaminhamento para consultas ou técnicos de saúde. Calculou-se a
média aritmética entre os dois indicadores, utilizando uma escala de frequência de
utilização destes serviços (de 1 a 7) para ambos.
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STAKEHOLDERS

Utentes

Parceiros

CML

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA

FONTE

MIN

MAX

Maior sentimento de
proteção social.

Grau de concordância com a afirmação "Sinto-me protegido
socialmente - ou seja, conheço os meus direitos e deveres, tenho
acesso a prestações/apoios sociais e sinto confiança nos técnicos
que me acompanham e apoiam na resolução da minha situação"

1

4

Questionário Utentes

Melhoria das condições de
saúde física e mental

Média aritmética entre a frequência com que acede a serviços de
cuidados básicos e saúde (incluindo balneário, rouparia, farmácia,
refeitório) e a frequência com que é encaminhado para técnicos e
consultas de saúde

1

7

Questionário Utentes

Aumento da confiança na
possibilidade de sair da
situação de sem abrigo

Nível de confiança na possibilidade de ter uma habitação estável
para viver

1

5

Questionário Utentes

Aumento da capacidade de
resposta diurna do NPISA

Grau de concordância com a afirmação: "Há uma resposta diurna
mais rápida, encaminhando e acompanhando pessoas em
situação de sem abrigo para respostas sociais, serviços civis e de
saúde"

1

5

Questionário Parceiros

Atuação mais eficiente no
trabalho com PSSA

Frequência com que recebe da ERAMI informações específicas
sobre os casos de PSSA que acompanha, que permitem melhorar
a atuação da instituição parceira

1

6

Questionário Parceiros

Maior capacidade de
resposta a sinalizações por
parte do município

Grau de adequação entre o número de técnicos a atuar na rua,
durante o dia, e o número de sinalizações.

1

5

Questionário CML
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Quanto à CML, o indicador foi o grau de adequação do número de técnicos a atuar
na rua, durante o dia, em relação ao número de sinalizações. Pedia-se à CML para
classificar entre 1 (muito desadequado) e 5 (perfeitamente adequado).
Foi difícil para os utentes identificarem o T0 (momento imediatamente anterior ao
início da interação com a ERAMI), nomeadamente pelo facto de o momento do
início da intervenção da ERAMI ser muitas vezes diferente do momento em que o
beneficiário “aceita” a intervenção - ou seja,a ERAMI pode interagir com a pessoa
durante algum tempo sem a acompanhar efetivamente (o que pode gerar
distorções).

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Utentes

Maior sentimento
de proteção social.

Sem teto

70,0%

Em abrigo de emergência e
temporário

66,7%

Em casa/quarto apoiado

120,0%

Com outro local de pernoita

200,0%

Sem teto

63,6%

Em abrigo de emergência e
temporário

4,2%

Em casa/quarto apoiado

0,0%

Com outro local de pernoita

90,1%

Sem teto

80,0%

Em abrigo de emergência e
temporário

42,9%

Em casa/quarto apoiado

175,0%

Com outro local de pernoita

85,7%

Melhoria das
condições de saúde
física e mental

Para minimizar estas dificuldades os questionários foram feitos presencialmente
explicando-se quando necessário o significado das perguntas. Este procedimento
teve porém a consequência negativa de limitar o número de questionários dos
utentes.
Apesar desta dificuldade, os resultados - que se sumariam na Tabela 8 - são muito
interessantes, merecendo destaque a Distância Percorrida (DP), relativa ao “maior
sentimento de proteção social” e ao “aumento da confiança para sair da situação de
sem abrigo”.

Aumento da
confiança na
possibilidade de sair
da situação de sem
abrigo
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Parceiros

Aumento da
capacidade de
resposta diurna do
NPISA
Atuação mais
eficiente no
trabalho com PSSA

CML

Maior capacidade
de resposta a
sinalizações por
parte do município

SEGMENTO

A primeira mudança apresenta valores bastante elevados nalguns segmentos,
sendo que o menor diz respeito ao segmento “Em abrigo de emergência ou
temporário” o que se pode explicar por ser esta - a do abrigo - uma fase bastante
exigente para os utentes, durante a qual abandonam o seu estilo de vida e se vêem
numa situação transitória complexa.

DP
31,6%

De realçar também que a mudança relativa às condições de saúde apresenta as
distâncias percorridas mais moderadas, facto que será analisado pela equipa com
cuidado. Neste contexto estranhou-se porém o valor 0% de DP no segmento
quarto/casa apoiado, algo que atribuímos ao facto de haver uma amostra muito
reduzida neste segmento bem como uma possível interpretação errada do
questionário (uma vez que posteriormente este mesmo segmento vem a atribuir à
dita mudança grande importância, dando uma pontuação elevada ao trabalho da
ERAMI neste eixo). Por estas razões optámos por não considerar esta mudança,
quanto a este segmento, na presente análise, para evitar distorções nas conclusões.

23,5%
N/A

0%

Quanto aos parceiros, a DP para as duas mudanças é bastante semelhante e não
representa surpresa uma vez que se trata de uma rede de instituições que têm uma
compreensão abrangente de todo o fenómeno e da sua complexidade e que
classificam a evolução verificada com alguma moderação.
No que diz respeito à CML, a distância percorrida foi zero. Este resultado
surpreendeu-nos bastante, atribuindo-o a uma formulação pouco clara da pergunta
no questionário que pode ter levado a uma interpretação enviesada (tendo em
conta os comentários positivos e pontos depois atribuídos à ERAMI no questionário).
Não obstante, podemos também concluir que a relação da equipa com este
stakeholder deverá ser reforçada.
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7. DESCONTOS
7.1. ATRIBUIÇÃO I
Os valores para a “Atribuição I” foram conseguidos através de uma pergunta
hipotética no questionário aplicado a todos os stakeholders. Esta atribuição diz
respeito à análise da evolução positiva que teria ocorrido em cada mudança
independentemente da atuação da ERAMI e de outros projetos, algo que se revelou
desafiante para os diferentes stakeholders..
Consideramos ter sido esta a pergunta mais difícil para os utentes, por envolver
conceitos abstratos e difíceis de traduzir para uma escala fechada, ou seja, classificar
cada mudança no momento atual, caso o utente nunca tivesse entrado em contacto
com a ERAMI.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Cuidadoras

Maior sentimento
de proteção
social.

Sem teto

-14,3%

Em abrigo de emergência
e temporário

0,0%

Em casa/quarto apoiado

8,3%

Com outro local de
pernoita

37,5%

Sem teto

-14,3%

Em abrigo de emergência
e temporário

-200,1%

Em casa/quarto apoiado

-

Melhoria das
condições de
saúde física e
mental

Observando os resultados presentes na Tabela 9 concluímos que, em geral, estes
traduzem bem o trabalho de acompanhamento que a ERAMI realiza, mas também o
trabalho de prevenção na deterioração das condições de vida dos utentes.
Aumento da
confiança na
possibilidade de
sair da situação
de sem abrigo
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ATRIB. I

Com outro local de
pernoita

33,4%

Sem teto

37,5%

Em abrigo de emergência
e temporário

-33,3%

Em casa/quarto apoiado

0,0%

Com outro local de
pernoita

16,7%
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Parceiros

Aumento da
capacidade de
resposta diurna
do NPISA

42,0%

Atuação mais
eficiente no
trabalho com
PSSA

0,0%

CML

Maior capacidade
de resposta a
sinalizações por
parte do
município

SEGMENTO

Relativamente aos Utentes salienta-se que estes consideram que sem o projeto
estariam ou em pior situação (quando os resultados da Atribuição são negativos) ou
apenas marginalmente melhor. Nesta análise fica evidente uma maior
vulnerabilidade dos utentes no segmento sem teto, sendo interessante também
verificar que para a mudança de aumento de confiança na possibilidade de sair da
situação de sem abrigo, são os utentes que se encontram em abrigos de
emergência/temporários que consideram que estariam pior hoje sem a intervenção
da ERAMI.

ATRIB. I

N/A

Relativamente aos Parceiros, o momento hipotético representou dificuldade uma vez
que a ERAMI faz parte da rede NPISA desde a sua criação,dificultando imaginar o
momento atual da rede sem a sua intervenção. No entanto, é interessante observar
que a mudança mais referida na fase de mapeamento - a atuação mais eficiente no
trabalho com a PSSAs - é aquela que os parceiros consideram que não teria
acontecido, caso a ERAMI não fizesse parte da rede.

-

Quanto à CML, e uma vez que a DP foi zero, não fará sentido falar desta atribuição.
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7.2. ATRIBUIÇÃO II
Esta atribuição diz respeito à quantidade de evolução positiva que se deve ao
contributo de outras instituições/projetos que trabalham em prol dos mesmos
objetivos, isto é, com os quais a ERAMI tem de dividir os resultados alcançados.
Neste caso, é o próprio stakeholder que avalia que quantidade de mudança que
atribui à ERAMI através de um sistema de distribuição de 1 a 10 pontos.
Como se vê na tabela 10, no caso dos Utentes, a maioria dos valores estão abaixo de
20%, ou seja, 80% ou mais da evolução da situação deve-se à ERAMI, sendo que é
nas mudanças relativas ao aumento da confiança na possibilidade de sair da
situação de sem abrigo e no maior sentimento de proteção social que essa
conclusão é mais evidente. Estes resultados parecem refletir o facto de o utente
desenvolver uma relação próxima com a ERAMI , o que será influenciado não só
pelo investimento no acompanhamento e apoio holístico mas pelo facto de a ERAMI
trabalhar durante o dia. Ainda assim, há que salientar que é o trabalho em rede e
coordenado que determina o sucesso de cada caso.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes

Maior sentimento
de proteção
social.

Sem teto

12%

Em abrigo de emergência
e temporário

20%

Em casa/quarto apoiado

17%

Com outro local de
pernoita

0%

Sem teto

10%

Em abrigo de emergência
e temporário

20%

Em casa/quarto apoiado

-

Melhoria das
condições de
saúde física e
mental

Para os Parceiros, cerca de 30% do progresso da intervenção com PSSA - quanto às
duas mudanças - é atribuído a outros projetos. Dada a quantidade de instituições
que fazem parte da rede, a conclusão de que o trabalho da ERAMI contribui com
70% para estas mudanças é extremamente positiva.

Aumento da
confiança na
possibilidade de
sair da situação
de sem abrigo

Quanto à CML destaca-se que este stakeholder considera que o trabalho da ERAMI
contribui em 60% para a maior capacidade de resposta às sinalizações por parte do
município de Lisboa (o que reforça a conclusão de que aquela DP resultará de uma
formulação incorrecta do questionário).
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ATRIB. II

Com outro local de
pernoita

33%

Sem teto

10%

Em abrigo de emergência
e temporário

0%

Em casa/quarto apoiado

20%

Com outro local de
pernoita

0%
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Parceiros

Aumento da
capacidade de
resposta diurna
do NPISA

31%

Atuação mais
eficiente no
trabalho com
PSSA

32%

CML

Maior capacidade
de resposta a
sinalizações por
parte do
município

SEGMENTO

Analisando os valores do gráfico de colunas abaixo e da tabela 11 relativamente aos
Utentes, facilmente se compreende que a mudança cuja quantidade a ERAMI pode
reclamar mais para si, como consequência da sua ação, é o “Maior sentimento de
proteção social” (82,7%), algo que está alinhado com os objetivos do projeto, que
baseia a sua ação na criação e manutenção de uma relação de confiança e
proximidade com os utentes, facto aliás, repetidamente referido nos grupos focais.

ATRIB. II

N/A

40%

8. IMPACTO
Quanto aos Parceiros, a quantidade das mudanças atribuída à ERAMI representa
valores compreensíveis no âmbito de uma rede de instituições. De realçar que a
mudança “Atuação mais eficiente no trabalho com PSSA” apresenta um valor mais
elevado, confirmando que a presença da ERAMI no NPISA se destaca mais pelas
características do trabalho desenvolvido no terreno e o valor que traz às diferentes
instituições a trabalhar com os Utentes, do que pelo facto de trazer mais técnicos à
rede.

8.1. QUANTIDADE
A “Quantidade” de cada mudança é a evolução que pode ser reclamada pelo projeto
em análise, e é calculada subtraindo os valores das Atribuições (a quantidade da
mudança que se deve a circunstâncias alheias a qualquer projeto e a que se deve à
intervenção de outras instituições/projetos) à distância percorrida. A quantidade é
assim um dos principais resultados da análise do trabalho da ERAMI (ainda que a
análise vá mais além, aferindo o impacto da mudança).
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

QUANTIDADE POR
SEGMENTO

Utentes

Maior sentimento de proteção social.

Sem teto

70,4%

Em abrigo de emergência e temporário

53,3%

Em casa/quarto apoiado

91,7%

QUANTIDADE POR
MUDANÇA

82,7%

Melhoria das condições de saúde
física e mental

Com outro local de pernoita

125,0%

Sem teto

65,5%

Em abrigo de emergência e temporário

10,0%
38,8%

Em casa/quarto apoiado

Aumento da confiança na
possibilidade de sair da situação de
sem abrigo

-

Com outro local de pernoita

40,0%

Sem teto

45,0%

Em abrigo de emergência e temporário

57,1%
69,5%

Em casa/quarto apoiado

140,0%

Com outro local de pernoita
Parceiros

Aumento da capacidade de resposta
diurna do NPISA

12,7%

Atuação mais eficiente no trabalho
com PSSA
CML

71,4%

N/A

Maior capacidade de resposta a
sinalizações por parte do município

16,1%

-
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8.2. ÍNDICES DE DURABILIDADE
O índice de durabilidade expressa como o impacto das mudanças se comporta ao
longo do tempo, Para cada mudança, os stakeholders usaram uma escala de 1 a 5
para indicar se as mesmas perduram ou não quando a intervenção termina (sendo
que no nível 1 “o impacto da mudança extingue-se imediatamente” e no nível 5 “o
impacto tende a crescer autonomamente ao longo dos anos seguintes”). De realçar
que todos os stakeholders envolvidos estão ainda a vivenciar as mudanças em
análise.

Tal pode resultar de as mudanças analisadas serem do foro do bem-estar
psicológico ou da perceção individual de melhorias no bem-estar, o que faz com que
os utentes considerem que, sem o apoio da ERAMI nas suas vidas, esses
sentimentos ou perceções individuais se desvanecem. Porém, pode eventualmente
existir também uma excessiva dependência, por parte dos utentes, dos técnicos da
ERAMI para a resolução dos seus problemas, algo que tem vindo a ser objeto de
discussão pela equipa e que esta análise vem reforçar

Do gráfico abaixo importa realçar que, relativamente aos Utentes, a durabilidade de
cada mudança é relativamente baixa, sendo a média das 3 mudanças 1,63, ou seja
entre o nível “1 - o impacto extingue-se imediatamente” e “2 - o impacto perdura no
ano seguinte”.

Quanto aos Parceiros, a durabilidade das mudanças é bem superior, situando-se no
nível 3, isto é “o impacto perdura por vários anos, embora em declínio”. A
interpretação destes resultados deverá ser feita relativamente aos casos já
encaminhados e/ou acompanhados pela ERAMI caso a intervenção viesse a
terminar. O facto de a durabilidade ser, para os parceiros, de nível 3, atesta a
seriedade do trabalho desenvolvido.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes

Maior sentimento de proteção social.

Sem teto

1,4

Em abrigo de emergência e temporário

2,3

Em casa/quarto apoiado

1,7

Com outro local de pernoita

1,7

Sem teto

1,2

Em abrigo de emergência e temporário

2,3

Melhoria das condições de saúde física
e mental

ÍNDICE DE DURABILIDADE (1 A 5)

Em casa/quarto apoiado

Aumento da confiança na
possibilidade de sair da situação de
sem abrigo

Parceiros

Câmara Municipal de
Lisboa

Com outro local de pernoita

2,0

Sem teto

1,2

Em abrigo de emergência e temporário

2,3

Em casa/quarto apoiado

1,0

Com outro local de pernoita

1,7

Aumento da capacidade de resposta
diurna do NPISA
Atuação mais eficiente no trabalho
com PSSA

-

3,0

3,1

N/A

Maior capacidade de resposta a
sinalizações por parte do município

2,0
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8.3. ÍNDICES DE IMPORTÂNCIA
Relativamente aos Utentes o valor médio atribuído a todas as mudanças é de 3,26
(situando-se entre “muito relevante” e “crítica”), o que representa um resultado
muitíssimo positivo, principalmente na medida em que todo o trabalho com as PSSA
assenta na vontade de cada pessoa sair da situação em que se encontra, sendo este
nível de importância central para o sucesso da intervenção.

O índice de importância das mudanças reflete a relevância que os stakeholders
atribuem a cada mudança, sendo-lhe perguntado numa escala de 1 (nada relevante)
a 4 (crítica), “Qual a importância de cada uma destas mudanças na sua vida?”
A Tabela 13 e o gráfico abaixo mostram que todos os stakeholders consideram que
as mudanças são “muito relevantes”, o que é um resultado a destacar.

Do gráfico circular seguinte podemos ainda inferir que as mudanças têm todas,
sensivelmente, a mesma importância relativa, o que também é sinónimo de que as
mudanças consideradas materiais são fulcrais no processo de reintegração social.
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No que diz respeito aos parceiros, o índice de importância de ambas as mudanças
situa-se, como sumariado na Tabela 13, em “muito relevante”, o que significa que a
actuação da ERAMI é significativa para responder às necessidades desta rede. O
facto de ser um trabalho diurno e de acompanhamento próximo dos utentes,
parece-nos ser a explicação para este resultado. Já o gráfico abaixo mostra que os
Parceiros atribuem uma importância marginalmente mais elevada à contribuição da
ERAMI para a eficiência do seu trabalho com PSSA - possivelmente por ter um
reflexo mais direto no seu trabalho diário.

STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes

Maior
sentimento de
proteção social.

Sem teto

3,2

Em abrigo de emergência
e temporário

3,3

Em casa/quarto apoiado

3,2

Com outro local de
pernoita

3,3

Sem teto

3,2

Em abrigo de emergência
e temporário

3,0

Em casa/quarto apoiado

-

Melhoria das
condições de
saúde física e
mental

Aumento da
confiança na
possibilidade
de sair da
situação de
sem abrigo
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ÍNDICE DE
DURABILIDADE
(1 A 4)

Com outro local de
pernoita

3,3

Sem teto

3,2

Em abrigo de emergência
e temporário

3,3

Em casa/quarto apoiado

2,8

Com outro local de
pernoita

3,7
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STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

Parceiros

Aumento da
capacidade de
resposta diurna
do NPISA

3,3

Atuação mais
eficiente no
trabalho com
PSSA

3,3

Câmara
Municipal de
Lisboa

SEGMENTO

Maior
capacidade de
resposta a
sinalizações
por parte do
município

Relativamente aos Utentes, do gráfico resulta que a mudança gerada pela ERAMI
com mais impacto é o “Maior sentimento de proteção social”. Este resultado é
compreensível e expectável uma vez que um dos pilares desta intervenção é a
criação de uma relação próxima e continuada (de preocupação e atenção) com cada
utente, criando um sentimento de segurança e integração. Este trabalho visa que os
utentes ganhem confiança no “sistema” e que, assim, contribuam ativamente para
uma solução para a sua condição vulnerável.

ÍNDICE DE
DURABILIDADE
(1 A 4)

N/A
3,0

8.4. ÍNDICES DE IMPACTO
Quanto aos Parceiros destacamos o impacto da mudança “atuação mais eficiente no
trabalho com PSSA”, algo que se tem vindo a verificar na presente análise. No
gráfico abaixo fica claro que, para os parceiros, mais importante do que uma
resposta mais rápida a sinalizações é a qualidade da informação que a ERAMI
transmite sobre os casos que lhes são encaminhados.

O índice de impacto é um valor obtido matematicamente, sem qualquer pergunta
aos stakeholders. Trata-se da multiplicação de três fatores (quantidade, importância
e durabilidade) e que permite fazer análises comparativas.
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STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes

Maior
sentimento de
proteção social.

Sem teto

246,01

Em abrigo de emergência
e temporário

170,07

Em casa/quarto apoiado

159,65

Com outro local de
pernoita

305,55

Sem teto

196,05

Em abrigo de emergência
e temporário

28,70

Em casa/quarto apoiado

-

Melhoria das
condições de
saúde física e
mental

O último gráfico permite comparar o impacto sentido pelos diferentes stakeholders,
sendo evidente que é efetivamente junto dos utentes que a ERAMI tem mais
impacto, algo que está não só em linha com o objetivo do projeto como está em
consonância com os recursos aplicados.

Aumento da
confiança na
possibilidade
de sair da
situação de
sem abrigo
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ÍNDICE DE
IMPACTO

Com outro local de
pernoita

117,38

Sem teto

134,78

Em abrigo de emergência
e temporário

182,22

Em casa/quarto apoiado

130,90

Com outro local de
pernoita

192,06
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STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

Parceiros

Aumento da
capacidade de
resposta diurna
do NPISA

32,15

Atuação mais
eficiente no
trabalho com
PSSA

42,85

Câmara
Municipal de
Lisboa

Maior
capacidade de
resposta a
sinalizações
por parte do
município

SEGMENTO

ÍNDICE DE
IMPACTO

N/A
-
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MAPA DE IMPACTO
Stakeholders

Utentes

Segmentos

Sem teto

Universo

78

Recursos Realizações

155Ê531,25 €

€59.436 em
dinheiro
€94.273 em
género
€1.823 em tempo

Em abrigo de
emergência e
temporário

Em casa/quarto
apoiado

41

33

660 atividades de
atendimento social; 155
atividades de
encaminhamento /
acompanhamento; 405
atividades de apoio à
saúde; 196 diligências

Mudanças

Descontos

Descrição

Indicador

Maior sentimento de protecção social.

Grau de concordancia com a afirmação “Sinto-me protegido socialmente - ou
seja, conheço os meus direitos e deveres, tenho acesso a prestações/apoios
sociais e sinto confiança nos técnicos que me acompanham e apoiam na
resolução da minha situação”

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice Impacto

70,0%

-14,3%

12%

70,4%

1,4

3,2

246,01

Melhoria das condições de saúde física Média aritmética entre a frequência com que acede a serviços de cuidados
e mental
básicos e saúde (incluindo balneário, rouparia, farmácia, refeitório) e a
frequência com que é encaminhado para técnicos e consultas de saúde

63,6%

-14,3%

10%

65,5%

1,2

3,2

196,05

Aumento da confiança na
possibilidade de sair da situação de
sem-abrigo

Nível de confiança na possibilidade de ter uma habitação estável para viver

80,0%

37,5%

10%

45,0%

1,2

3,2

134,78

Maior sentimento de protecção social.

Grau de concordancia com a afirmação “Sinto-me protegido socialmente - ou
seja, conheço os meus direitos e deveres, tenho acesso a prestações/apoios
sociais e sinto confiança nos técnicos que me acompanham e apoiam na
resolução da minha situação”

66,7%

0,0%

20%

53,3%

2,3

3,3

170,07

Melhoria das condições de saúde física Média aritmética entre a frequência com que acede a serviços de cuidados
e mental
básicos e saúde (incluindo balneário, rouparia, farmácia, refeitório) e a
frequência com que é encaminhado para técnicos e consultas de saúde

4,2%

-200,1%

20%

10,0%

2,3

3,0

28,70

Aumento da confiança na
possibilidade de sair da situação de
sem-abrigo

Nível de confiança na possibilidade de ter uma habitação estável para viver

42,9%

-33,3%

0%

57,1%

2,3

3,3

182,22

Maior sentimento de protecção social.

Grau de concordancia com a afirmação “Sinto-me protegido socialmente - ou
seja, conheço os meus direitos e deveres, tenho acesso a prestações/apoios
sociais e sinto confiança nos técnicos que me acompanham e apoiam na
resolução da minha situação”

120,0%

8,3%

17%

91,7%

1,7

3,2

159,65

0,0%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Melhoria das condições de saúde física Média aritmética entre a frequência com que acede a serviços de cuidados
e mental
básicos e saúde (incluindo balneário, rouparia, farmácia, refeitório) e a
frequência com que é encaminhado para técnicos e consultas de saúde

Com outro local
de pernoita

Parceiros

Câmara Municipal de
Lisboa

44

26

1

Impacto

Aumento da confiança na
possibilidade de sair da situação de
sem-abrigo

Nível de confiança na possibilidade de ter uma habitação estável para viver

175,0%

0,0%

20%

140,0%

1,0

2,8

130,90

Maior sentimento de protecção social.

Grau de concordancia com a afirmação “Sinto-me protegido socialmente - ou
seja, conheço os meus direitos e deveres, tenho acesso a prestações/apoios
sociais e sinto confiança nos técnicos que me acompanham e apoiam na
resolução da minha situação”

200,0%

37,5%

0%

125,0%

1,7

3,3

305,55

Melhoria das condições de saúde física Média aritmética entre a frequência com que acede a serviços de cuidados
e mental
básicos e saúde (incluindo balneário, rouparia, farmácia, refeitório) e a
frequência com que é encaminhado para técnicos e consultas de saúde

90,1%

33,4%

33%

40,0%

2,0

3,3

117,38

Aumento da confiança na
possibilidade de sair da situação de
sem-abrigo

Nível de confiança na possibilidade de ter uma habitação estável para viver

85,7%

16,7%

0%

71,4%

1,7

3,7

192,06

Aumento da capacidade de resposta
diurna do NPISA

Grau de concordância com a afirmação: “Há uma resposta diurna mais rápida,
encaminhando e acompanhando pessoas em situação de sem abrigo para
respostas sociais, serviços civis e de saúde”

31,6%

42,0%

31%

12,7%

3,0

3,3

32,15

Actuação mais eficiente no trabalho
com PSSAs

Frequência com que recebe da ERAMI informações específicas sobre os
casos de PSSA que acompanha, que permitem melhorar a actuação
instituição parceira

23,5%

0,0%

32%

16,1%

3,1

3,3

42,85

Maior capacidade de resposta a
sinalizações por parte do município

Grau de adequação entre o número de técnicos a atuar na rua, durante o dia,
e o número de sinalizações.

0,0%

NA

40%

NA

NA

NA

NA
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9. CONCLUSÃO E
RECOMENDAÇÕES
Esta análise avaliativa da ERAMI Lisboa permitiu fazer uma reflexão aprofundada da
intervenção (ainda que se trate de uma prototipagem) com uma perspectiva e
objetivos diferentes dos habituais. Essa foi, desde logo, a maior descoberta feita
pela equipa: a aprendizagem de um novo método de avaliação, que exige um olhar
diferente e metodologias inovadoras.

Entendemos assim que a característica com mais valor, mais diferenciadora e com
mais impacto da ERAMI é a vertente humana da relação com as PSSA, que beneficia
desta intervenção ser diurna, de haver um trabalho diário na reintegração da pessoa
em situação de sem abrigo e de ter uma equipa estável que transmite um elevado
grau de credibilidade na instituição.

Da análise saem, para cada um dos stakeholders incluídos, 3 grandes conclusões.

Relativamente aos recursos aplicados ao projeto, no decorrer da análise verificaramse algumas dificuldades de sincronização entre o método que a presente
prototipagem adota e o método utilizado nos serviços centrais, pelo que se
recomenda uma aproximação da equipa do projeto à equipa da sede responsável
pela alocação de recursos e criação de centros de custo, para que, de futuro, a ser
utilizada esta metodologia, o processo seja mais célere.

Para os Utentes a mudança produzida pela ERAMI com mais valor e impacto nas
suas vidas é o maior sentimento de proteção social, algo que é de extrema
importância, por ter por base uma relação de confiança entre utente e técnico.
Recomenda-se que esta mudança continue a ser valorizada e trabalhada, já que,
apesar de não ser facilmente quantificável, é claramente, essencial para os utentes.

É de sublinhar a enorme vantagem que traz ao projeto a constante preocupação da
AMI com o registo de realizações, algo que, apesar de representar um trabalho
acrescido, traz enormes mais-valias ao nível do tratamento de dados, estatísticas e
rácio recursos/realizações,

Para os Parceiros NPISA, a mudança com mais impacto está diretamente
relacionada com a anterior e refere-se ao aumento da eficiência da rede, que a
ERAMI proporciona por ter uma relação próxima com as PSSA que acompanha. Isso
faz com que os encaminhamentos sejam acompanhados de informações específicas
para cada caso, o que torna o trabalho dos parceiros mais eficiente.
Quanto à CML, conclui-se que o trabalho da ERAMI é bastante valorizado, mas não
tão bem conhecido nos seus elementos diferenciadores, pelo que se recomenda um
aprofundamento da relação e do feedback a este stakeholder.
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A recolha e a análise dos dados qualitativos foram um processo enriquecedor pois o
envolvimento dos stakeholders no processo gerou um maior sentimento de
importância e pertença. Recomenda-se, assim, que as consultas junto dos
stakeholders sejam mais regulares.

Do contacto direto mantido com os stakeholders, na fase do mapeamento da
informação, há que salientar as especificidades da população em causa (no que se
refere aos Utentes) que é bastante móvel e pouco permeável. No entanto, foi
possível realizar dois grupos focais, com os diferentes segmentos, experiência
fundamental no desenho da teoria da mudança. Foram assim validadas muitas das
assunções da ERAMI mas também incluídas novas perspectivas. Resta-nos realçar
que a elaboração da Teoria da Mudança foi provavelmente a tarefa mais árdua nesta
análise, obrigando a um grande envolvimento de toda a equipa e um esforço de
abstração desafiante, novo e que nos trouxe novas capacidades para olhar para os
projetos desenvolvidos.

A relação entre a quantidade da mudança atribuível à ERAMI, a sua durabilidade e a
importância que tem para cada stakeholder, parece-nos uma abordagem bastante
interessante e inovadora de avaliação do projeto. Pudemos concluir que uma grande
quantidade da mudança sentida pelos Utentes é atribuída à ERAMI, (sendo que este
stakeholder é a razão de ser do projeto) mas que a sua durabilidade é frágil, facto
pelo qual se recomenda alguma atenção a uma possível geração de dependência
por parte dos utentes dos técnicos da equipa.

Na fase da recolha de dados quantitativos, a opção do questionário representou
algumas dificuldades (pelas mesmas razões acima descritas), pelo que se
recomenda que o método escolhido possa ser ajustável ao stakeholder em causa.
Neste caso, e relativamente aos Utentes, a linguagem adotada revelou-se um
obstáculo (apesar dos esforços de simplificação e clareza), e o mesmo poderá ter
acontecido com alguns parceiros NPISA e CML , pelo que uma revisão da linguagem
/ formulação será algo a ter em conta no futuro.

Incluímos abaixo um gráfico elucidativo da relação entre a distância percorrida e a
quantidade da mudança atribuída à ERAMI:

O domínio de conceitos abstratos, dados históricos e hipotéticos que esta
metodologia exige também representaram dificuldades junto de alguns
stakeholders e, pelas características deste projecto, a sua aplicação nem sempre foi
linear. Recomenda-se a recolha regular de dados, em análises prospectivas, para
que o acesso a este tipo de informação seja mais fácil e os dados mais fidedignos.
Recomenda-se ainda que o período de tempo dedicado a esta fase seja generoso,
sob pena de a amostra não ser representativa do segmento/stakeholder, o que pode
(como aliás aconteceu) enviesar alguns resultados, prejudicando a análise em geral.
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A importância das mudanças teve valores bastante significativos junto dos principais
stakeholders, algo que valida o trabalho desenvolvido e os objetivos a que o projeto
se propõe. O facto de os stakeholders classificarem como “muito importantes” as
mudanças em causa significa que o projeto vai ao encontro das necessidades dos
que nele estão envolvidos. Acresce que quanto mais os Utentes acreditarem na
importância das mudanças que experienciam, mais próximos estarão´da resolução
(sem retrocessos voluntários) da sua situação.
Traduzindo-se o resultado final da presente análise num índice de impacto e
destacando-se tão claramente o impacto que o projeto tem nos parceiros,
recomenda-se uma maior atenção à visibilidade do trabalho da ERAMI no contexto
da rede NPISA, bem como, e principalmente, junto da CML, julgando-se haver junto
destes espaço para um crescimento considerável ao nível deste valor.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda é uma IPSS criada em 1991
com o objetivo de ajudar a pessoa com problemas de saúde mental a adquirir os
recursos necessários à sua reabilitação psicossocial e integração socioprofissional,
dispondo para o efeito de um leque de respostas destinadas à população adulta
(promoção de autonomia, apoio residencial e domiciliário, formação e inserção
profissional).

capacitação das redes de suporte da criança e jovem. No parceiro de projeto, os
ganhos registados, embora menos significativos, foram sustentáveis particularmente
no alargamento e agilização do trabalho em rede com estruturas da comunidade.
Estes resultados evidenciam a mais valia de intervenções integradas - clínicas,
reabilitativas e de apoio social - na prevenção secundária da incapacidade e
cronicidade dos problemas de saúde mental.

Em 2014, surgiu a oportunidade de desenvolver um projeto piloto – o projeto
PROMove-te - dirigido a crianças e jovens, dos 10 aos 25 anos, com problemas de
saúde mental, por forma a promover a recuperação clínica e inclusão social e
diminuir a incapacidade e desvantagem psicossocial.

De futuro, recomenda-se um aprimoramento das mudanças materiais e indicadores
relevantes por parte da equipa técnica, bem como a inclusão de toda a rede de
stakeholders e de amostras representativas, por forma a se obter resultados mais
sólidos e representativos do impacto social do projeto.

A presente análise - de Janeiro a Dezembro de 2018 - pretende demonstrar a
contribuição desta intervenção para a qualidade de vida dos seus beneficiários utentes, famílias – e na dinâmica de trabalho do parceiro de projeto (Serviço de
Psiquiatria e de Saúde Mental da Infância e Adolescência), através do impacto das
mudanças promovidas.
No período analisado, a intervenção criou impacto significativo em todos os
stakeholders, sendo as crianças e jovens as maiores beneficiárias. O impacto
manifesto nas famílias valida a filosofia de intervenção ecológica, com vista à
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1. ÂMBITO
A avaliação recaiu sobre as actividades centradas nas seguintes dimensões: a)
adesão ao tratamento, b) combate ao absentismo ou abandono escolar/adaptação
ao contexto escolar, c) participação comunitária (actividades recreativas, etc.), d)
orientação vocacional e incentivo à qualificação profissional, e) capacitação familiar.
As actividades de psicoeducação dirigidas às figuras de suporte da comunidade
educativa não foram abarcadas na avaliação devido às dificuldades de
acessibilidade e limitações da equipa afecta ao estudo.

A Organização Mundial de Saúde (2005) estima que cerca de 20% das crianças e
adolescentes apresenta pelo menos uma perturbação mental antes de atingir os 18
anos de idade. Portugal carece de dados epidemiológicos em saúde mental da
infância e adolescência, mas os resultados do estudo sobre a população adulta
(Caldas de Almeida, J .A .; Xavier, M ., 2013), consubstanciam a continuidade entre as
perturbações da infância, da adolescência e da vida adulta.
A par do sofrimento clínico, os problemas de saúde mental (PSM) traduzem-se em
incapacidade no desempenho de papéis sociais e em desvantagem, que constituem
factores de risco para a exclusão social.

1.2. PORQUÊ?

A ARIA, tendo por missão a promoção da qualidade de vida da pessoa com PSM,
delineou o projecto PROMove-te+ assente numa intervenção precoce, prestada no
ambiente natural da criança/jovem (casa, bairro, escola, etc.) por forma a colmatar a
dificuldade no acesso aos cuidados clínicos e de reabilitação (estigma e reduzida
cobertura dos serviços), promover a evolução favorável dos PSM e reduzir a
incapacidade e desvantagem daí decorrentes.

Tratando-se de uma intervenção inovadora e sem paralelo no panorama nacional, a
presente avaliação pretendeu identificar o seu impacto nos beneficiários,
diferenciando aspectos chave a replicar e metodologias a reformular com vista à
criação de maior valor social. O objectivo central foi entender se as crianças e
jovens, beneficiários da intervenção, sentiram melhorias significativas no seu
bem-estar emocional, relacionamento social e na integração escolar, bem como se
os jovens se sentiram mais capacitados para a empregabilidade através do
delineamento de um projecto profissional, identificação da qualificação profissional
necessária à sua concretização e acesso à oferta formativa. Pretendeu-se igualmente
saber se as famílias se sentiram mais capacitadas para apoiar o processo de
recuperação da criança ou jovem.

O PROMove-te+ presta uma intervenção integrada em crianças e jovens com PSM
(10 aos 25 anos) tendo por objectivo geral promover o seu bem-estar e inclusão
social, traduzido nos seguintes objetivos específicos: 1) promover a recuperação
clínica e a autonomia normativa para a idade; 2) capacitar as figuras de suporte; 3)
capacitar os jovens adultos para a empregabilidade e 4) identificar e disseminar
boas práticas na intervenção em rede.

A presente análise destinou-se a informar a equipa de projecto, órgãos sociais da
associação, parceiros, bem como entidades financiadoras actuais e potenciais.
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2. STAKEHOLDERS

1.3. COMO?
A presente análise foi avaliativa e os dados analisados reportam ao ano financeiro
(2018), tendo a equipa técnica, responsável pela mesma, competências em
psicologia, reabilitação psicomotora, reabilitação e gestão. Para o envolvimento dos
stakeholders foram realizadas chamadas telefónicas, entrevistas presenciais, grupos
focais e asseguradas as deslocações aos envolvidos. Os responsáveis pela condução
da análise foram um elemento da direcção da associação e dois elementos da
equipa de projecto, que disponibilizaram 6 horas semanais por um período de 4
meses. Houve ainda o contributo da responsável pelo gabinete de gestão da
associação aquando da análise dos recursos.

2.1) IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Na tabela 1 são apresentados os grupos de stakeholders do projecto PROMove-te+.
Entre os beneficiários directos do projecto, encontram-se as Crianças e Jovens, as
Famílias, a Comunidade Educativa e o Serviço de Psiquiatria de Infância e da
Adolescência. Os primeiros três grupos de beneficiários são alvo de intervenções
directas do projecto, enquanto o Serviço de Psiquiatria de Infância e da
Adolescência, participando enquanto parceiro no projecto, consegue alargar o leque
de respostas ao seu público e aumentar significativamente o trabalho de articulação
com a comunidade. Incluiu-se ainda, no grupo de stakeholders, Outros Parceiros e
Financiadores, que consistem em beneficiários indirectos do projecto, uma vez que
o impacto sentido é por via da mudança gerada nos beneficiários directos. Por fim,
dividiu-se em dois segmentos de faixa etária o grupo de stakeholders Crianças e
Jovens, uma vez que a intervenção e o impacto gerado se diferencia de acordo com
a idade dos beneficiários.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Crianças e Jovens

Crianças dos 10 aos 17
anos

Crianças em idade escolar com diagnóstico em
saúde mental e com factores de risco para o
processo de recuperação, em acompanhamento
pelo Serviço de Psiquiatria de Infância e da
Adolescência do Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental.

Visitas em casa, bairro ou escola com vista a desenvolver actividades
centradas nas seguintes dimensões: a) adesão ao tratamento, b)
combate ao absentismo ou abandono escolar/adaptação ao contexto
escolar, c) redução do isolamento social.

Jovens dos 18 aos 25
anos

Jovens não inseridos na escola, formação ou
emprego, sem projecto profissional definido, com
diagnóstico em saúde mental e com factores de
risco para o processo de recuperação, em
acompanhamento pelo Serviço de Psiquiatria de
Infância e da Adolescência do Centro Hospitalar
de Lisboa Ocidental.

Visitas em casa ou bairro com vista a desenvolver actividades
centradas nas seguintes dimensões: a) adesão ao tratamento, b)
orientação vocacional e incentivo à qualificação profissional, c)
redução do isolamento social.

Familiares

Familiares das crianças ou jovens beneficiários do
projecto, com responsabilidade no processo de
acompanhamento dos mesmos

Visitas a casa ou acompanhamento no acesso a serviços com vista à
a) capacitação da família no apoio prestado à criança ou jovem, b)
acesso a apoios que reduzam a sobrecarga familiar

Serviço de Psiquiatria de Infância e
da Adolescência

Serviço de Psiquiatria de Infância e da
Adolescência do Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental

Parceiro do projecto responsável por: 1) encaminhamento dos
beneficiários, 2) planeamento e participação nos planos de
intervenção integrados (cuidados clínicos, de reabilitação e apoio
social)
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Figuras de Suporte
(Comunidade Educativa)

Directores de Turma, Coordenadores de Cursos
Profissionais, Professores de Educação Especial,
Serviços de Psicologia e Orientação das Escolas
onde os beneficiários se encontram integrados

Reuniões em contexto escolar com vista: 1) combate ao absentismo/
abandono ou adaptação ao contexto escolar, 2) melhoria da
comunicação entre a família e a escola e 3) capacitação das figuras
de suporte para adequação do apoio prestado à criança ou jovem.

Outros Parceiros

Profissionais de serviços sociais diversos
envolvidos nos planos de intervenção traçados
para a criança ou jovem.

Reuniões de articulação

Financiadores

Direcção Geral de Saúde e Deloitte

Entidades co-financiadoras do projecto.

2.2). INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS
NA ANÁLISE
A decisão para inclusão do grupo de stakeholders na análise atendeu aos critérios
de materialidade da mudança, acessibilidade e recursos. Efectivamente, apesar de
todos os beneficiários directos do projecto poderem reportar mudanças
importantes e relevantes para análise, devido às dificuldades de acessibilidade ao
grupo Comunidade Educativa e a limitação de recursos para o seu envolvimento, foi
excluído da análise este grupo de stakeholders.

As dificuldades de acessibilidade prendem-se com o facto de terem participado
activamente no projecto essencialmente os Directores de Turma das escolas onde
se encontravam inseridos as crianças/adolescentes do projecto, que não se mantêm
figuras de referência com a transição de ano lectivo, sendo difícil a sua mobilização
para a presente análise. Foram excluídos da análise, igualmente, os stakeholders que
beneficiam indiretamente do projecto, a saber Outros Parceiros e Financiadores.
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GRUPOS DE STAKEHOLDERS

INCLUSÃO (S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Crianças e Jovens

Sim

Beneficiários directos do projecto.

Familiares

Sim

Beneficiários directos do projecto.

Serviço de Psiquiatria de Infância e da Adolescência

Sim

Parceiros do projecto, em que se espera que experienciem mudanças relevantes na capacidade de
trabalho em articulação com a comunidade, como resultado do projecto.

Figuras de Suporte (Comunidade Educativa)

Não

Beneficiários directos do projecto, no entanto, dada a rotatividade dos professores não é possível
o seu envolvimento numa análise avaliativa.

Outros Parceiros

Não

O impacto do projecto sentido por este stakeholders é por via indirecta (ganhos dos beneficiários)
e a sua participação é pontual e casuística, não sendo fundamental a sua participação na análise.

Financiadores

Não

vEmbora sejam essenciais para possibilitar a criação do impacto do projeto, não poderão aportar
conhecimento de facto sobre este, pois não estão próximos do terreno onde este se desenvolve.
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2.3) PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS
STAKEHOLDERS

Relativamente ao envolvimento para a quantificação do impacto, as amostras foram
selecionadas de forma não aleatória com base na capacidade de resposta dos
stakeholders e das limitações da equipa afecta à análise, excepção feita à amostra
aleatória referente ao Serviço de Psiquiatria de Infância e da Adolescência. Já o
método de envolvimento escolhido para cada stakeholder, obedeceu aos critérios
de necessidade de suporte na resposta ao inquérito e níveis de literacia digital. De
salientar que a representatividade das amostras para cada grupo de stakeholder é
baixa, sendo recomendável alguma cautela na interpretação dos resultados.

Na tabela 3, é apresentada a estratégia de envolvimento dos stakeholders na
presente análise. Para o mapeamento de impacto das crianças e jovens procedeu-se
a entrevistas presenciais com 4 crianças/adolescentes (10 aos 17 anos) e um grupo
focal de 4 jovens (18 aos 25 anos). Este método de envolvimento também foi
utilizado no mapeamento do impacto com o Serviço de Psiquiatria da Infância e da
Adolescência, que contou com a participação de 3 profissionais. Relativamente às
famílias, as mesmas foram consultadas por entrevista telefónica, por dificuldade de
compatibilização de disponibilidades.

STAKEHOLDER

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO
N.

Crianças e Jovens

Amostragem

Método

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO
N.

Amostragem

%

Método

Crianças dos 10 aos 17 anos

29

4

Não aleatória

Entrevista
presencial

10

Não aleatória

34

Inquéritos
presenciais

Jovens dos 18 aos 25 anos

17

4

Não aleatória

Grupo
focal

6

Não aleatória

35

Inquéritos
online

Familiares

NA

55

4

Não aleatória

Entrevista
telefónica

14

Não aleatória

25

Inquéritos
telefónicos

Serviço de Psiquiatria
de Infância e da
Adolescência

NA

12

3

Não aleatória

Grupo
focal

7

Não aleatória

58

Inquéritos
online
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3. RECURSOS

4. REALIZAÇÕES

Os recursos investidos no projecto totalizaram o montante de 48 656,15€, dos quais
38 756,15€ foram recursos económicos e 9 900€ foram recursos em género.

Em 2018, o PROMove-te+ apoiou 46 crianças e jovens, dos quais 63% tinham idades
compreendidas entre os 10 e os 17 anos, e 37% com idades entre os 18 e os 25 anos.
As suas famílias foram também alvo de intervenção, tendo 55 familiares sido
envolvidos em atividades do projeto. O PROMove-te+ contou ainda com a
participação direta e envolvimento continuado do Serviço de Psiquiatria de Infância
e Adolescência, constituído por 12 profissionais com formação base de enfermagem,
terapia ocupacional, serviço social, psiquiatria e psicologia.

Os gastos com pessoal e os FSE estão de acordo com o contabilizado na
contabilidade da organização segundo o projeto.
O Espaço cedido não foi contabilizado pois a sede administrativa do projeto é num
espaço cedido pela Câmara Municipal de Cascais, pelo que se procedeu a uma
análise de mercado para verificar o valor por um espaço igual ao actual. Sendo um
espaço comum a outro serviço, optou-se por fazer imputação de acordo com o
número de trabalhadores afetos ao espaço, sendo que no fórum sócio ocupacional
trabalham 6 pessoas e no projeto 3.

Foram ainda envolvidos 12 profissionais de outros serviços de saúde, 29 técnicos de
serviços diversos, bem como 88 profissionais de educação, que não foram
abarcados nesta avaliação devido à sua rotatividade e participação indireta.

ATIVIDADES

3.1. INVESTIMENTOS
TIPO DE RECURSO

TOTAL ASSUMIDO

Dinheiro

38 756,15€

Género

9 900,00€

Tempo

0€

TOTAL

48 656,15€
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Nº

H

BENEFICIÁRIOS

Sessões de avaliação (pré e
pós-intervenção)

6

6

171 (crianças e jovens + familiares +
figuras de suporte)

Atividades para Adesão ao
Tratamento

4

4

55 (crianças e jovens + familiares +
técnicos de saúde)

Atividades para redução do
absentismo e abandono escolar
/ Melhoria da adaptação ao
contexto escolar

9

10

84 (crianças e jovens + familiares +
profissionais de educação)

Atividades para redução do
isolamento social

10

10

53 (crianças e jovens + pessoas
ligadas a atividades desportiva ou
recreativas, culturais, voluntariado,
entre outros)
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ATIVIDADES

Nº

H

Atividades de orientação
vocacional e de incentivo à
qualificação profissional

8

9

Outras atividades (redução do
comportamento prédelinquente, promoção da
inserção profissional, exploração
de alternativas residenciais,
apoio a situações de emergência
social)

3

5

5. TEORIA DA MUDANÇA

BENEFICIÁRIOS
54 (jovens + profissionais de
entidades de formação profissional)

5.1. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA

29 técnicos dos vários serviços
envolvidos

Foi construída a Teoria da Mudança (TM) para cada um dos três stakeholders
incluídos na presente avaliação.
Crianças e Jovens
A participação no projeto gera três cadeias de mudança que culminam na melhoria
clínica, na diminuição do isolamento e numa maior realização dos objetivos de vida.
Na primeira - melhoria clínica, a relação de proximidade com profissionais no seu
ambiente de vida cria segurança na capacidade de superar o sofrimento clínico, o
que leva ao reconhecimento da importância do plano terapêutico e,
consequentemente, a uma maior adesão ao mesmo, bem como ao aumento da
participação em atividades valorizadas pelos próprios. Estas duas mudanças
contribuem para a primeira mudança material - o aumento da competência de
regulação emocional. A primeira, através do desenvolvimento de estratégias
específicas e a segunda, por via indireta, através de fatores mitigadores,
experiências gratificantes, satisfação pessoal e alargamento de relações. O aumento
da competência de regulação leva à redução da incapacidade gerada pelo problema
de saúde mental, para a qual também contribui a maior adesão ao plano terapêutico
quando este contempla intervenção farmacológica. Por seu turno, a redução da
incapacidade contribui para a melhoria clínica na medida em que permite que a
criança ou jovem esteja integrada e estabeleça relações de proximidade e apoio nos
seus diferentes contextos de vida, fatores de proteção da saúde mental.
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que, tal como nas crianças/adolescentes, determinará a longo prazo uma maior
realização dos objetivos de vida.

Na segunda - diminuição do isolamento, as atividades do projeto permitem
encontrar oportunidades de participação na comunidade onde se sentem bem
acolhidos, o que possibilita a redução do auto-estigma bem como a percepção de
uma rede de suporte apoiante e compreensiva, que geram em simultâneo o
aumento da autoconfiança. Esta permite o envolvimento em tarefas que aumentam
competências de resolução de problemas, instrumentais (atividades de vida diária) e
sociais. Estas competências contribuem em simultâneo para o aumento da
autonomia e para a redução de conflitos que se traduzem numa melhoria do
relacionamento familiar e com os pares, resultando por último numa diminuição do
isolamento, a segunda mudança material.

Familiares
A cadeia de mudanças gerada pela participação das famílias no projeto inicia-se
com a criação de uma relação de suporte em que estas se sentem mais apoiadas
para partilhar problemas e dúvidas, o que gera, por seu turno, duas vias de
mudança. A primeira é que a partilha de problemas e dúvidas abre a possibilidade
de compreenderem melhor o problema de saúde mental e, consequentemente,
permite a melhor identificação das adaptações necessárias no apoio a dar para
facilitar a inclusão social e adaptação escolar da criança ou jovem. Esta modificação
da atitude e competências de apoio traduz-se na primeira mudança material, a
melhoria das competências de apoio ao processo de recuperação. A segunda via de
mudança é gerada pelo facto das atividades do projeto permitirem em simultâneo a
melhoria da comunicação com a escola e com os outros serviços, bem como um
conhecimento mais alargado de serviços/recursos de apoio existentes na
comunidade. Estas duas mudanças levam a que a família recorra aos apoios
disponíveis, que se traduz na segunda mudança material, a redução da sobrecarga
na prestação de cuidados.

Na terceira - maior realização dos objetivos de vida, há duas vias distintas de
desenvolvimento da mudança nas crianças/adolescentes dos 10 aos 17 anos e nos
jovens adultos dos 18 até aos 25 anos.
Nos primeiros (10 aos 17 anos), as atividades do projeto, nomeadamente a
psicoeducação das figuras de suporte, permitem-lhes encontrar um ambiente
escolar mais compreensivo, que leva à redução dos fatores de stress, resultando
numa maior satisfação com o ambiente escolar. Daqui resulta uma diminuição do
absentismo escolar, que possibilita o desenvolvimento de experiências de sucesso
em ambiente escolar, responsáveis pela criação de confiança no percurso educativo
- a terceira mudança material. Será esta confiança no percurso escolar que
determinará a longo prazo uma maior realização dos objetivos de vida.

As duas mudanças materiais elencadas - melhoria das competências de apoio e
redução da sobrecarga na prestação de cuidados - geram uma redução do desgaste
familiar, criando um espaço de disponibilidade para a família ganhar mais
competências para prestar um apoio adequado, resultando por fim na melhoria da
relação familiar.

Nos segundos (18 aos 25 anos), as atividades do projeto permitem-lhes ganhar mais
consciência das suas capacidades/dificuldades e interesses, dando-lhes o autoconhecimento necessário para reconhecerem as oportunidades de formação/
emprego que melhor se adeqúam a si. Este reconhecimento facilita a clarificação do
que querem fazer no futuro, o que possibilita o planeamento vocacional, com
identificação dos passos necessários à sua concretização. Esta preparação
vocacional, aumenta a confiança no percurso escolhido, terceira mudança material,

Parceria – Serviço de Psiquiatria de Infância e da Adolescência
A parceria estabelecida no projeto gera duas cadeias de mudança no Serviço de
Psiquiatria de Infância e da Adolescência.
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Na primeira, as atividades do projeto possibilitam um conhecimento mais holístico
das crianças e jovens, que se traduz em dois ganhos, o aumento da informação com
relevância clínica e o alargamento sistémico do âmbito da intervenção. Estas duas
mudanças contribuem para uma tomada de decisão clínica mais fundamentada, que
contribui para a primeira mudança material, o desenvolvimento de uma resposta
adequada para situações mais complexas.

Na segunda, as atividades permitem à equipa de profissionais um conhecimento
maior dos recursos disponíveis, que se traduz numa maior colaboração com
entidades externas, e promovem o aumento dos momentos de reflexão em equipa,
que resulta em ganhos na colaboração e apoio entre profissionais. Estas mudanças
contribuem para um entendimento conjunto do problema e do papel de cada um
para a obtenção das mudanças desejadas, que conduz à segunda mudança material,
o desenvolvimento de uma intervenção integrada mais eficiente.

STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES

Crianças e Jovens

Capacidade de lidar com as
emoções

"Há um anos atrás estava mal, sempre envolvido em picardias. Este ano já não me "passo"", "Continuo a sentir ansiedade, mas já não
entro em pânico", "Deixei de ser tão impulsivo, de partir para a porrada", "Sinto-me mais capaz de enfrentar os medos"

Redução do isolamento social

"Estou a lidar melhor com os outros", "Fiz novas amizades", "Tenho menos medo das pessoas"

Maior confiança no percurso
escolhido

"O projeto ajudou a encontrar uma boa escola, que me compreende melhor", "Tive uma oportunidade de começar de novo, como se
o passado tivesse menos influência na minha vida presente", "Sinto-me mais no caminho de acabar o 12º ano"

Melhora a competência no
apoio ao processo de
recuperação

"Lido melhor com a minha filha", "Sei outras formas de proceder", "Conseguimos melhorar a comunicação", "Sei melhor como evitar
conflitos"

Redução da sobrecarga na
prestação de cuidados

"Sinto-me menos sobrecarregada", "Não tenho que tomar decisões sozinha, "Melhorei a minha vida profissional, deixei de faltar ao
meu trabalho", "Antes não saía de casa"

Resposta mais adequada
para situações mais
complexas

"A intervenção mais ampla, com maior abrangência, com consciência da importância de um trabalho sistémico, tem influência na
tomada de decisões clínicas"

Intervenção integrada mais
eficiente

"Tem permitido um olhar macro de cada caso, com criação de pontes entre os diferentes sistemas","O brainstorm em conjunto gera
pensarmos mais sobre os casos, uma intervenção mais consistente e uma maior fluidez na resolução de diversas situações", "Há uma
intensificação da articulação com as entidades externas e a colaboração com as entidades externas difíceis é facilitada".

Familiares

Serviço de
Psiquiatria da
Infância e da
Adolescência
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FAMILIARES
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PARCEIROS
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6. DISTÂNCIA PERCORRIDA
6.1. INDICADORES
•• Redução do Isolamento Social: frequência de participação em

Os indicadores selecionados para a avaliação das mudanças foram essencialmente
indicadores subjetivos devido à natureza das mudanças, tendo-se privilegiado a
avaliação das percepções dos diferentes stakeholders através de questionários
dirigidos aos próprios. A única excepção foi a escolha de um indicador objetivo
(Frequência de participação em atividades sociais fora de casa), emparelhado com
outro subjetivo, para avaliação da mudança Redução do Isolamento Social, mas
mesmo neste optou-se por uma escala de resposta subjetiva porque mais do que a
medida efetiva, pretendía-se a visão da criança ou jovem sobre a adequabilidade da
frequência do seu contacto social.

atividades sociais (fora de casa) e nível de satisfação com rede de
amizades;
•• Confiança no Percurso Escolhido: nível de capacidade percecionado

em dar continuidade aos projetos e o nível de satisfação com as
escolhas feitas;
•• Competência no Apoio ao Processo de Recuperação: nível de

conhecimento percecionado sobre o problema de saúde mental e o
nível de capacidade percecionado para apoiar o processo de
recuperação do(a) familiar;

Optou-se por selecionar dois indicadores por mudança para explorar diferentes
dimensões de cada, excepção feita aos indicadores selecionados para as mudanças
Capacidade de Lidar com Emoções nas Crianças e Jovens e Equilíbrio entre as
Necessidades de Todos nos Familiares. Na primeira, entendeu-se que o essencial era
a percepção da criança ou jovem sobre a sua capacidade de lidar com situações que
provocassem emoções difíceis. Na segunda mudança, privilegiou-se a percepção
dos familiares sobre a sua capacidade de conciliar o apoio ao familiar com a vida
pessoal. Em todas as outras mudanças, optou-se por médias aritméticas de dois
indicadores, a saber:

•• Adequação da Resposta para Situações Mais Complexas: nível de

informação com relevância clínica e o nível de respostas para as
necessidades diferenciadas dos beneficiários;
•• Eficácia da Intervenção Integrada: nível de articulação percecionado e

o nível de agilização da intervenção entre todos os intervenientes.
Utilizou-se uma escala de resposta de 5 pontos, em que o 1 representava o nível/
frequência mais reduzido, por contraponto ao 5 que representava o mais elevado.
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STAKEHOLDERS

Crianças e Jovens

Familiares

Serviço de Psiquiatria de
Infância e da Adolescência

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA

FONTE

MIN

MAX

Capacidade de lidar com as
emoções

Nível de capacidade percecionado para lidar com situações
difíceis

1

5

Inquérito aos beneficiários

Redução do isolamento
social

Média aritmética entre frequência de participação em atividades
sociais (fora de casa) e nível de satisfação com rede de amizades

1

5

Inquérito aos beneficiários

Confiança no percurso
escolhido

Média aritmética entre o nível de capacidade percecionado em
dar continuidade aos projetos e o nível de satisfação com as
escolhas feitas

1

5

Inquérito aos beneficiários
divididos por segmentos

Competência no apoio ao
processo de recuperação

Média aritmética entre o nível de conhecimento percecionado
sobre o problema de saúde mental e o nível de capacidade
percecionado para apoiar o processo de recuperação do(a)
familiar

1

5

Inquérito aos familiares

Equilíbrio entre as
necessidades de todos os
familiares

Nível de capacidade percecionado para conciliar o apoio ao
familiar com a vida pessoal

1

5

Inquérito aos familiares

Adequação da resposta
para situações mais
complexas

Média aritmética entre o nível de informação com relevância
clínica e o nível de respostas para as necessidades diferenciadas
dos beneficiários

1

5

Inquérito aos profissionais
do Serviço de Psiquiatria de
Infância e da Adolescência

Eficácia da intervenção
integrada

Média aritmética entre o nível de articulação percecionado e o
nível de agilização da intervenção entre todos os intervenientes

1

5

Inquérito aos profissionais
do Serviço de Psiquiatria de
Infância e da Adolescência
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6.2. DISTÂNCIA PERCORRIDA
A distância percorrida é a medida do diferencial de mudança entre o momento
prévio e posterior à intervenção, pretendendo medir a taxa de evolução de cada
mudança em avaliação.

de idade. Efetivamente, ao longo da intervenção com a população jovem adulta foi
frequente clarificar as escolhas vocacionais do jovem em função do seu perfil, mas o
projeto profissional ficar refém da pouca oferta formativa acessível financeiramente.

A análise dos resultados permite constatar que todas as áreas avaliadas registaram
uma evolução positiva significativa, particularmente evidente nas crianças e jovens.
Neste stakeholder, é possível verificar diferenças entre segmentos, com uma
evolução mais significativa nas crianças/adolescentes dos 10 aos 17 anos, por
comparação aos jovens dos 18 aos 25 anos, na Capacidade de Lidar com as Emoções
e na Confiança no Percurso Escolhido, registando-se o inverso na Redução do
Isolamento Social. Esta última diferença pode dever-se ao facto das primeiras se
encontrarem em idade da escolaridade obrigatória, o que lhes confere estruturação
do dia a dia e mais oportunidades de contacto social, registando por essa razão uma
evolução menos significativa do que os jovens adultos.

Nos familiares, é evidente uma diferença de evolução na área de Competência no
Apoio ao Processo de Recuperação e de Equilíbrio entre as Necessidades de Todos
os Familiares, com uma evolução mais significativa na primeira mudança. Uma
hipótese explicativa prende-se com a percentagem elevada de famílias
monoparentais da nossa população, com uma reduzida rede de suporte, levando a
que a prestação de cuidados esteja concentrada num só familiar, tornando mais
difícil o equilíbrio de necessidades do agregado.

A suportar esta interpretação estão os dados de avaliação de frequência de
contacto social, em que os jovens relatam maior isolamento social do que as
crianças/adolescentes. Este dado também pode ser responsável pela diferença
registada na Capacidade de Lidar com Emoções, na medida em que o isolamento
social priva os jovens de participação num leque alargado de situações, entre elas as
situações mais desafiantes e difíceis de gerir emocionalmente.
Por fim, a diferença registada na Confiança no Percurso Escolhido, provavelmente
prende-se com a diferença de oferta formativa dirigida à população menor e maior
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Por fim, os profissionais do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência
percepcionaram também de modo significativamente diferente a mudança
verificada na Adequação da Resposta a Situações Mais Complexas e na Eficácia da
Intervenção Integrada, com uma diferença mais acentuada na primeira (44,3%)
comparativamente à segunda (28,6%). Uma possível explicação para o resultado
menos expressivo na Eficácia da Intervenção Integrada prende-se com o facto do
parceiro privilegiar o trabalho em rede com a comunidade, pelo que o momento
prévio à intervenção registou níveis satisfatórios de articulação inter-sectorial, sendo
que a mais valia do projeto se centra no alargamento e agilização de uma
articulação já em curso.
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STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Crianças e
Jovens

Capacidade de lidar
com as emoções

Crianças dos 10 aos 17 anos

112,5%

Jovens dos 18 aos 25 anos

88,7%

Redução do isolamento
social

Crianças dos 10 aos 17 anos

45,3%

Jovens dos 18 aos 25 anos

53,5%

Confiança no percurso
escolhido

Crianças dos 10 aos 17 anos

122,2%

Jovens dos 18 aos 25 anos

91,3%

Familiares

DP

55,9%

Competências no apoio
ao processo de
recuperação
N/A

Serviço de
Psiquiatria de
Infância e da
Adolescência

Equilíbrio entre as
necessidades de todos
os familiares

36,9%

Adequação da resposta
para situações mais
complexas

44,3%

Eficácia da intervenção
integrada

N/A

28,6%
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7. DESCONTOS

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Crianças e Jovens

Capacidade de lidar com
as emoções

Crianças dos
10 aos 17 anos

16,7%

Jovens dos
18 aos 25 anos

37,6%

Crianças dos
10 aos 17 anos

4,2%

Jovens dos
18 aos 25 anos

13,8%

Crianças dos
10 aos 17 anos

9,1%

Jovens dos
18 aos 25 anos

20,4%

Competência no apoio
ao processo de
recuperação

N/A

-11,3%

Equilíbrio entre as
necessidades de todos
os familiares

N/A

-16,3%

Adequação da resposta
para situações mais
complexas

N/A

0%

Eficácia da intervenção
integrada

N/A

21,0%

7.1. ATRIBUIÇÃO I
A Atribuição I refere-se à percentagem de mudança que teria acontecido caso
os stakeholders não recebessem apoio de nenhuma intervenção, ou seja,
expressa a evolução que teria acontecido de modo próprio. Assim sendo, para
cada mudança foi perguntado a cada stakeholder a sua estimativa de evolução
caso não tivesse participado no projeto PROMove-te+.
Dos resultados obtidos, é possível constatar que as crianças e jovens
anteciparam uma evolução positiva da mudança, mesmo que pequena,
enquanto os familiares previram uma deterioração das áreas em avaliação. Já os
profissionais do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência anteviram
uma ausência de mudança na Adequação da Resposta para Situações Mais
Complexas e uma evolução positiva na Eficácia da Intervenção Integrada, fruto
provavelmente da sua filosofia de trabalho em rede.
Comparando os segmentos das crianças e jovens, também é possível observar
uma tendência dos jovens adultos (18 aos 25 anos) preverem uma evolução
positiva mais significativa que as crianças/adolescentes (10 aos 17 anos),
provavelmente devido à diferença de autonomia que os fará sentir mais
empoderados para gerar mudança.
Por fim, comparando as estimativas de evolução, a mudança que registou maior
antecipação de evolução positiva foi a Capacidade de Lidar com as Emoções
por parte das crianças e jovens, sendo possível que a atribuição seja elevada por
se entender que é uma mudança menos dependente de fatores externos e mais
passível de gestão autónoma.

Redução do isolamento
social

Confiança no percurso
escolhido

Familiares

Serviço de Psiquiatria
de Infância e da
Adolescência
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7.2. ATRIBUIÇÃO II
A atribuição II estima a percentagem de mudança passível de ser imputada a
terceiros, outras intervenções. Para a avaliar esta atribuição, foi perguntado a
cada stakeholder se havia recebido outros apoios/intervenções para cada
mudança e a sua estimativa de contributo para a mudança dos mesmos.
Numa primeira análise dos dados, é possível constatar que de todos os
stakeholders os familiares são aqueles que referem menos apoio de outras
entidades, atribuindo um contributo marginal da mudança registada a outras
intervenções. De seguida, os profissionais do Serviço de Psiquiatria da Infância e
da Adolescência também atribuem um contributo abaixo dos 20% a outras
intervenções. Já as crianças e jovens assinalam uma taxa de contribuição que
oscila entre os 22% e os 45% de outras intervenções nas mudanças registadas,
contributos esses mais significativos na Capacidade de Lidar com as Emoções e
na Redução do Isolamento Social. Na primeira existe um contributo importante
atribuído às equipas clínicas de saúde mental, totalmente consentâneo com a
filosofia de intervenção integrada do projeto. Na segunda mudança
identificámos nas respostas um conjunto de serviços que decorreram da
intervenção do projeto, uma vez que um dos objetivos centrais é aumentar e
capacitar a rede social de suporte, facilitando o acesso aos serviços existentes
na comunidade. Assim sendo, a atribuição II desta mudança encontra-se
sobrestimada já que as intervenções complementares não são totalmente
independentes do projeto PROMove-te+.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Crianças e Jovens

Capacidade de lidar com
as emoções

Crianças dos
10 aos 17 anos

33%

Jovens dos
18 aos 25 anos

23%

Crianças dos
10 aos 17 anos

45%

Jovens dos
18 aos 25 anos

22%

Crianças dos
10 aos 17 anos

22%

Jovens dos
18 aos 25 anos

23%

Competência no apoio ao
processo de recuperação

N/A

10%

Equilíbrio entre as
necessidades de todos os
familiares

N/A

10%

Adequação da resposta
para situações mais
complexas

N/A

17%

Eficácia da intervenção
integrada

N/A

11%

Redução do isolamento
social

Confiança no percurso
escolhido

Familiares

Serviço de Psiquiatria
de Infância e da
Adolescência
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8. IMPACTO
8.1. QUANTIDADE
A quantidade de mudança é a evolução registada que pode ser diretamente
atribuível à intervenção no âmbito do projeto, após os descontos da evolução por
motu próprio ou decorrente de outras intervenções.
No gráfico relativo à Quantidade de Mudança, pode-se verificar que a mudança com
melhoria mais significativa foi a Confiança no Percurso Escolhido sentida pelas
crianças e jovens e a menos significativa foi a Eficácia da Intervenção Integrada
registada pelos profissionais do Serviço de Psiquiatria de Infância e da Adolescência.
Na análise do gráfico Distância Percorrida x Quantidade de Mudança Atribuída ao
Projeto, regista-se que a evolução identificada em todas as mudanças é atribuída em
percentagem igual ou superior a 50% ao PROMove-te+, salientando o contributo
significativo da intervenção nas mesmas.
É, ainda, de sublinhar que as mudanças registadas pelos Familiares na Competência
no Apoio ao Processo de Recuperação e no Equilíbrio entre as Necessidades de
Todos os Familiares foram integralmente atribuídas à intervenção no âmbito do
PROMove-te+. Este dado vem ao encontro de um objetivo central do projeto, a
capacitação da rede de suporte da criança ou jovem com problemas de saúde
mental. Salienta, ainda, a pertinência da intervenção pela ausência registada de
outras intervenções neste âmbito.
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8.2. ÍNDICES DE DURABILIDADE
O índice de durabilidade refere-se à estimativa de evolução da mudança finda a
intervenção. Para o efeito, perguntou-se a todos os stakeholders como perduraria
o impacto do projeto, para cada mudança, após o seu término, sendo a escala de
resposta de 5 pontos, em que 1 significava Extinguir-se-ia imediatamente e 5
Perduraria por vários anos, crescendo.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Crianças e Jovens

Capacidade de lidar
com as emoções

Crianças dos
10 aos 17 anos

2,8

Jovens dos
18 aos 25 anos

2,2

Crianças dos
10 aos 17 anos

2,8

Jovens dos
18 aos 25 anos

2,8

Crianças dos
10 aos 17 anos

3,1

Jovens dos
18 aos 25 anos

2,8

Competência no apoio
ao processo de
recuperação

N/A

2,9

Equilíbrio entre as
necessidades de todos
os familiares

N/A

2,4

Adequação da
resposta para
situações mais
complexas

N/A

3,4

Eficácia da
intervenção integrada

N/A

3,9

Redução do
isolamento social

Na tabela, podemos verificar que entre os stakeholders, são os profissionais dos
Serviços que estimam maior durabilidade das mudanças registadas, encontrandose a média de respostas entre Perduraria por vários anos, em declínio (3) e
Perduraria por vários anos, estável (4).

Confiança no percurso
escolhido

As crianças e jovens, bem como os familiares, estimaram uma durabilidade das
mudanças entre Perduraria no ano seguinte (2) e Perduraria por vários anos, em
declínio (3). Deste dado pode depreender-se que a apropriação dos ganhos
identificados é parcial, existindo necessidade de consolidar as aprendizagens e a
confiança nas competências pessoais.

Familiares

Serviço de Psiquiatria
de Infância e da
Adolescência
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8.3. ÍNDICES DE IMPORTÂNCIA
O Índice de Importância expressa a relevância da mudança para a qualidade de vida
dos beneficiários. Na sua avaliação perguntou-se a todos os stakeholders a
importância de cada mudança na sua vida, sendo a escala de resposta de 4 pontos,
em que 1 significava Nada importante e 4 Extremamente importante.
Da análise do gráfico Índice de Importância por Mudança e da tabela 13, pode-se
constatar que todos os stakeholders valorizaram de modo significativo as mudanças
em estudo, tendo classificado a sua importância entre Muito e Extremamente
importante. Já os demais gráficos ilustram a relevância relativa de cada mudança
para os diferentes stakeholders e a sua análise permite constatar que todas são
valorizadas de modo equivalente. Assim sendo, os resultados obtidos possibilitam
concluir que as mudanças alvo da intervenção espelham necessidades relevantes do
público-alvo.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Crianças e Jovens

Capacidade de lidar com as emoções

Crianças dos 10 aos 17 anos

3,4

Jovens dos 18 aos 25 anos

3,3

Crianças dos 10 aos 17 anos

3,3

Jovens dos 18 aos 25 anos

3,2

Crianças dos 10 aos 17 anos

3,3

Jovens dos 18 aos 25 anos

3,2

Redução do isolamento social

Confiança no percurso escolhido

Familiares

Serviço de Psiquiatria
de Infância e da
Adolescência

IMPORT.

Competência no apoio ao processo de recuperação

N/A

3,7

Equilíbrio entre as necessidades de todos os
familiares

N/A

3,6

Adequação da resposta para situações mais
complexas

N/A

3,7

Eficácia da intervenção integrada

N/A

3,6
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8.4. ÍNDICES DE IMPACTO
O Índice de Impacto ilustra a ponderação da quantidade de mudança atribuível ao
projeto pela durabilidade estimada e a importância classificada pelos stakeholders,
multiplicado pelo número total (universo) de cada grupo de stakeholders, para
dessa forma obter o impacto absoluto medido para cada mudança.
Analisando o impacto nos diferentes stakeholders, uma primeira análise indica que
foram os familiares que vivenciaram maior impacto da intervenção. No entanto,
quando a equação de impacto é realizada por beneficiário (impacto relativo),
corrigindo o enviesamento introduzido pela disparidade de elementos dos diferentes
grupos de stakeholders, verificou-se que foram as crianças e jovens quem
experimentou maior impacto da intervenção, seguidos dos familiares e, por fim, dos
profissionais.
Na análise por stakeholder, constatou-se a existência de diferença no impacto vivido
pelos segmentos das crianças e jovens. Embora a mudança Confiança no Percurso
Escolhido tenha tido maior impacto em ambos, nas crianças/adolescentes dos 10
aos 17 anos a segunda mudança com maior impacto foi a Capacidade de Lidar com
as Emoções enquanto nos jovens dos 18 aos 25 anos a Redução do Isolamento
Social foi a mais significativa.
Nos familiares e profissionais, existiram diferenças significativas no impacto das
mudanças, sendo que nos primeiros a mudança com mais impacto foi a
Competência no Apoio ao Processo de Recuperação e nos profissionais do Serviço
de Psiquiatria da Infância e da Adolescência o maior impacto adveio da mudança
Adequação da Resposta para Situações Mais Complexas.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Crianças e Jovens

Capacidade de lidar com as emoções

Crianças dos
10 aos 17 anos

173,41

Jovens dos
18 aos 25 anos

51,67

Crianças dos
10 aos 17 anos

63,96

Jovens dos
18 aos 25 anos

55,03

Crianças dos
10 aos 17 anos

257,11

Jovens dos
18 aos 25 anos

85,01

Redução do isolamento social

Confiança no percurso escolhido

Familiares

Serviço de Psiquiatria
de Infância e da
Adolescência

IMPACTO

Competência no apoio ao processo de recuperação

N/A

326,89

Equilíbrio entre as necessidades de todos os
familiares

N/A

187,64

Adequação da resposta para situações mais
complexas

N/A

56,08

Eficácia da intervenção integrada

N/A

33,07
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MAPA DE IMPACTO

Stakeholders

Crianças e Jovens

Segmentos

Crianças dos 10
aos 17 anos

Universo

29

Recursos Realizações

38756,15€
recursos
monetários
9900,00€
recursos em
género

Por utente:
6 Sessões de avaliação (pré e
pós-intervenção);
4 Actividades de Adesão ao
Tratamento;
9 Actividades para Redução do
Absentismo ou Melhoria de
Adaptação ao Contexto;

Mudanças
Descrição

Indicador

Capacidade de
lidar com as
emoções

Descontos

Impacto

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice Impacto

Nível de capacidade
percecionado para lidar
com situações difíceis

112,5%

16,7%

33%

62,8%

2,8

3,4

173,41

Redução do
isolamento social

Média aritmética entre
frequência de participação
em atividades sociais (fora
de casa) e nível de
satisfação com rede de
amizades

45,3%

4,2%

45%

23,9%

2,8

3,3

63,96

Confiança no
percurso
escolhido

Média aritmética entre o
nível de capacidade
percecionado em dar
continuidade aos projetos
e o nível de satisfação com
as escolhas feitas

122,2%

9,1%

22%

86,7%

3,1

3,3

257,11

Nível de capacidade
percecionado para lidar
com situações difíceis

88,7%

37,6%

23%

42,4%

2,2

3,3

51,67

10 Actividades para Redução do
Isolamento Social;
8 Actividades de Orientação
Vocacional e de Incentivo à
Qualificação Profissional;

Jovens dos 18 aos
25 anos

17

3 Outras Actividades (redução do
comportamento pré-delinquente,
promoção da inserção
profissional, exploração de
alternativas residenciais, apoio a
situações de emergência social). Capacidade de
lidar com as
emoções
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9. CONCLUSÃO E
RECOMENDAÇÕES

beneficiários do projeto encontrava-se em situação de exclusão social, privado de
oportunidades de estudo, formação ou trabalho e das relações sociais daí
decorrentes. No entanto, um dos principais obstáculos sentidos na intervenção
prendeu-se com as limitações da oferta formativa, dificultando a concretização
atempada dos planos de qualificação profissional delineados com o jovem, com
naturais consequências na Confiança no Percurso Escolhido e, frequentemente,
privando o jovem do acompanhamento necessário em fase de adaptação às
exigências da formação profissional. Assim sendo, considera-se que os tempos de
intervenção nesta faixa etária deveriam ser mais alargados por forma a garantir o
seu adequado acompanhamento.

Os resultados da Análise de Impacto Avaliativa validaram a filosofia e
conceptualização da intervenção no âmbito do Projeto PROMove-te+. Os valores
obtidos nos Índices de Importância por parte de todos os stakeholders
consubstanciam o desenho do projeto e as mudanças alvo da intervenção, enquanto
os resultados de Quantidade de Mudança evidenciam ganhos significativos fruto da
intervenção.
A par destes resultados, a Análise de Impacto também salientou áreas a melhorar.
Em primeiro lugar, o Índice de Durabilidade das mudanças estimado tanto pelas
crianças e jovens quanto pelos familiares alerta para uma das lacunas principais do
projeto. Efetivamente, no delineamento das Teorias de Mudança (TM) com estes dois
stakeholders, foi possível verificar que a relação de apoio estabelecida foi o primeiro
fator desencadeador de mudança. Este dado é consistente com a literatura
especializada, em que a relação terapêutica é apontada como ingrediente essencial
à mudança, constituindo uma base segura para a criança, jovem ou família
explorarem novas formas de lidar com a situação vivida. Neste sentido, a par da
intervenção intensiva ao longo de um ano, seria fundamental oferecer uma resposta
de apoio de médio prazo menos intensiva, que permitisse consolidar as
aprendizagens e reforçar o locus de controle interno das mudanças. Esta resposta
poderia assumir a forma de colónias abertas terapêuticas no período de férias
escolares para as crianças, grupos terapêuticos para os jovens adultos e grupos de
ajuda mútua para as famílias.
Outro resultado relevante prende-se com o Índice de Impacto menos expressivo nos
jovens adultos, com excepção da evolução registada na mudança Redução do
Isolamento Social. Efetivamente, uma maioria muito expressiva dos jovens

Por fim, no que diz respeito ao impacto das mudanças avaliadas pelos profissionais
do Serviço de Psiquiatria de Infância e da Adolescência, é de salientar a estimativa
de manutenção por vários anos da mudança Eficácia da Intervenção Integrada. Este
dado é inteligível e coerente com a TM delineada, uma vez que o alargamento e
agilização das parcerias com recursos da comunidade, a conceptualização e
intervenção multidisciplinar e intersectorial seriam sustentáveis após término da
intervenção.
Centrando a discussão no processo de análise, passa-se à identificação das
principais dificuldades:
a) Timing da avaliação: uma dificuldade sentida foi a impossibilidade de
envolvimento de um grupo de stakeholders na análise de impacto, as figuras de
suporte da comunidade educativa. O calendário da avaliação de impacto não
permitiu o envolvimento dos Diretores de Turma dada a sua rotatividade por ano
lectivo. Assim sendo, em edições futuras será necessário adequar os timings da
avaliação a anos lectivos e não civis, por forma a garantir a sua inclusão.
b) Alocação de recursos para a avaliação: as amostras reduzidas na quantificação
do impacto são a principal limitação da análise realizada, sendo recomendável
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stakeholders, que contribuiu para uma leitura mais compreensiva do processo de
mudança. Efetivamente, tratando-se de um projeto que privilegia o acordo entre
todos os intervenientes na leitura do problema e do plano de intervenção a nível
casuístico, foi um complemento importante reproduzir este processo ao nível da
conceptualização do projeto.

alguma cautela na extrapolação de resultados. Esta limitação também se deveu
ao desencontro dos timings de avaliação previstos em projeto com os timings da
IS_Beta, resultando numa dificuldade de afetação a tempo completo da equipa a
esta tarefa.
c) Seleção das mudanças materiais: os resultados de impacto menos
significativos no Equilíbrio de Necessidades de Todos os Familiares, alerta para a
possibilidade desta mudança depender mais da composição do agregado
(famílias monoparentais, mais do que um elemento com necessidades de apoio
especiais) do que da sua rede de apoio, não estando na dependência direta da
intervenção. De modo a aferir esta hipótese, fará sentido segmentar o
stakeholder familiares por composição do agregado, permitindo uma posterior
adequação das metodologias de intervenção de acordo com a tipologia. Será
igualmente necessário rever a mudança material a avaliar, substituindo-a por
Maior Disponibilidade para Suprir Necessidades Pessoais e utilizando como
indicador a Redução da Sobrecarga na Prestação de Cuidados. Essa alteração
implicará a revisão da TM de Chegada, substituindo-se a mudança Equilíbrio de
Necessidades de Todos os Familiares, caso se verifique não se tratar de uma
mudança generalizável para a maioria das famílias.
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d) Adequação da metodologia de avaliação dos descontos: assentando a filosofia
de intervenção na ativação de recursos da comunidade para dar resposta a
necessidades da criança ou jovem não é de estranhar que uma parte significativa
da mudança atribuída a outras intervenções seja decorrente do plano de
intervenção do projeto, existindo necessidade de adaptar a metodologia de
avaliação de atribuições por forma a diferenciar o contributo direto e indireto da
intervenção.
Em suma, revendo todo o caminho percorrido ao longo da análise de impacto,
tratou-se de um processo de aprendizagem rico e útil para novas edições do projeto.
Como momento chave elegemos a validação da TM com cada grupo de
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SUMÁRIO EXECUTIVO

De um modo geral, a capacidade de abstração que muitas questões exigem
tornaram-nas de muito difícil aplicabilidade, pelo que seria pertinente, no futuro,
haver lugar a uma reformulação das mesmas.

O Centro Social Paroquial de Ribeirão é uma IPSS do concelho de Vila Nova de
Famalicão, distrito de Braga,com intervenção social nas áreas da Infância, Terceira
Idade e Deficiência, constituída no ano de 1986. O projeto em análise circunscrevese à área da Deficiência,mais concretamente aos utentes que frequentam a resposta
de Centro de Atividades Ocupacionais. A promoção de competências pessoais,
sociais e profissionais em Pessoas com Deficiência e Incapacidade como medida de
combate à pobreza e exclusão social, é uma preocupação do CSPR.

Como descobertas proveitosas para o projeto em análise, tem-se que o impacto
gerado nos utentes foi maior que o gerado nas famílias. Também o facto de os
clientes terem recebido um importante impacto do projeto foi, uma surpresa.

A análise desenvolvida teve como objetivo recolher conhecimentos que possam, de
alguma forma, contribuir para o impacto social do projeto. Consideramos, também,
que a própria implementação desta avaliação nos deu indicadores para melhorar a
forma como o projeto está a ser implementado, de forma a garantirmos que o
mesmo acrescente tanto valor social quanto aquilo que lhe é possível.
Ao longo deste estudo foram encontradas várias dificuldades, sendo a mais
relevante a obtenção de informação fidedigna por parte dos utentes. Com efeito,
tratam-se de pessoas com deficiência e/ou incapacidade, sendo que a sua grande
maioria possui défice cognitivo. Por outro lado, as dificuldades de compreensão, por
parte dos utentes, de conceitos abstratos como os contemplados nos questionários,
não facilitaram a obtenção de respostas conscientes e credíveis. As dificuldades de
compreensão também se estenderam às famílias e clientes.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
A intervenção em estudo nasce da constatação de um considerável número de
pessoas com deficiência e incapacidade (PCDI) integradas no Centro de Atividades
Ocupacionais (CAO) da Casa Santa Maria do Centro Social Paroquial de Ribeirão
(CSPR), as quais têm capacidades que justificam a sua integração numa Atividade
Socialmente Útil (ASU). Com efeito, 1/5 dos utentes da detinham capacidades que
lhes permitiam desenvolver uma atividade com fins produtivos e similares à
realidade do mundo do trabalho. Em Vila Nova de Famalicão, segundo dados dos
Censos de 2001, existem 6917 pessoas com deficiência e incapacidade sendo que
4067 destes têm 15 ou mais anos, não apresentando qualquer tipo de atividade
económica.

As Estufas Acessíveis em Hidroponia têm como objetivos gerais: o aumento da
empregabilidade da PCDI; aumento do bem-estar físico e psicológico das PCDI; e
maior sustentabilidade financeira da Instituição. Como objetivos específicos
elencamos: alimentação mais saudável dos utentes da nossa IPSS; redução de
gastos com a compra de produtos hortícolas; aumento das responsabilidades da
PCDI; melhorias ao nível dos hábitos de trabalho da PCDI; melhoria ao nível das
relações interpessoais; valorização e reconhecimento das habilidades produtivas.
Nesta continuidade, refira-se que a análise recaiu sobre as estufas acessíveis em
hidroponia, as quais se encontram em atividade desde 09/2016. À data, a dimensão
da estufa era de 200 m2 de área produtiva e 100m2 de área técnica, tendo,
entretanto, em julho de 2018, vindo a ocupar uma área produtiva de 1000m2.
Atualmente, existem 15 PCDI a desenvolver atividades produtivas na estufa.

A promoção de competências pessoais, sociais e profissionais em PCDI como
medida de combate à pobreza e exclusão social é uma preocupação do CSPR, na
medida em que tenta ajustar a sua intervenção social às necessidades da
comunidade, representando, também, mais um esforço no caminho para a
sustentabilidade organizacional, sempre no sentido de concretizar a missão –
“Educar e apoiar ao longo da vida”.

77

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RIBEIRÃO CASA SANTA MARIA

1.2. PORQUÊ?

1.3. COMO?

A análise que desenvolvemos destinava-se a recolher conhecimentos que possam,
de alguma forma, contribuir para a avaliação do impacto social do nosso projeto.
Por outro lado, julgamos que a própria implementação da avaliação nos poderia dar
indicadores para melhorar a forma como o projeto está a ser implementado, de
forma a garantirmos que o mesmo acrescente tanto valor social quanto aquilo que
lhe é possível. Neste sentido, averiguamos a forma como os utentes que colaboram
nas atividades da estufa exprimem bem-estar físico, psicológico e se sentem mais
valorizados pela comunidade, em virtude do projeto. De igual forma, foi-nos
pertinente compreender a forma como as estufas contribuem para a
sustentabilidade financeira da Instituição, assim como os benefícios que
despoletaram na alimentação dos utentes. Por conseguinte, importou perceber a
escala dos benefícios proporcionados por este projeto. Ou seja, em que medida os
benefícios podem ser potenciados e conhecer, de forma clara e objetiva, o impacto
social que este projeto alavanca.

A presente análise foi avaliativa e os dados analisados reportaram a 1 ano financeiro
(janeiro a dezembro 2018). Ao longo dos três meses em que decorreu o estudo
foram recolhidos alguns dados que se encontravam em falta, os quais foram
extrapolados para o ano em análise.

O presente relatório de avaliação do impacto destina-se aos nossos beneficiários e
público em geral. É considerado também um processo de autoavaliação para a
equipa técnica e para a própria instituição conhecer, de forma aprofundada, a forma
como o projeto gera impacto e potenciar as suas mais valias.

2. STAKEHOLDERS

A análise contou com uma equipa técnica com competências em engenharia
agrónoma, psicologia e serviço social. Para o envolvimento dos stakeholders foram
promovidos encontros com as famílias para a recolha de sugestões e para que estas
pudessem conhecer, in loco, as atividades que são dinamizadas nas estufas.
Os responsáveis por conduzir a análise foram o engenheiro agrónomo, a assistente
social e a psicóloga, todos afetos à organização. Estes profissionais reuniram duas
tardes por semana, durante três meses.

2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
No projeto estufas acessíveis em Hidroponia confluem vários stakeholders, a saber:
utentes, famílias, clientes/consumidores, Instituição, financiadores e entidades
parceiras do projeto.
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Outro stakeholder é o CSPR que tem conseguido uma considerável projeção em
virtude deste projeto. O facto de ser um projeto pioneiro, que alia sustentabilidade
financeira, preocupações de índole ecológica e que, na sua essência, inclui PCDI,
facilita a divulgação do bom nome do CSPR, dos seus valores, missão e visão.

O foco do projeto é a capacitação dos utentes, pelo que são considerados como o
principal stakeholder. Na segmentação deste grupo, decidiu-se que para avaliar o
impacto da participação no projeto das estufas acessíveis em hidroponia seria
interessante averiguar as diferenças entre o grupo de utentes que frequentam a
estufa e os utentes que estão em CAO, funcionando estes últimos quase que como
um grupo de controlo que nos permite avaliar o impacto social causado por este
projeto nos primeiros. Para melhor caraterização, importa ressalvar a média de
idades e a média de incapacidades, segundo o Atestado de Incapacidade Multiuso
- AIM. O grupo de utentes da estufa têm uma média de idades na ordem dos 32
anos, enquanto os de CAO têm uma média de idades de 30 anos. Já no que
concerne à percentagem de incapacidade, a dos utentes da estufa é de 73%, e a dos
utentes de CAO é de 91%.

Impreterivelmente, é necessário considerar como stakeholders os nossos
financiadores: a EDP Solidária, a Missão Continente e a Câmara Municipal de V.N.
Famalicão. A estufa acessível em hidroponia nasceu de uma candidatura ao BPI
Capacitar - 2016, que possibilitou que os utentes experimentassem uma atividade
produtiva diferenciadora, para aprimorar as suas competências. No ano 2017,
elaboraram-se candidaturas à EDP Solidária e à Missão Continente para dar azo ao
projeto de expansão da estufa. No ano 2018, a Câmara Municipal que já havia
reconhecido a Estufa Acessível em Hidroponia com os “Selos Famalicão Visão 25”
- em 2016, decidiu apoiar também financeiramente.

Um outro stakeholder identificado como crucial são os familiares dos utentes.
Apesar da grande variabilidade de como cada família vê o projeto e a participação
que o seu familiar tem, acredita-se que as famílias são as mais interessadas na
capacitação e empowerment dos seus familiares, sendo beneficiadas pelos ganhos
que a sua participação possa gerar no seu familiar. De relevar que a Instituição
detém a tutela de alguns utentes, o que não significa que a família seja inexistente
ou até ausente, apenas não é a responsável pelo utente.

Por último, destacam-se os stakeholders que são parceiros. Neste grupo, atribui-se
importância às escolas e à Câmara Municipal. As escolas porque o projeto foca nas
visitas pedagógicas os diversos níveis de ensinos da região. A intenção é aproximar
a comunidade das PCDI, conhecer o trabalho desenvolvido pelos utentes nas estufas
acessíveis em hidroponia mas, também, promover hábitos de alimentação saudável
e incutir este conhecimento que é totalmente replicável noutros locais. Ressalva-se
que a Câmara Municipal é financiador, mas também parceiro, uma vez que, ao nível
do trabalho social que desenvolve na comunidade e em articulação com as IPSS, o
CSPR participou em diversos eventos nos quais divulgou o trabalho desenvolvido
nas estufas acessíveis em hidroponia.

Os bens produzidos na estufa visam responder às necessidades sinalizadas na
cozinha da Instituição, que prepara cerca 800 refeições diariamente. Havendo
excedente, promove-se a venda. Os clientes/consumidores são as famílias dos
utentes e os colaboradores da Instituição, assim como a comunidade em geral
dentro das instalações do CSPR. Pontualmente, um fornecedor de frutas e legumes
do CSPR assume a figura de cliente, bem como alguns restaurantes e mercados
locais, em alturas de grande excedente.

79

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RIBEIRÃO CASA SANTA MARIA

GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Utentes - Jovens e
adultos com
deficiência e/ou
doença mental

Integrados na
estufa acessível
em hidroponia

Pessoas com deficiência ou incapacidade (PCDI) que frequentam a resposta
social de CAO da Casa Santa Maria do C. S. P. Ribeirão, às quais foram
reconhecidas competências para a integração no projeto da estufa acessível em
hidroponia. Este conjunto de utentes apresenta uma média de 32 anos de idade
e uma incapacidade de 73%, com base no Atestado de Incapacidade Multiusos

Utentes com autonomia e habilidades produtivas para o
desempenho de tarefas na estufa acessível em hidroponia.
Estes utentes passam mais de 50% do tempo em que estão
no Centro de Atividades Ocupacionais, ou seja, de segunda
a sexta feira - entre as 9h e às 17h -, a desenvolver tarefas
na estufa

Integrados no
CAO da Casa
Santa Maria (e
não na estufa)

Pessoas com deficiência ou incapacidade (PCDI) que frequentam a resposta
social de CAO da Casa Santa Maria do C. S. P. Ribeirão. Este conjunto de utentes
apresenta uma média de 30 anos e uma incapacidade de 91%, com base no
Atestado de Incapacidade Multiusos

Utentes que pelo seu perfil ocupacional, de segunda a
sexta feira - entre as 9h e às 17h -, estão integrados nas
atividades terapêuticas, desportivas e estritamente
ocupacionais da Casa Santa Maria

Famílias

N/A

Os familiares dos utentes integrados na Casa Santa Maria devem ser entendidos
na sua globalidade, apesar de terem diferentes níveis de envolvimento

Pessoas de referência para os utentes que desempenham
tarefas na estufa acessível em hidroponia e que são cruciais
para a sua motivação, empenho e felicidade!

Clientes

N/A

Os bens produzidos na estufa, havendo excedente, são vendidos a pessoas ou
entidades que têm uma relação próxima com a Instituição - colaboradores,
familiares de utentes, fornecedores e restaurantes / mercados locais

Pessoas extremamente importantes nesta cadeia de valor.
Atribuem sentido e dão significado ao trabalho
desenvolvido pelos nossos utentes que, muitas vezes,
acompanham as vendas

Instituição

N/A

Instituição diretamente impactada pela forma como o projeto é divulgado, pela
qualidade da alimentação que proporciona aos seus 500 utentes, e pelo
investimento e impacto que este projeto lhe oferece

É esta a Instituição responsável pelas alterações que o
projeto possa vir a sofrer, assim como aquela que está
incumbida pela dinamização do mesmo

Financiadores

N/A

O projeto contou com o apoio financeiro da EDP Solidária - 2017, Missão
Continente e Câmara Municipal Vila Nova de Famalicão - 2018

O contributo dos financiadores foi determinante para o
arranque do projeto e célere operacionalização do mesmo

Parceiros

N/A

O projeto tem como parceiros escolas e a Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão

Os parceiros são importantes para mostrar o nosso
trabalho, dinamismo e credibilidade, bem como, ajudar-nos
a manter este projeto próximo da comunidade
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2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS
NA ANÁLISE
Na presente análise de impacto social foram incluídos os seguintes três grupos de
stakeholders: “utentes”, “famílias” e “clientes”. Para esta seleção atentou-se a
critérios como:
•• A relevância que a perspetiva dos utentes tem num projeto que, na sua essência,
foi construído para beneficiá-los;
•• A importância da perspectiva dos familiares enquanto observadores do impacto
gerado pelo projeto em cada um dos utentes;
•• A relação estreita que é mantida com os clientes, para os quais o propósito do
projeto não é desconhecido.
Os restantes stakeholders foram excluídos da análise dado o limite de tempo e por
se considerar que 0s três incluídos são, de facto, aqueles que melhor permitem
avaliar o impacto social produzido pelo projeto.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Utentes - Jovens e
adultos com
deficiência e/ou
doença mental

Integrados na
estufa acessível
em hidroponia

São os beneficiários diretos do projeto

Utentes - Jovens e
adultos com
deficiência e/ou
doença mental

Integrados no
CAO da Casa
Santa Maria (e
não na estufa)

São o grupo de controlo que nos permite
avaliar o impacto social causado por este
projeto

Famílias

Sim

Grupo de stakeholders com potencial
interesse no impacto do projeto. Devido
à proximidade que têm com os utentes
podem ter experienciado mudanças
relevantes

Clientes

Sim

Contribuem para a sustentabilidade
financeira do projeto. Permitem uma
perspetiva externa e a operacionalização
dos resultados alcançados

Instituição

Não

Poderiam ser envolvidos nesta análise
mas optou-se por incluí-la numa análise a
realizar à posteriori, a qual se pretende
mais aprofundada
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Financiadores

Não

Permitiram a realização deste projeto
inovador. Foram excluídos da análise
dada a necessidade de redução do grupo
dos stakeholders

Parceiros

Não

Contribuíram, de forma determinante,
para este projeto. Foram excluídos da
análise dada a necessidade de redução
do grupo dos stakeholders

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS
STAKEHOLDERS
Relativamente ao grupo de stakeholders constituído pelos familiares, foi aplicado
um inquérito, via presencial, telefónica e por email, a um grupo representativo dos
mesmos, tratando-se de uma amostra aleatória.

O projeto das estufas acessíveis em hidroponia integrou, no ano de 2018, 15 utentes
do Centro de Atividades Ocupacionais. A intenção foi inquirir todos estes utentes de
forma presencial, ficando estes inquéritos a cargo de um elemento da equipa
técnica com sensibilidade para os ajudar em caso de dificuldades na verbalização.
Integrados no Centro de Atividade Ocupacionais, mas não nas atividades
dinamizadas na estufa, estão 14 utentes, sendo que 7 foram inquiridos no sentido de
verificar as mudanças que experienciaram. De notar que não foram inquiridos mais
utentes pela incapacidade de obtenção de qualquer tipo de respostas dos mesmos.
Apraz reforçar que a larga maioria dos utentes possuem dificuldades intelectuais e/
ou défices cognitivos, pelo que recorreu-se a uma comunicação acessível dando
várias alternativas de resposta com o propósito de que selecionassem uma.

Por último, foram aferidas as opiniões dos clientes/consumidores selecionando uma
amostra aleatória composta por clientes internos e externos. Estas opiniões foram
recolhidas através de contactos telefónicos, inquérito por email e presencial, de
forma a simplificar a recolha de informação.
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STAKEHOLDER

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO
N.

Amostragem

Método

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO
N.

%

Método

Utentes - Jovens e
adultos com
deficiência ou doença
mental

Integrados na estufa acessível
em hidroponia

15

5

Não aleatória

Entrevistas presenciais

12

80

Inquéritos presenciais

Integrados no CAO da Casa
Santa Maria

14

2

Não aleatória

Entrevistas presenciais

8

57

Inquéritos presenciais

Famílias

N/A

30

5

Não aleatória

Entrevista telefónica

21

70

Inquéritos presenciais/ e-mail

Clientes

N/A

100

8

Não aleatória

Entrevista telefónica

31

31

Inquéritos presenciais/ e-mail

3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTOS
Na análise dos recursos utilizados no projeto, apesar de existir um centro de custos
que é exclusivo do projeto, foram considerados os valores presentes na
contabilidade, mas por rubricas de despesas de investimento.
Assim, importa salientar que, para o ano financeiro de 2018, foram consideradas
como entradas de dinheiro o financiamento da EDP Solidária (30.000,00€), da
Missão Continente (23.000,00€) e da Câmara Municipal de V. N. de Famalicão
(25.000,00€). Estas verbas destinaram-se na sua totalidade para o projeto.
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4. REALIZAÇÕES

De ressalvar que dado que o projeto se desenvolve no âmbito de CAO, que é uma
resposta social com acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social,
foram também consideradas como entradas de dinheiro as verbas referentes à
comparticipação por utente que o ISS paga ao CSPR (28.324,40€). Atendendo a
que o valor dado pelo ISS é de 509,51€ mensais, calculando o valor/ hora da
frequência de CAO, obtém-se o valor médio de 2,89€/hora. Para o presente cálculo,
foi utilizado como referência um mês com 22 dias úteis, considerando o período de
8h diárias (das 9h00 às 17h00) de segunda à sexta-feira. E, por outro lado, foram
consideradas as verbas referentes às mensalidades pagas em CAO pelos utentes
(7.051,34€). Para o cálculo do valor das mensalidades dos utentes que estão
integrados, simultaneamente, nas respostas de Lar Residencial e Centro de
Atividades Ocupacionais, atendendo a que se trata de uma única mensalidade, foi
seguida a fórmula preconizada pelo ISS. Com efeito, os utentes que se encontram
nestas duas respostas recebem um valor total onde 33,64% são correspondentes à
resposta social do CAO. O cálculo do valor que é pago, pelos utentes / famílias, pela
frequência do CAO foi baseado nesta mesma percentagem.

No conjunto de realizações contaram-se as várias atividades em que os utentes que
integram o grupo da estufa participaram durante o período analisado. Com efeito,
cada utente possui um Plano Individual onde são identificados os objetivos a
cumprir num determinado período e tempo. Com base nesse plano é criado um
horário para cada utente. Como já foi referido, os utentes que participam das
atividades da estufa detém capacidades que possibilitam a sua participação neste
projeto, mas enquanto utentes de CAO beneficiam das atividades aqui
desenvolvidas. Desta forma, foi considerado pertinente elencar este conjunto de
realizações: treino de competências profissionais - o qual decorre na estufa, 5h30
por dia de segunda a sexta-feira; a presença em feiras para a venda dos produtos da
estufa; a venda na Instituição dos produtos da estufa; o desporto adaptado natação adaptada, atletismo adaptado, boccia, dança, hidroginástica e educação
física; as sessões de estimulação cognitiva e o treino de competências pessoais e
sociais, atividades que decorrem com uma periodicidade semanal; o atelier do
conhecimento onde, duas vezes por semana, se treina competências escolares numa
perspetiva de preservação; as atividades estritamente ocupacionais que decorrem
de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, e que têm
lugar em três espaços distintos, nomeadamente a Oficina dos Bordados, a Oficina
das Artes Manuais e o Espaço Sensações; e as Atividades Terapêuticas onde se
integram a hidroginástica e as intervenções da fisioterapeuta, da terapeuta
ocupacional e da psicóloga. De notar que os utentes da estufa se diluem em
diferentes grupos, de acordo com o estipulado no seu horário, e todas as realizações
descritas, com exceção das três primeiras e do atelier do conhecimento, integram
utentes de CAO que não participam das atividades da estufa.

Ao nível das obras de ampliação da estufa e da sua constituição, com os
equipamentos, importa ressalvar que a taxa de depreciação e amortização da
maioria dos equipamentos é de 10 anos, pelo que foi esta que foi considerada.
Apenas os plásticos e os comandos têm uma taxa de 4 anos, mas não foi
considerada.
TIPO DE RECURSO

TOTAL ASSUMIDO

Dinheiro

189.318,93€

Género

0

Tempo

0

TOTAL

189.318,93€
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QUE ATIVIDADES
FORAM REALIZADAS?
Treino de competências
profissionais

nº de
atividade

nº de
horas

nº de
beneficiários

250

1375

15

5. TEORIA DA MUDANÇA
5.1. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA

Presença em feiras

4

16

13

Venda de produtos

34

68

6

Desporto Adaptado

300

412,5

14

Estimulação Cognitiva

50

62,5

5

Treino de Competências
Pessoais e Sociais

50

50

7

Atelier do Conhecimento

100

100

6

Atividades Estritamente
Ocupacionais

750

1500

13

Atividades Terapêuticas

250

400

10

Foi construída a teoria da mudança (TM) para os 3 stakeholders incluídos na
presente análise: Utentes, Familiares e Clientes.
Utentes
Para os utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Casa Santa Maria foram
identificadas quatro cadeias da mudança, todas inter-relacionadas. Todas as
mudanças especificadas pretendem chegar à última mudança assinalada: aumento
do sentimento de autodeterminação.
Aquando da entrada no Centro de Atividades Ocupacionais, o utente experiencia um
maior convívio com outras pessoas, o que desencadeia uma intensificação da
comunicação. Tornando-se mais comunicativo, mais facilmente sentir-se-á incluído
como um elemento do grupo, pelo que fica reforçado o sentimento de pertença. Por
outro lado, esta intensificação da comunicação, aliada à maior estimulação das suas
capacidades no CAO, desencadeia uma maior consciência de si próprio e do outro, o
que suscita, sucessivamente, três mudanças: o aumento da capacidade de trabalhar
em grupo, a maior flexibilidade e capacidade de entreajuda, e o aumento de
competências pessoais e profissionais. O aumento do sentimento de pertença e a
maior flexibilidade e capacidade de entreajuda proporcionam uma maior capacidade
de interação.
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Numa outra cadeia de mudanças, tem-se que, numa primeira fase, o utente
experiencia maior diversidade de estímulos e atividades, pelo que se sente mais
estimulado nas suas capacidades. Se essa estimulação lhe provoca uma maior
consciência de si próprio e do outro, também acarreta melhorias ao nível das suas
capacidades físicas, pelo que se espera que experimentem melhorias ao nível da sua
saúde física. Daqui resultará um aumento da sensação de tranquilidade e do bemestar físico.

Como mudanças materiais desta ™, destacam-se a maior capacidade de interação, o
maior bem-estar físico e o aumento do sentimento de autodeterminação, pela
importância que a equipa atribui às mesmas e por se tratarem de mudanças
referenciadas pelos utentes.

Na quarta cadeia de mudança, o utente sente um aumento de rotinas orientadas
aquando da entrada no CAO, pelo facto de ter que seguir o horário das rotinas
institucionais e das atividades para as quais é destacado. Tal facto acarreta um
aumento da sua responsabilização na execução de tarefas, o que irá promover a sua
autonomia na realização das atividades de vida diárias. Posto isto, há um aumento
da autoestima, e o consequente aumento do sentimento de autodeterminação. Este
aumento do sentimento de autodeterminação, também provocado pela maior
flexibilidade e capacidade de entreajuda, poderá levar ao maior sentimento de
realização pessoal.

Numa das cadeias foi identificada a maior sensação de apoio vivida pelos familiares
aquando da entrada dos utentes no CAO. Esta sensação é desencadeada por aquilo
que o familiar antevê: o aumento do acesso a cuidados de saúde e sociais
multidisciplinares (assistente social, enfermagem, fisioterapia, psicologia e terapia
ocupacional), e menor carga enquanto cuidadores, pois partilham responsabilidades
com uma Instituição. Espera-se que, posteriormente, os familiares venham a
conhecer mais famílias e utentes em situações similares à sua, e, em último lugar,
que experimentem o aumento da sensação de bom cuidador.

Familiares
No que concerne aos familiares, foram reconhecidas duas cadeias de mudanças.

Numa outra cadeia de valor foram elencadas as mudanças decorrentes do aumento
do tempo disponível para a família, dada a integração do seu familiar no CAO. Com
efeito, este tempo disponível pode representar a possibilidade de emprego para
ambos os cuidadores, o que proporciona maior sustentabilidade financeira para a
família e, naturalmente, maior estabilidade familiar. Este acréscimo de tempo
também pode ser usado para investir na vida social/ familiar, o que gera menos
sentimentos de stress e uma diminuição dos conflitos vividos dentro da família, o
que resultará também numa maior estabilidade familiar.

De forma a validar a Teoria da Mudança de partida, foram conduzidas entrevistas
presenciais a uma amostra de utentes. Embora tenha sido empregada uma
linguagem clara e sugerido várias alternativas de resposta aos utentes, os défices
cognitivos e consequentes limitações na expressão verbal não nos permitiram a
obtenção de informações distintas das que foram questionadas. Desta forma, não
houve alterações na teoria de mudança de partida com base nestas entrevistas, tão
só pela reflexão que, entretanto, foi empreendida a propósito da mesma e que levou
a acrescentar o aumento da autodeterminação como o propósito transversal a todas
as cadeias de mudança.

Após as entrevistas realizadas a uma amostra de familiares dos utentes foi obtida a
confirmação da teoria da mudança para este stakeholder e confirmada a relevância
das mudanças materiais assinaladas: aumento da sensação de bom cuidador e maior
estabilidade familiar.
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Clientes
A teoria da mudança dos clientes é constituída por duas cadeias de mudanças que
importa analisar.
Numa primeira instância, tem-se o conforto proporcionado por uma compra de
proximidade, a qual permite o aumento da segurança no ato da compra, pois os
clientes sabem de onde vem o produto, assim como o aumento da sensação de
consumir produtos de qualidade. Daqui resulta uma maior consciência/ atenção à
qualidade dos produtos consumidos, tendo esta sido identificada como uma
mudança material após as entrevistas com os stakeholders, dada a relevância que a
unanimidade destes atribui à qualidade dos produtos.
Adotando diferente ponto de vista, tem-se também, numa primeira análise, a
importância, para os stakeholders, de se tratar de uma compra social. Tal permitelhes o aumento da sua consciência social assim como uma maior confiança nas
instituições sociais. Obtém-se, das mudanças citadas, o aumento da satisfação por
contribuir para um projeto social e, em último lugar, a maior sensação de cidadania.
Nesta cadeia de mudanças, foi reconhecido como mudança material o aumento da
satisfação por contribuir para um projeto social, pois tal manifestou-se como muito
relevante para os clientes no momento em que foram auscultados.
De notar que, na teoria de mudanças de partida, considerou-se que uma das
mudanças materiais seria o maior reconhecimento do trabalho das instituições
sociais, o qual ocorreria após uma maior vontade de participar em projetos sociais.
Não obstante, constatou-se que os clientes auscultados não consideram que a
vontade de contribuir para projetos sociais tenha aumentado, pelo que esta
mudança foi suprimida da teoria, e o reconhecimento do trabalho das instituições
não reúne grande consenso entre os inquiridos. Como alternativa, foi selecionado o
aumento da sensação de consumir produtos de qualidade, pois tal foi muito referido
pelos clientes.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES

Utentes - Jovens e
adultos com
deficiência ou
doença mental

Aumento do sentimento
de pertença

“Sinto-me parte do grupo.”, “Agora tenho mais convívio, mais a presença de amigos”. “A presença deles tranquiliza-me…”, “Faz-me feliz
estar com os meus amigos, com as pessoas que me apoiam.”, “Aqui comunico mais com as pessoas, divirto-me mais com os meus
amigos.”, “Às vezes começamos a cantar todos… O engenheiro diverte-se connosco, gosta da nossa companhia, nós somos para ele uma
família. E nós também gostamos da companhia dele.”, “Quando entrei para cá o que foi diferente foi os amigos.”, “Falo com os meus
colegas e preocupo-me com eles…” “Sinto-me parte do grupo da estufa.”, “Eu gosto muito de estar com vocês.”

Aumento das
competências pessoais e
profissionais

“Sinto-me melhor porque tenho as atividades, pinturas, tenho tudo.”, “Sinto-me mais feliz. Vocês ajudam-me aqui”;,“Tenho evoluído no
falar, no comunicar.”, “Gosto mais de mim próprio porque eu conheço-me muito bem. Tenho melhorado nisso.”

Aumento do Sentimento
de utilidade

“As plantas vão para vender…isso é útil.”, “O meu trabalho é importante para ter plantas para o consumo da cozinha e para a nossa
alimentação…Sinto-me útil.”, “Gosto muito de ajudar o engenheiro.”, “Acho que o que faço é útil.”

Aumento da sensação de
bom cuidador

"É bom ela ter um sítio para ficar.", "É um descanso ele vir para cá...pois aqui tem o transporte e sei que ele não anda na rua.", "Agora
estamos mais sossegados, sentimos que ele está a ser bem cuidado."

Maior estabilidade
familiar

"Estou mais sossegada o que é bom para o equilíbrio familiar...", "Ajuda ao equilíbrio familiar porque não tenho de estar sempre a ver o
que ele anda a fazer", "Tenho mais tempo disponível o que ajuda muito.", "Sabemos que ele está bem, logo estamos bem. A vida pessoal
melhorou muito. Ajudou à harmonia familiar.", " Ele estar aí contribui para a nossa estabilidade familiar e emocional".

Aumento da sensação de
consumir produtos de
qualidade

“Compramos também porque o produto é bom.”, “Compro porque são melhores que os do supermercado. Sei de onde vêm.”, “Os
produtos têm qualidade.”, “Compro porque são produtos biológicos, são melhores do que os de supermercado.”, “Compro para ajudar a
Instituição e porque são de boa qualidade.”, “Gosto muito da qualidade e da boa apresentação que têm os produtos.”

Aumento da satisfação
por contribuir para um
projeto social

“Temos vontade de contribuir e ajudar. Damos sempre sugestões.”, “Chegar lá e ver os miúdos a trabalhar dá-me vontade de ajudar. Isso
é muito gratificante.”, “É um projeto fundamental para eles se sentirem úteis.”, “Acho que as pessoas aderem mais por os produtos serem
produzidos no Centro. É fundamental dizermos isso.”, “Tenho um irmão com trissomia 21 e sei o quanto isto é importante. Olho para ele e
vejo-os a eles.”, “Ver os meninos a fazer esse tipo de coisas é ótimo.”, “Para mim é importante o facto de ocupar estas pessoas para se
sentirem úteis. Gosto de sentir que contribuo para isso.”, “Se fosse noutra situação ia optar por estes produto, pois assim posso ajudar.”

Famílias

Clientes
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6. DISTÂNCIA PERCORRIDA
6.1. INDICADORES
Para a seleção de indicadores, a estratégia passou por apurar a média aritmética
entre duas dimensões relevantes, isto para as mudanças referentes aos grupos de
stakeholders constituído por utentes e famílias. Para o grupo dos clientes foi
considerada uma única dimensão para cada uma das mudanças.

A terceira mudança material identificada para o grupo dos utentes foi o aumento do
sentimento de autodeterminação. Refira-se que autodeterminação é o conceito que
traduz o controlo que a pessoa tem sobre a própria vida. Relaciona-se com a
capacidade da pessoa para saber “o que” e “como” escolher, definir e atingir
objetivos pessoais, o que implica um conhecimento abrangente de si próprio desde
as suas necessidades, às expetativas e potencialidades (Ribeiro, 2014). Desta forma,
conceitos como autonomia, autoconhecimento e autoestima relacionam-se com a
autodeterminação. Para este indicador, contou-se com a autoavaliação dos utentes
no que se prende com a sua autoestima, o que foi dado pela concordância com a
afirmação: “Gosto de mim”.

Nas mudanças elencadas para o grupo dos utentes, para a avaliação da capacidade
de interação optou-se por questionar os utentes acerca da forma como se auto
avaliam no que respeita à sociabilidade e maior/menor dificuldades que têm na
mesma. Para complementar a avaliação desta mudança, os utentes foram, também,
questionados acerca da forma como se encontram satisfeitos com o seu grupo de
amigos. Para tal, recorreu-se à aplicação de questionários e a uma escala de 1 a 5, a
qual seguiu-se em todos os questionários, colocando sempre uma frase ilustrativa
do estado/situação a que correspondia cada número

Para o grupo dos familiares, a informação, para a avaliação das mudanças materiais,
foi toda obtida através de questionários aplicados à família. O indicador da mudança
“aumento da sensação de bom cuidador” foi considerado que deveria ser o
resultado da média aritmética entre o nível de concordância com a afirmação:
“Confio nas Instituições que trabalham com o meu filho.” e o nível de concordância
com a afirmação “Sinto-me apoiado/a no meu papel de cuidador.” Já no que
respeita à mudança “maior estabilidade familiar” o indicador estipulado foi a média
aritmética entre o nível de tranquilidade com a situação familiar - dado pela
concordância com a afirmação: “Vivo situações de conflito e sinto-me stressado”, e a
apreciação dos familiares acerca do tempo disponível que têm para a família e
amigos, o que é dado pela concordância com a afirmação: “Tenho tempo disponível
para a vida familiar e social.”

Neste mesmo grupo, para a avaliação do bem-estar físico, a estratégia passou pela
identificação de dados objetivos recolhidos da equipa de reabilitação física
(terapeuta ocupacional e fisioterapeuta). Desta forma, houve reuniões com as
terapeutas e foi analisada a situação clínica de todos os utentes do Centro de
Atividades Ocupacionais - integrados e não integrados na estufa. De acordo com
esta escala, cada utente foi avaliado em três momentos: atualmente, antes de entrar
no CAO e se nunca tivesse entrado para o CAO. Para complementar a informação
com outros dados mais subjetivos, considerou-se pertinente averiguar o nível de
concordância dos utentes com a afirmação “Sinto-me saudável e tranquilo.”
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Por último, as mudanças materiais identificadas para o grupo dos clientes foram
avaliadas por uma única dimensão em cada um dos indicadores. Assim, a mudança
“aumento da sensação de consumir produtos de qualidade” teve como indicador o
nível de confiança com a qualidade dos produtos adquiridos, expressos pela
concordância com a afirmação: “Eu preocupo-me com a qualidade dos produtos que
consumimos.” Já no que concerne à mudança “aumento da sensação de cidadania”
o indicador que nos pareceu mais adequado foi o nível de concordância com a
afirmação “Sinto que contribuo para a sociedade.”

STAKEHOLDERS

Utentes - Jovens e
adultos com deficiência
e/ou doença mental

Famílias

MUDANÇA

Na construção dos questionários, o propósito foi que eles fossem tão claros quanto
possível, pelo que a linguagem usada foi acessível e, na construção das legendas,
procurou-se sempre que cada número correspondesse a uma frase ilustrativa do
sentimento/situação a que corresponde. A escala usada foi sempre de 1 a 5 no
sentido de tornar o tratamento e leitura dos dados um processo simples e objetivo.

INDICADOR

ESCALA
MIN

MAX

FONTE

Maior capacidade de
interação

Média aritmética entre o grau de satisfação com o grupo de amigos e a
autoavaliação quanto à capacidade de interação com os outros

1

4

Questionário Utentes

Maior bem-estar físico

Média aritmética entre as evidências clínicas da equipa da reabilitação física e o
nível de concordância com a afirmação "Sinto-me saudável e tranquilo."

1

5

Grupo focal com a equipa
de reabilitação física;

Aumento do
sentimento de
autodeterminação

Média aritmética entre o nível de concordância dos familiares com a afirmação "O
meu familiar está mais autónomo nas AVD´s" e o nível de concordância dos
utentes com a afirmação "Sinto-me bem comigo.”

1

5

Questionário presencial aos
familiares e aos utentes

Aumento da sensação
de bom cuidador

Média aritmética entre o nível de concordância com a afirmação: “Confio nas
Instituições que trabalham com o meu filho.” e o nível de concordância com a
afirmação “Sinto-me apoiado/a no meu papel de cuidador.”

1

5

Questionários presenciais/
online aos familiares

Maior estabilidade
familiar

Média aritmética entre o nível de tranquilidade com a situação familiar - dado
pela concordância com a afirmação: “Vivo situações de conflito e sinto-me
stressado” e a concordância com a afirmação: “Tenho tempo disponível para a
vida familiar e social.”

1

5

Questionários presenciais/
online aos familiares
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STAKEHOLDERS

Clientes

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
MIN

MAX

FONTE

Aumento da sensação
de consumir produtos
de qualidade

Nível de confiança com a qualidade dos produtos adquiridos, expressos pelo nível
de concordância com a afirmação: “Eu preocupo-me com a qualidade dos
produtos que consumimos.”

1

5

Questionários online aos
clientes

Aumento da sensação
de cidadania

Nível de concordância com a afirmação “Sinto que contribuo para a sociedade.”

1

5

Questionários online aos
clientes

6.2. DISTÂNCIA PERCORRIDA
Para a obtenção dos valores correspondentes aos da distância percorrida contou-se
com os dados provenientes de 20 questionários aos utentes, 21 questionários
aplicados à família e 31 aos clientes. Os dados obtidos permitem que sejam
destacadas as seguintes evidências e possíveis hipóteses explicativas:

As famílias foram o grupo de stakeholders com a maior distância percorrida,
precisamente 52% desde o momento de entrada do seu familiar no CAO até à
atualidade, isto no que respeita à mudança “aumento da sensação de bom
cuidador”. Tal poderá ocorrer pelo facto de muitas das famílias não sentirem apoio
por parte de nenhuma instituição antes da entrada do seu familiar no Centro, e
poder depois contar com uma Instituição que é corresponsável nos cuidados e
assistência que o seu familiar requer. Este aspecto, assim como o estabelecimento
de relações próximas com os familiares, sempre salvaguardando os interesses do
utente, poderá justificar a confiança que estes depositam na Instituição, dado que
este indicador também engloba a confiança que é votada à Instituição pelos
familiares.

Os utentes integrados no Centro de Atividades Ocupacionais que não frequentam a
estufa foram aqueles que maior benefício apresentaram ao nível da capacidade de
interação (27,1%) e sentimento de autodeterminação (10,9%). Tal poderá ocorrer
pelo facto de serem utentes mais dependentes que, maioritariamente, têm mais
idade e que não tinham a oportunidade de interagir com um elevado número de
pessoas antes da entrada no CAO.
A mudança mais reportada pelos utentes que frequentam a estufa acessível em
hidroponia foi o maior bem-estar físico (22%).

Os clientes/consumidores evidenciam valores de distância percorrida idênticos nas
duas mudanças estudadas: aumento de sensação de consumir produtos de
qualidade e aumento da sensação de cidadania.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Utentes - Jovens e
adultos com
deficiência e/ou
doença mental

Maior capacidade
de interação

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

20,7%

Integrados no CAO da Casa
Santa Maria

27,1%

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

22,0%

Integrados no CAO da Casa
Santa Maria

17,4%

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

6,2%

Integrados no CAO da Casa
Santa Maria

10,9%

Maior bem-estar
físico

Aumento do
sentimento de
autodeterminação

Famílias

Clientes

Aumento da
sensação de bom
cuidador

52,0%

Maior estabilidade
familiar

25,3%

Aumento da
sensação de
consumir produtos
de qualidade
Aumento da
sensação de
cidadania

N/A

7. DESCONTOS
7.1. ATRIBUIÇÃO I
Para obter os valores da Atribuição I, os três stakeholders tiveram no seu
questionário, para as distintas mudanças, a pergunta da forma como as
percecionam “neste momento, caso nunca tivessem entrado em contacto com o
Centro de Atividades Ocupacionais”.
Quanto aos resultados obtidos, os utentes consideraram que, se nunca tivessem
entrado no CAO, a sua capacidade de interação seria a mesma que tinham antes da
entrada no CAO. Com isto percebe-se que os utentes acreditam que não teriam
evoluído na sua capacidade de interação caso não tivessem sido integrados no CAO.
Quanto ao aumento do bem-estar físico, os utentes consideraram que, se não
tivessem entrado no CAO, teriam piorado, o que é muito evidente para os utentes
não integrados na estufa. Acredita-se que a justificação para estes números reside
no facto dos utentes que não estão integrados na estufa terem, maioritariamente,
um maior grau de dependência e uma saúde mais instável, a qual se teria agravado
caso não beneficiassem da reabilitação física proporcionada no CAO. Quanto ao
“aumento do sentimento de autodeterminação”, apresentou uma atribuição nula
para os utentes integrados no grupo das estufas e uma atribuição negativa de 92,2%
para os utentes integrados no CAO, o que pode se dever ao facto de estes serem
utentes com um menor grau de autonomia, o que alavanca uma menor autoestima e
autoconhecimento. Estes utentes acreditam que a sua autodeterminação teria
regredido acentuadamente caso nunca tivessem entrado em contacto com o CAO.

9,5%

8,7%
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Para as famílias, o aumento da sensação de bom cuidador e a maior estabilidade
familiar teriam tido uma regressão caso o utente nunca tivesse entrado em contacto
com o Centro, o que se explica pelo facto da falta de apoio enquanto cuidadores e a
instabilidade/stress sentida no seio da família puderem aumentar com a passagem
do tempo.
Já os clientes consideraram que, se nunca tivessem entrado em contacto com o
Centro, teriam, mesmo assim, evoluído na sensação de consumir produtos de
qualidade (19,4%). Por outro lado, o aumento da sensação de cidadania teria tido um
retrocesso de 37,3%.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes - Jovens e
adultos com
deficiência e/ou
doença mental

Maior capacidade
de interação

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

0,0%

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

0,0%

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

-8,3%

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

-49,8%

Maior bem-estar
físico

Aumento do
sentimento de
autodeterminação

Famílias

Clientes

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

0,0%

-92,2%

Aumento da
sensação de bom
cuidador

-6,9%

Maior estabilidade
familiar

-18,6%

Aumento da
sensação de
consumir produtos
de qualidade
Aumento da
sensação de
cidadania
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Integrados na estufa
acessível em hidroponia

ATRIB. I

N/A

19,4%

-37,3%
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7.2. ATRIBUIÇÃO II
Para obter os valores da Atribuição II, os três stakeholders tiveram no seu
questionário, para as distintas mudanças, a pergunta “Imagine que tem 10 pontos
para distribuir entre todas as situações que contribuíram para a mudança em
análise. Quantos pontos atribuiria ao Centro de Atividades Ocupacionais?”.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes - Jovens e
adultos com
deficiência e/ou
doença mental

Maior capacidade
de interação

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

11%

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

20%

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

8%

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

23%

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

22%

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

24%

Nesta atribuição, foi o grupo dos utentes integrados no CAO que revelou sentir
maior influência de outras pessoas e instituições nas mudanças vividas: quanto à
maior capacidade de interação, maior bem-estar físico e aumento do sentimento de
autodeterminação. Os utentes integrados nas estufas referem as mesmas mudanças
embora com percentagens muito mais inferiores.

Maior bem-estar
físico

Aumento do
sentimento de
autodeterminação

No que concerne ao grupo das famílias, as mesmas consideram que as mudanças
sentidas sofreram a influência de outras pessoas e instituições nas seguintes
percentagens: a sensação de bom-cuidador e maior estabilidade familiar.
Já para o grupo dos clientes/consumidores, estes sofreram uma influência de outras
pessoas e instituições no aumento da sensação de consumir produtos de qualidade
e no aumento da sensação de cidadania.

Famílias

Desta forma, conclui-se que as mudanças que menos sofreram influências de outras
pessoas e instituições foram a maior capacidade de interação e o maior bem-estar
físico, para o segmento de utentes integrados na estufa acessível em hidroponia.
Todas as restantes mudanças sofreram a influência de outras pessoas e instituições
na ordem dos 20-26%.

Clientes

Aumento da
sensação de bom
cuidador

25%

Maior estabilidade
familiar

26%

Aumento da
sensação de
consumir produtos
de qualidade
Aumento da
sensação de
cidadania
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N/A

28%

21%
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8. IMPACTO
8.1. QUANTIDADE
A quantidade das mudanças averiguada para o segmento dos utentes integrados na
estufa acessível em hidroponia obteve ligeiras diminuições face aos valores
identificados na distância percorrida. Por outro lado, para os utentes de C.A.O. foi
apurado um maior decréscimo para a mudança aumento da interação social; e
obteve-se um valor mais significativo na quantidade para as mudanças maior
bem-estar físico e aumento do sentimento de autodeterminação.
Para o stakeholder famílias, a maior diferença foi registada na mudança “aumento
da sensação de bom cuidador”.
Por último, para o stakeholder clientes, obteve-se um valor inferior na quantidade da
mudança “aumento da sensação de consumir produtos de qualidade” e ligeiramente
superior no aumento da sensação de cidadania .

Para calcular o impacto da intervenção baseamo-nos nos valores da distância
percorrida aos quais descontamos os valores referentes às atribuições: a parte das
mudanças que aconteceria de qualquer das formas e a parte das mudanças que se
deveu a outras pessoas e instituições.
Desta forma, obteve-se um decréscimo na maioria das mudanças, com três
exceções, devido ao retrocesso que se pensa que se obteria caso o utente nunca
tivesse entrado em contacto com o CAO. (Atribuição 1).
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes - Jovens e
adultos com
deficiência e/ou
doença mental

Maior capacidade de
interação

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

18,5%

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

21,7%

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

21,9%

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

20,2%

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

4,8%

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

16%

Maior bem-estar
físico

Aumento do
sentimento de
autodeterminação

Famílias

Clientes

Aumento da
sensação de bom
cuidador

41,8%

Maior estabilidade
familiar

22,3%

Aumento da
sensação de consumir
produtos de
qualidade
Aumento da
sensação de
cidadania

8.2. ÍNDICES DE DURABILIDADE

QUANT.

Para o cálculo do índice de durabilidade, todos os questionários contemplaram
questões referentes à duração expetável de cada mudança.

N/A

Quando os questionários eram preenchidos com ajuda de um técnico (o que
aconteceu nos questionários a todos os utentes e a alguns familiares), o índice de
durabilidade era explicado com a seguinte contextualização: “Vamos colocar a
hipótese do nosso Centro encerrar. Algumas das mudanças que analisamos ficariam
na sua vida/na vida do seu familiar durante algum tempo, talvez mesmo anos, outras
iriam, automaticamente, dissipar-se. O que peço agora é que pense nisso, nas
mudanças que se processaram e do quanto estas são, ou não, duradouras.” Desta
forma, tentamos apurar o quanto determinadas mudanças são vistas pelos
stakeholders como de maior ou menor longevidade.

5,5%

9,5%
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Os resultados obtidos não têm grande variações, situando-se a média das respostas
entre um máximo de 3,17 (o que se situa ao nível da resposta “Perdura por vários
anos, em declínio”) e um mínimo de 2,10 (equivalente à resposta “Perdura no ano
seguinte”). As mudanças que alcançaram valores mais acentuados foram a maior
capacidade de interação e o aumento do sentimento de autodeterminação, ambas
no segmento de utentes integrados na estufa acessível em hidroponia. Este facto
sugere que são as mudanças enfrentadas pelos utentes integrados na estufa aquelas
que obtém uma maior durabilidade.. Desta forma, conclui-se que o bem-estar físico
é tido como algo que pode sofrer um declínio mais abrupto com o término do
projeto. De notar que o menor índice de durabilidade associa-se à mudança “maior
estabilidade familiar”, o que não é de estranhar uma vez que o possível término do
projeto leva a que as famílias se confrontem, novamente, com preocupações em
torno da ocupação dos seus familiares e recuperem todas as responsabilidades em
torno dos mesmos.

STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes
- Jovens e
adultos com
deficiência e/ou
doença mental

Maior capacidade
de interação

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

3,17

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

2,88

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

2,25

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

2,88

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

3,08

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

2,69

Maior bem-estar
físico

Aumento do
sentimento de
autodeterminação

Famílias

Clientes

Aumento da
sensação de bom
cuidador

2,38

Maior estabilidade
familiar

2,10

Aumento da
sensação de
consumir produtos
de qualidade
Aumento da
sensação de
cidadania
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ÍNDICE DE
DURABILIDADE

N/A

2,84

2,84
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8.3. ÍNDICES DE IMPORTÂNCIA

Para o cálculo do índice de importância todos os questionários contemplaram
questões referentes à importância atribuída a cada mudança.
Quando os questionários eram preenchidos com ajuda de um técnico (o que
aconteceu nos questionários a todos os utentes e a alguns familiares), o índice de
importância era explicado com a seguinte contextualização: “As mudanças que
estivemos a analisar têm importâncias diferentes na sua vida. Queríamos que
pensasse um pouco em cada uma delas, e de que forma considera que as mesmas
são fundamentais ou não têm importância alguma.” Desta forma, tentamos apurar o
quanto determinadas mudanças são vistas pelos stakeholders como de maior ou
menor importância.
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Os resultados obtidos têm muito poucas variações, situando-se todos em torno da
opção de resposta “muito relevante”. Desta forma, tem-se que todas as mudanças
estudadas são consideradas como muito importantes para os três stakeholders,
sendo o maior índice de importância de 3,25 referente ao grupo dos utentes, e o
menor índice de importância de 2,87, para a mudança aumento da sensação de
consumir produtos de qualidade, isto por parte dos clientes. Estes resultados vão ao
encontro das metas que sempre nortearam o desenvolvimento deste projeto.

STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes
- Jovens e
adultos com
deficiência e/ou
doença mental

Maior capacidade
de interação

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

3,0

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

3,25

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

3,25

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

3,25

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

3,0

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

3,0

Maior bem-estar
físico

Aumento do
sentimento de
autodeterminação

Famílias

Clientes

Aumento da
sensação de bom
cuidador

3,0

Maior estabilidade
familiar

2,96

Aumento da
sensação de
consumir produtos
de qualidade
Aumento da
sensação de
cidadania
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ÍNDICE DE
IMPORTÂNCIA

N/A

2,87

2,94
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8.4. ÍNDICES DE IMPACTO
Para o cálculo do índice de impacto médio (IIM), para cada mudança foi utilizada a
fórmula: quantidade x durabilidade x importância x nº de stakeholders. Desta forma,
tem-se um resultado que tem em conta a forma como determinada mudança ocorre
e é sentida pelos stakeholders (quantidade), a longevidade desta mudança
independentemente do projeto,a importância destas mudanças na vida de quem as
enfrenta e o número de pessoas que foram impactadas.
Os dados obtidos permitem concluir que os stakeholders mais impactados foram as
famílias (41%), seguidos dos clientes (38,8%) e, por último, os utentes (20,2%).
O maior IIM é o da mudança “aumento da sensação de bom cuidador” para o grupo
das famílias (89,44), seguida do “aumento da sensação de cidadania” para os
clientes (78,95). Com índices similares tem-se o “aumento da sensação de consumir
produtos de qualidade” (44,93) para os clientes e a “maior estabilidade familiar”
para as famílias (41,64). Por último, os utentes apresentaram os mais baixos IIM, com
pequenas diferenças nos segmentos para as mudanças “maior capacidade de
interação” (IIM dos utentes integrados na estufa 26,36 e IIM dos utentes integrados
no CAO 28,34) e “maior bem-estar físico” (IIM dos utentes integrados na estufa
23,98 e IIM dos utentes integrados no CAO 26,43), e uma diferença mais substancial
ao nível do “aumento do sentimento de autodeterminação” (IIM dos utentes
integrados na estufa 6,69 e IIM dos utentes integrados no CAO 18,09). Não obstante,
não deixa de ser esta última mudança a que alavanca um menor impacto para
ambos os segmentos. Uma possível explicação reside no facto dos utentes terem
revelado possuir uma elevada autoestima, sendo que os utentes da estufa têm
também um elevado grau de autonomia.
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Uma vez que a quantificação do nível de autodeterminação foi feita recorrendo a
dois indicadores: o grau de autonomia e de autoestima, aqueles utentes para quem
os dois indicadores já eram elevados, como são os utentes integrados na estufa,
revelaram um baixo IIM, ao passo que os utentes integrados no CAO apresentaram
um IIM para esta mudança ligeiramente mais elevado (pois embora a autoestima
seja elevada, a autonomia encontra-se mais comprometida).

STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes
- Jovens e
adultos com
deficiência e/ou
doença mental

Maior capacidade
de interação

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

26,36

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

28,34

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

23,98

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

26,43

Integrados na estufa
acessível em hidroponia

6,69

Integrados no CAO da
Casa Santa Maria

18,09

Maior bem-estar
físico

Aumento do
sentimento de
autodeterminação

ÍNDICE DE
IMPACTO
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STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

Famílias

Aumento da
sensação de bom
cuidador

89,44

Maior estabilidade
familiar

41,64

Clientes

Aumento da
sensação de
consumir produtos
de qualidade
Aumento da
sensação de
cidadania

SEGMENTO

N/A

Fizemos, para melhor compreensão dos diferentes níveis de impacto, a avaliação do
impacto relativo, que acontece quando a equação de impacto é realizada por
beneficiário, corrigindo o enviesamento introduzido pela disparidade de elementos
dos diferentes grupos de stakeholders. Este cálculo permitiu aferir que os utentes
foram os que mais beneficiaram desta intervenção, com um índice de 4.48, sendo
que a maior capacidade de interação e o maior bem-estar físico foram as mudanças
mais significativas. Seguidamente, as famílias com um índice de impacto de 4.4, no
qual a mudança mais relevante foi o aumento da sensação de bom cuidador. Por
fim, estão os clientes / consumidores, com um índice de impacto de 1.2, que
consideraram o aumento da sensação de cidadania como mudança mais relevante.

ÍNDICE DE
IMPACTO

44,93

78,95
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STAKE
HOLDER*

MUDANÇA

Utentes - jovens
e adultos com
deficiência ou
doença mental

Maior capacidade
de interação

Maior bem-estar
físico

SEGMENTO

ÍNDICE IMPACTO
POR SEGMENTO

ÍNDICE IMPACTO MÉDIO
POR MUDANÇA**

Integrados na Estufa
Acessível em Hidroponia

1,76

1,89

Integrados no CAO da Casa
Santa Maria

2,02

Integrados na Estufa
Acessível em Hidroponia

1,60

Integrados no CAO da Casa
Santa Maria

1,89

Integrados na Estufa
Acessível em Hidroponia

0,45

Integrados no CAO da Casa
Santa Maria

1,29

ÍNDICE IMPACTO
RELATIVO POR GRUPO
DE STAKEHOLDERS

1,74
4,48

Aumento do
sentimento de
autodeterminação

Famílias

Clientes

0,85

Aumento da
sensação de bom
cuidador

2,98

Maior estabilidade
familiar

1,39

Aumento do
consumo de
produtos de
qualidade

4,4

N/A

N/A

0,45

1,2
0,79

Aumento da
sensação de
cidadania
* colunas de preenchimento automático
** média das mudanças dos utentes é ponderada segundo % de cada
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MAPA DE IMPACTO
Stakeholders

Utentes - jovens e
adultos com
deficiência ou
doença mental

Segmentos

Integrados na
Estufa Acessivel
em Hidroponia

Integrados no
CAO da Casa
Santa Maria

Famílias

Universo

15

14

30

Recursos Realizações

Mudanças

Descrição

Indicador

Maior capacidade
de interação

Maior bem-estar
físico

Descontos

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice Impacto

Média aritmética entre o grau de satisfação com o
grupo de amigos e a autoavaliação quanto à
capacidade de interação com os outros.

20,7%

0,0%

11%

18,5%

3,2

3,0

26,36

Média aritmética entre as evidências clínicas da equipa
da reabilitação física e o nível de concordância com a
afirmação “Sinto-me saudável e tranquilo.”

22,0%

-8,3%

8%

21,9%

2,3

3,3

23,98

Média aritmética entre o nível de concordância dos
Aumento do
familiares com a afirmação “O meu familiar está mais
sentimento de
autodeterminação autónomo nas AVD´s” e o nível de concordância dos
utentes com a afirmação “Sinto-me bem comigo.”

6,2%

0,0%

22%

4,8%

3,1

3,0

6,69

Maior capacidade
de interação

Média aritmética entre o grau de satisfação com o
grupo de amigos e a autoavaliação quanto à
capacidade de interação com os outros.

27,1%

0,0%

20%

21,7%

2,9

3,3

28,34

Maior bem-estar
físico

Média aritmética entre as evidências clínicas da equipa
da reabilitação física e o nível de concordância com a
afirmação “Sinto-me saudável e tranquilo.”

17,4%

-49,8%

23%

20,2%

2,9

3,3

26,43

Média aritmética entre o nível de concordância dos
Aumento do
familiares com a afirmação “O meu familiar está mais
sentimento de
autodeterminação autónomo nas AVD´s” e o nível de concordância dos
utentes com a afirmação “Sinto-me bem comigo.”

10,9%

-92,2%

24%

16,0%

2,7

3,0

18,09

Média aritmética entre o nível de tranquilidade com a
situação familiar - dado pela concordância com a
afirmação: “Vivo situações de conflito e sinto-me
stressado” e a concordância com a afirmação: “Tenho
tempo disponível para a vida familiar e social.”

52,0%

-6,9%

25%

41,8%

2,4

3,0

89,44

25,3%

-18,6%

26%

22,3%

2,1

3,0

41,64

Aumento da
sensação de bom
cuidador

Maior estabilidade 0
familiar
Clientes

100

Impacto

Aumento do
consumo de
produtos de
qualidade

Nível de confiança com a qualidade dos produtos
adquiridos, expressos pelo nível de concordância com a
afirmação: “Eu preocupo-me com a qualidade dos
produtos que consumimos.”

9,5%

19,4%

28%

5,5%

2,8

2,9

44,95

Aumento da
sensação de
cidadania

Nível de concordância com a afirmação “Sinto que
contribuo para a sociedade.”

8,7%

-37,3%

21%

9,5%

2,8

2,9

78,99
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9. CONCLUSÃO E
RECOMENDAÇÕES
Ao longo deste estudo, a equipa deparou-se com várias dificuldades, sendo a mais
relevante a obtenção de informação fidedigna por parte dos utentes. Com efeito,
tratam-se de pessoas com deficiência e/ou incapacidade, sendo que a sua grande
maioria possui défice cognitivo. Na aplicação dos questionários tentamos ser tão
claros quanto possível, mas estamos cientes de que o facto de conhecermos bem os
utentes não permitiu manter a imparcialidade esperada. Por outro lado, as
dificuldades de compreensão, por parte dos utentes, de conceitos abstratos como
os contemplados nos questionários, não facilitaram a obtenção de respostas
conscientes e credíveis.
As dificuldades de compreensão também se estenderam às famílias e clientes. Por
parte das primeiras, a equipa foi contactada para ajudar no preenchimento dos
questionários e, por parte dos segundos, essas dificuldades foram referenciadas na
parte final do questionário, em “sugestões”, e também foram comunicadas
oralmente.

Para contornar estes obstáculos, no futuro, poderão ser usados questionários que
empreguem questões mais simples, sendo que algumas questões, como a referente
à durabilidade, deve ser suprimida (esta questão revelou-se de muito difícil
entendimento tanto para os utentes como para os familiares e clientes). Desta
forma, considera-se que o conceito de durabilidade possa ser mensurado de outra
forma, nomeadamente através de uma pesquisa, revisão bibliográficas e evidências
empíricas que indiquem a estabilidade e longevidade de algumas mudanças. Com
efeito, é sabido que determinadas competências pessoais poderão manter-se
estáveis durante um determinado período de tempo, mas alguns dos efeitos
imediatos do projeto, como o “aumento da sensação de bom cuidador” poderão
extinguir-se imediatamente. Isto sucede porque o projeto veio dar resposta a um
conjunto de necessidades que deixam de ser satisfeitas com o término do mesmo.
Outra das sugestões prende-se com a necessidade de obter uma quantificação de
cada uma das mudanças para três momentos distintos (Neste momento; Antes de
entrar em contacto com as estufas acessíveis em hidroponia do Centro Social
Paroquial de Ribeirão; Hipotético: neste momento, caso eu nunca tivesse entrado em
contacto com as estufas acessíveis em hidroponia do Centro Social Paroquial de
Ribeirão). A capacidade de abstração que estas questões exigem tornaram-nas de
muito difícil aplicabilidade, pelo que seria pertinente, no futuro, haver lugar a uma
reformulação das mesmas.
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Como descobertas proveitosas para o projeto em análise, tem-se que o impacto
gerado nas famílias foi maior que o gerado nos utentes. Também o facto de os
clientes terem recebido um importante impacto do projeto foi uma surpresa.

Censos, 2001

Para os utentes, o facto do maior impacto estar alavancado à mudança “maior
capacidade de interação”, o qual é mais de duas vezes superior à mudança
“aumento do sentimento de autodeterminação” também mereceu atenção. Com
efeito, na Teoria da Mudança foi considerado que a “maior flexibilidade e
capacidade de entreajuda” poderia originar, por um lado, uma “maior capacidade de
interação” e, por outro, o “aumento do sentimento de autodeterminação”, mas
parece ser a capacidade de interação aquela que mais é estimulada. De notar,
igualmente, que o aumento do sentimento de autodeterminação foi muito mais
evidente nos utentes que estão em CAO, o que se por um lado é um dado digno de
análise, por outro é justificável pelo facto do CAO receber utentes com muito maior
potencial de desenvolvimento a nível de autoestima e de autonomia,
comparativamente aos utentes integrados na estufa que já têm estas competências
mais desenvolvidas.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

No período analisado, todos os stakeholders atribuíram mudanças importantes ao
SMACTE. Não obstante, o stakeholder onde a intervenção teve mais impacto foi,
como seria expectável, nos/as utentes, que é a população-alvo desta resposta. A
mudança que mais impacto teve neste stakeholder foi “aumento do bem-estar
emocional”, o que se revelou uma grande descoberta para a equipa, pois esperavase maior enfoque nas mudanças associadas às práticas de consumo. A procura da
equipa como um espaço de escuta ativa, sem julgamentos e onde o tipo de
acompanhamento preconizado traz um grande bem-estar emocional é bastante
impactante para os/as utentes, estejam ou não em PSOBLE. Também se destaca
que a durabilidade das mudanças é mais baixa nas pessoas em situação de semabrigo, mas que houve mais quantidade de mudança atribuída neste segmento,
devido à sua grande vulnerabilidade,

O Centro Social de Paramos é uma IPSS (Instituição de Particular de Solidariedade
Social, Sem fins lucrativos) situada na Freguesia de Paramos, Concelho de Espinho e
que tem em funcionamento 3 pólos: Infância, Terceira Idade e Intervenção
Comunitária. È neste último pólo que se insere a Equipa de Rua SMACTE (Serviço
Móvel de Apoio à Comunidade), resposta multidisciplinar de proximidade que
intervém junto de pessoas consumidoras de substâncias psicoativas (SPA´s) no
concelho de Espinho. A equipa promove Troca e distribuição de material, Cuidados
de Saúde (nos quais se insere educação para a saúde, com vista a práticas de
consumo mais seguras e informadas), Apoio Psicossocial e Ações de informação e
sensibilização.
A presente análise, compreendida entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2018,
teve como objetivo compreender a importância e o impacto social desta intervenção
para os stakeholders envolvidos, reforçando a pertinência da sua existência e
continuidade.

Pode-se então concluir que o SMACTE tem o foco da sua intervenção na direção
correta e em concordância com os objetivos traçados com os stakeholders. Propõese retomar esta análise tentando o envolvimento de toda a rede de stakeholders
que o SMACTE mobiliza, com o uso de métodos de maior proximidade, de forma a
conseguir-se resultados ainda mais representativos do seu impacto social.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
O Centro Social de Paramos é uma IPSS (Instituição de Particular de Solidariedade
Social, Sem fins lucrativos) situada na Freguesia de Paramos, Concelho de Espinho e
que tem em funcionamento 3 pólos: Infância, Terceira Idade e Intervenção
Comunitária.

3. Colaborar ativamente com a comunidade científica, com a comunidade local e
com representantes com poder de decisão, com vista a incentivar o desenho
de políticas das drogas mais eficazes e a promover uma perceção global
positiva da RRMD.
A avaliação vai incidir nas seguintes atividades::

O concelho de Espinho tem 31.786 habitantes (Recenseamento Geral da População
e da Habitação de 2011) dos quais, segundo dados fornecidos pelo ACES Espinho/
Gaia (2011), 250 indivíduos (179 homens e 71 mulheres) consomem substâncias
psicoativas (SPA´s), onde se identificam pessoas consumidoras de SPA’s em situação
de vulnerabilidade social, que necessitam de uma resposta de proximidade e de
mediação. Nesse sentido, desde 2001 que o Centro Social de Paramos promove a
equipa de rua SMACTE que em 2012 arrancou com PSOBLE (Programa de
Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência). A visão desta resposta é o
aumento da cidadania, do acesso à saúde e inclusão social com vista à aproximação
das pessoas consumidoras de SPA´s à rede formal de cuidados.

•• Troca e/ou distribuição de material |material de consumo injetado e/ou fumado,
preservativos masculinos e/ou femininos e lubrificantes |pequena refeição/snack
|roupas e material de higiene;
•• Cuidados de saúde |primeiros socorros |cuidados de higiene |cuidados de
enfermagem |Programa de Substituição Opiácea |vacinação |rastreios
|terapêutica medicamentosa |avaliação e consulta médica |educação para a
saúde |análises clínicas;
•• Apoio psicossocial |triagem |apoio social |apoio psicológico |avaliação
psicossocial |aconselhamento |encaminhamento |acompanhamento |apoio
jurídico |acompanhamento ao local/mediação |serviço de lavandaria |distribuição
de roupas;

O SMACTE tem como objetivos:
1. Promover a Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) associada
aos consumos de substâncias psicoativas e às práticas sexuais;

•• Informação e formação |distribuição de material informativo |divulgação de
informação e de serviços |ações de (in)formação e sensibilização junto da
população-alvo, parceiros e comunidade.

2. Contribuir para a progressiva estruturação biopsicossocial da população-alvo,
impulsionando a promoção da cidadania;
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1.2. PORQUÊ?
No que concerne os recursos humanos captados para este processo avaliativo,
participarão elementos da equipa técnica do SMACTE, a Diretora de Serviços e o
departamento de contabilidade. Os stakeholders acompanharão todo o processo: os
beneficiários diretos através do contato diário com a equipa; todos os outros através
de contato telefônico, via eletrónica e/ou reuniões informais,

Em primeira instância pretende-se com esta análise avaliar se o SMACTE está a
conseguir alcançar as metas a que se propõe, nomeadamente a melhoria da
qualidade de vida das pessoas acompanhadas, com vista a detectar se é necessário
adequar ou alterar a intervenção para que a resposta produza as mudanças
esperadas. Para além disso, pretende-se validar o valor social das mudanças
geradas pelo SMACTE para comprovar a importância da promoção desta resposta e
para captar novas parcerias e financiamentos.

Os responsáveis por conduzir a análise serão um auditor externo e 3 pessoas da
instituição: a coordenadora do SMACTE, a Psicopedagoga do SMACTE e o Técnico
Oficial de Contas (em articulação direta com a Diretora de Serviços) do Centro Social
de Paramos, durante 2 dias por semana, ao longo de 3 meses.

Deste modo, a presente análise destina-se a informar os gestores do Centro Social
de Paramos, potenciais financiadores (nomeadamente privados) e comunidade em
geral, que possam estar ainda pouco sintonizados com a necessidade deste tipo de
respostas sociais, carecendo destas validações. Note-se que a prática comum é
avaliar numa lógica de execução de atividades, não comprovando seu real valor
social, nem demonstrando eficazmente as mudanças geradas, o que pode fragilizar
este tipo de respostas sociais perante potenciais investidores.

2. STAKEHOLDERS

1.3. COMO?

2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS

O SMACTE desafia-se a uma análise avaliativa da intervenção desenvolvida entre 01
de Janeiro e 31 de Dezembro de 2018, último ano de execução do ciclo de
funcionamento de 2 anos do projeto (2017-2018). Para além dos dados que a equipa
já dispõe, serão recolhidos dados durante o presente processo de avaliação.

Sabendo que os stakeholders são parte determinante na implementação de
qualquer intervenção, no caso da Equipa de Rua SMACTE os agentes que
contribuem para a implementação da resposta são vários, multifacetados e que
derivam de diferentes contextos.
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Identificamos também o stakeholder “Parceiros das estruturas da rede formal de
apoio” que se tratam de entidades estatais que prestam serviços de saúde (Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG), Equipa de Tratamento (ET) e Consulta
Descentralizada de Espinho (CDE); Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP);
Centros de Saúde) e entidades estatais/públicas e/ou privadas que prestam serviços
de apoio social (Segurança Social, Juntas de Freguesia, Câmara Municipal, ADCE
- Ação Social e RSI; CerciEspinho - Ação Social; CSP - Ação Social e RSI) e e com as
quais o SMACTE articula frequentemente, tendo objetivos comuns muito claros.
Mediante negociação e consentimento do/a utente, recebem a pessoa encamihada
pelo SMACTE, quando as suas necessidades de saúde ou sociais não podem ser
colmatadas pelas respostas promovidas pelo projecto, permitindo a criação de
sinergias entre entidades. A gestão do caso é partilhada ao longo de todo o
processo, sendo o feedback dado tanto em conversas informais como em reuniões
periódicas de parceiros. Também trabalham em conjunto com o SMACTE em
contextos de trabalho em rede como é o caso da Rede Social de Espinho, o NPISAE
(Núcleo de Planeamento e Intervenção com Pessoas em Situação de Sem-Abrigo no
concelho de Espinho), o NLI (Núcleo Local de Inserção), entre outras.

O stakeholder principal é, sem dúvida, a população-alvo direta, nomeadamente os/
as utentes. A característica comum das pessoas acompanhadas pelo SMACTE é o
facto de consumirem substâncias psicoativas lícitas e/ou ilícitas, o que motiva a
procura e adesão às diferentes iniciativas promovidas pela equipa. Para diferenciar
pareceu-nos interessante ter como ponto de partida a diferenciação entre pessoas
acompanhadas ou não no Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de
Exigência (PSOBLE), já que sabemos que esta resposta concorre para uma maior
estruturação dos/as utentes.
O stakeholder principal é então as pessoas acompanhadas em PSOBLE, porque
também são as que mais contactam com a equipa. Para tornar a presente análise
ainda mais fina, optou-se pela segmentação a partir das pessoas que estão ou não
em situação de sem-abrigo (SSA), com a intenção de perceber se esta condição
compromete ou não a distância percorrida e o tipo de mudanças observadas/
esperadas. È nossa expectativa, fazer uma análise comparativa e compreender que
ajustes devem ser realizados nas futuras iniciativas de acordo com o perfil de
utentes identificados/as.
Para efeitos desta análise, identificamos como segundo stakeholder os/as utentes
acompanhados que não estão em PSOBLE, que são pessoas maioritariamente com
consumos problemáticos de álcool. Estas pessoas procuram a equipa de forma mais
pontual, portanto a relação é de menor proximidade.
Tanto nas pessoas acompanhadas em PSOBLE como nas que não estão vinculadas a
esse programa, é habitual serem identificados comportamentos de risco associados
aos consumos, isolamento social, ausência de rotinas de vida em sociedade e de
movimentos de cidadania, afastamento das estruturas formais de apoio e
complicações de saúde física e mental. È ainda comum que se identifiquem casos de
trabalho sexual em contextos de risco, doença mental, entre outros.
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Identifica-se também o staff como um stakeholder primordial, porque só é possível
implementar o serviço com uma equipa técnica multidisciplinar e especializada,
constituída por técnicos/as que se reveem nos objetivos traçados (enfermeiras,
educadora social, psicopedagoga/criminóloga e médica psiquiatra) . Para além
disso, por uma opção de gestão de recursos humanos e financeiros, conta com o
apoio de voluntários/as e estagiários/as que, por tendência, são estudantes de
Ciências Sociais e Humanas.
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Não menos importantes são os Parceiros complementares, nomeadamente
entidades públicas e/ou privadas que prestam serviços sociais diversos e entidades
que individualmente ou em rede partilham informações e boas práticas em questões
relacionadas com a população-alvo e com as suas necessidades. Tratam-se de
entidades com quem o SMACTE, pela sua natureza, articula com menos frequência
ou num nível de contacto menos directo com a intervenção realizada,
nomeadamente Cruz Vermelha, Salão Paroquial, Cantinas sociais, e outras Redes de
trabalho (R3, Correlation Network, ...).
Temos ainda os financiadores que logo por si garantem a grande fatia do
financiamento do projeto, nomeadamente o SICAD (Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências) que no âmbito do Plano Operacional
de Respostas Integradas (PORI), financia 80% do valor a concurso, para um período
de funcionamento de 2 anos + 2 anos (mediante aprovação da continuidade). O
SICAD é uma entidade estatal que promove a redução do consumo de substâncias
psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das
dependências. Também existem outros financiadores que apoiam através do
donativo de produtos e serviços, embora de forma mais pontual. e colaboram com o
projeto cedendo recursos humanos (ex: CRI Porto Central, que cede 1 médica para
dar apoio ao PSOBLE), recursos materiais (ex: Laboratório Análises Clínicas de
Esmoriz, que cedem todo o material para realizar análises), entre outros.
Ainda na perspetiva da sustentabilidade financeira do projeto identificam-se outros
doadores, que doam pontualmente dinheiro ao CSP que depois é distribuído pelas
diferentes respostas promovidas de acordo com as necessidades, tendo impacto
também no SMACTE. O CSP divulga o seu relatório de atividades e de contas
anualmente na página da internet e mantém ativa uma página no Facebook, de
forma a dar feedback da intervenção desenvolvida.
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Identifica-se, ainda, a comunidade em geral pela importância que esta tem no
reconhecimento da utilidade pública do projeto, valorizando o seu impacto na saúde
pública. Nesse sentido, existe muito investimento da equipa em ações de
sensibilização e informação com o objetivo de envolver a comunidade, na tentativa
que esta se identifique com os objetivos do SMACTE. Participam em ações pontuais
da equipa: eventos públicos, rastreios, ações de recolha de vestuário ou bens
alimentares, entre outros.
Por fim, nomeamos as famílias dos/as utentes. Estas contactam pontualmente com
a equipa e a maioria dos/as utentes refere não ter retaguarda familiar ou que esta
está indisponível, mas considera-se que, quando existente, pode ter um papel
preponderante no acompanhamento dos/as utentes e nas mudanças alcançadas.
São tendencialmente pessoas que também se encontram em situação de
vulnerabilidade social. Contactam pontualmente com a equipa em caso de
necessidade, dúvidas ou preocupações relativas ao/à seu/sua familiar.
Habitualmente os contactos tornam-se mais frequentes quando sentem dificuldade
em interagir com o/a familiar, solicitando a mediação da equipa. Têm disponível o
contacto telefónico da equipa que podem utilizar sempre que seja necessário. Nos
casos em que a pessoa solicite contacto presencial, os/as familiares podem dirigir-se
à Unidade Móvel ou agendar atendimento em gabinete. Desde que conciliado e
autorizado previamente pelo/a utente em causa, podem encaminhar ou solicitar
serviços da equipa para o seu familiar e são incentivados/as a colaborar e envolverse diretamente no processo de acompanhamento (por exemplo: acompanhar
familiares a consulta).
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Utentes

Pessoas acompanhadas
em PSOBLE, em situação
de sem-abrigo

Pessoas consumidoras de substâncias psicoativas,
que por acusarem consumos problemáticos de
heroína aderiram ao PSOBLE e que se encontram
cumulativamente em situação de maior
vulnerabilidade, nomeadamente em SSA

A maioria dos/as utentes contacta com o projecto 7 dias/semana para a
toma de observação direta (tod) de metadona e outras medicações
prescritas. Não existe qualquer obrigatoriedade no acompanhamento
nem existe qualquer sanção caso abandonem o programa, à excepção
das regras previstas em Protocolo Clínico. Podem (ou não) aderir a
outros apoios, como troca de materiais para consumo, outros cuidados
de saúde, apoio psicossocial e jurídico, consultas de psicopedagogia,
encaminhamentos para estruturas da rede formal e mediação,
acompanhamento a consultas

Pessoas acompanhadas
em PSOBLE, que não estão
em situação de sem-abrigo

Pessoas consumidoras de substâncias psicoativas,
que por acusarem consumos problemáticos de
heroína aderiram ao PSOBLE

A maioria dos/as utentes contacta com o projecto 7 dias/semana para a
tod de metadona e outras medicações prescritas. Não existe qualquer
obrigatoriedade no acompanhamento nem existe qualquer sanção caso
abandonem o programa, à excepção das exigências regras previstas em
Protocolo Clínico). Podem (ou não) aderir a outros apoios, como troca de
materiais para consumo, entre outros

Pessoas não
acompanhadas em
PSOBLE.

Pessoas consumidoras de substâncias psicoativas,
maioritariamente com consumos problemáticos de
álcool

As pessoas que não se encontram vinculadas ao PSOBLE têm um
contacto com o SMACTE mais pontual e ao ritmo das suas necessidades
(por exemplo, para trocas de materiais ou para solicitar
encaminhamento/apoio social)

N/A

Entidades estatais que prestam serviços de saúde e
Entidades públicas e/ou privadas que prestam
serviços de apoio social

Trabalham em articulação direta com a equipa, com vista em sinergia. A
gestão do caso é partilhada ao longo de todo o processo, sendo o
feedback dado tanto em conversas informais como em reuniões
periódicas de parceiros. Em cada entidade existe uma pessoa que facilita
esta articulação

Parceiros das
estruturas da rede
formal de apoio, dos
cuidados de saúde e
da àrea social
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Staff

Pessoal técnico que compõe a equipa

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

Parceiros
complementares

i) Entidades públicas e/ou privadas que prestam
serviços sociais diversos

i) Recebem a pessoa encaminhada pelo SMACTE, tratando-se
habitualmente de contactos de foro mais pontual e informal (ex: entrega
de roupa; refeições, ...)

ii) Entidades que individualmente ou em rede
partilham informações e boas práticas em questões
relacionadas com a população-alvo e com as suas
necessidades

Financiadores

ii) Articulam através de reuniões e aplicações on line, de forma a unir
esforços, partilhar experiências, uniformizar e criar procedimentos e
advogar por causas comuns junto das entidades competentes

i) O SICAD co-financia o SMACTE, sendo a entidade
estatal responsável por tutelar as Dependências em
Portugal

i) Monitorização e avaliação da intervenção em curso tanto através de
relatórios como presencialmente em reuniões e participação em giros de
rua (através do CRI Porto Central)

ii) Outras entidades que através de parcerias
colaboram para a sustentabilidade financeira do
projeto

ii) Colaboram com o projeto cedendo recursos humanos, recursos
materiais, entre outros

Outros Doadores

Pessoas que apoiam a instituição, através de doações
monetárias

Doam pontualmente dinheiro ao CSP que depois é distribuído pelas
diferentes respostas promovidas de acordo com as necessidades

Comunidade em
Geral

Pessoas da comunidade, alvo de ações de informação
e sensibilização

Recebem informação sobre o projeto, são sensibilizadas para as
especificidades do fenómeno das dependências, das necessidades da
população-alvo e do impacto do trabalho da equipa na saúde pública
através de publicações na internet, de eventos organizados em meio
público e de ações de sensibilização

Famílias

Familiares identificados/as como próximos/as e
significativos/as para os/as utentes, que demonstram
disponibilidade para colaborar no processo de
acompanhamento

Contactam pontualmente com a equipa, mais frequentemente para
mediação familiar. O contacto pode ser telefónico ou presencial, A
maioria dos/as utentes não tem retaguarda familiar ou a mesma está
indisponível para apoiar e envolver-se

i) SICAD (principal)
ii) Outros
financiadores e
Fornecedores

N/A
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2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS
NA ANÁLISE
No que concerne os parceiros, inclui-se na presente análise os que têm maior
proximidade com a equipa, essencialmente por também terem uma relação próxima
com os/as utentes acima mencionados. Categorizam-se à parte os restantes
parceiros com quem, pela natureza do trabalho desenvolvido, não existe tanto
contacto.

Conforme dito anteriormente os/as utentes são o stakeholder central da intervenção
preconizada pelo SMACTE, até porque é neste grupo que se esperam alcançar as
maiores mudanças materiais , logo não poderiam obviamente ser excluídos desta
análise. Pela sua importância pareceu ainda interessante distinguir as pessoas
acompanhadas em PSOBLE (analisando comparativamente as que estão ou não em
situação de sem-abrigo) e as que não estão vinculadas a este programa.

GRUPOS DE STAKEHOLDERS

INCLUSÃO (S/N)

Já os restantes stakeholders foram excluídos desta análise, quer pela dificuldade em
materializar as mudanças observadas, quer pela falta de recursos e de tempo nesta
análise para a inclusão dos mesmos.

JUSTIFICAÇÃO

Pessoas acompanhadas em
PSOBLE, em situação de semabrigo

Sim

È o grupo-alvo direto do SMACTE e portanto a expectativa é que este seja um dos stakeholders onde se verifiquem
mais mudanças resultantes da intervenção desenvolvida pelo SMACTE. As pessoas acompanhadas em PSOBLE
experienciam um maior contacto com o projecto, esperando-se perceber a distinção das mudanças observadas entre
estas e as que não são acompanhadas em PSOBLE. Por outro lado, espera-se fazer a distinção entre as pessoas que
estão em situação de sem-abrigo e as que não estão

Pessoas acompanhadas em
PSOBLE, que não estão em
situação de sem-abrigo

Sim

È o grupo-alvo direto do SMACTE e portanto a expectativa é que este seja um dos stakeholders onde se verifiquem
mais mudanças resultantes da intervenção desenvolvida pelo SMACTE. As pessoas acompanhadas em PSOBLE
experienciam um maior contacto com o projecto, esperando-se perceber a distinção das mudanças observadas entre
estas e as que não são acompanhadas em PSOBLE. Por outro lado, espera-se fazer a distinção entre as pessoas que
estão em situação de sem-abrigo e as que não estão

Pessoas não acompanhadas em
PSOBLE

Sim

È o grupo-alvo direto do SMACTE e portanto a expectativa é que este seja um dos stakeholders onde se verifiquem
mais mudanças resultantes da intervenção desenvolvida pelo SMACTE. As pessoas que não são acompanhadas em
PSOBLE têm um contacto mais pontual com o projecto, esperando-se perceber a distinção das mudanças observadas
entre estas e as que são acompanhadas em PSOBLE
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GRUPOS DE STAKEHOLDERS

INCLUSÃO (S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Parceiros das estruturas da rede
formal de apoio, dos cuidados de
saúde e da àrea social

Sim

Esta análise foca-se na melhoria da qualidade de vida dos/as utentes, através de mudanças no seu bem-estar físico e
psicológico, missão amplamente partilhada por estes parceiros e para a qual o SMACTE não poderia concorrer sem
criar objetivos comuns. Para além disso, espera-se que estes observem mudanças importantes resultantes da
intervenção do SMACTE

Staff

Não

Apesar deste grupo poder observar mudanças importantes resultantes da intervenção do SMACTE, por questões de
seleção para a presente prototipagem, optou-se pela não inclusão

Parceiros complementares

Não

As mudanças que experienciam e observam não são suficientemente materiais para ser incluídas nesta análise

Financiadores

Não

i) Pela natureza do tipo de relação com esta entidade, tornar-se-ia muito dispendioso e moroso esta auscultação.
ii)As mudanças que experienciam e observam não são suficientemente materiais para ser incluídas nesta análise

Outros Doadores

Não

Não têm proximidade suficiente com o SMACTE para serem capazes de percepcionar mudanças

Comunidade em geral

Não

As mudanças que possam experienciar não são suficientemente materiais para a sua inclusão numa prototipagem, para
além de que se trata dum grupo vasto obrigando a um investimento de recursos humanos não possível para esta
análise

Famílias

Sim

Apesar deste grupo poder observar mudanças importantes resultantes da intervenção do SMACTE, por questões de
seleção para a presente prototipagem, optou-se pela não inclusão
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2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS
STAKEHOLDERS
Importa ainda referir que apesar da equipa ter feito um esforço considerável para
alcançar uma amostra representativa, detectamos alguma dificuldade nesse âmbito,
principalmente junto dos/das utentes que não são acompanhados/as em PSOBLE, já
que o contacto original já é pontual e imprevisível. A escolha da não aleatoriedade
da amostra prende-se também com esta razão e com a disponibilidade dos
stakeholders.

O plano de envolvimento de cada grupo de stakeholder incluídos na análise
encontra-se descrito na tabela 3.
Na fase de mapeamento, realizaram-se entrevistas presenciais aos/às utentes
(vinculados ou não a PSOBLE) durante os giros de rua em Unidade Móvel, pois
percebeu-se que esta seria a forma mais fácil de conseguir a adesão dos/as
mesmos/as.. Para contactar os parceiros decidiu-se realizar entrevistas telefónicos,
devido à dificuldade de agendar contacto presencial.

No caso dos parceiros, também detectámos alguma dificuldade em conseguir a
adesão de todos, pela indisponibilidade de tempo. Também verbalizaram alguma
dificuldade em compreender o inquérito.

Na fase de quantificação do impacto, no caso dos/as utentes manteve-se o contacto
direto através dos inquéritos presenciais. Já no que diz respeito aos parceiros
optou-se pelos inquéritos on line por se considerar que poderiam ser mais eficiente,
considerando a abrangência e o tempo disponível para terminar a tarefa.

STAKEHOLDER

Utentes

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO
N.

Amostragem

Método

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO
N.

%

Método

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em
situação de sem-abrigo

11

4

não aleatória

Entrevistas presenciais

9

33%

Inquéritos presenciais

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que
não estão em situação de sem-abrigo

57

8

não aleatória

Entrevistas presenciais

10

18%

Inquéritos presenciais

Utentes não acompanhados em
PSOBLE

N/A

111

4

não aleatória

Entrevistas presenciais

80

30%

Inquéritos telefónicos

Parceiros das estruturas da rede
formal de apoio

N/A

14

4

não aleatória

Entrevistas telefónicas

13

33%

Inquéritos on line
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3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTOS
Na análise da tabela 4 podemos constatar que o recurso com mais peso é o
dinheiro, seguido de género e por último o tempo.

Aos donativos em género foi aplicado o valor de acordo com as declarações
prestadas pelos parceiros. No caso dos medicamentos, material de consumo clínico
e tratamento de materiais contaminados foi também, na falta de declaração,
calculado de acordo por valor aproximado através do preço de custo dos materiais,
como é exemplo os kits do programa de troca de seringas no valor de 3,00€/un e
dos preservativos de 0,49€/un. ( valores fornecidos pelos parceiros, consultados em
relatórios e por pesquisa on line).

Importa referir que o projeto SMACTE a partir do ano 2019 vai utilizar uma viatura
adaptada que foi adquirida, no final do ano 2018, por 44.078,26€. Para tal, recorreu
a um subsídio de apoio à compra de 36.000,00€ cedido pela Câmara Municipal de
Espinho e gerado por uma campanha de angariação de fundos. Como tal, de forma
a espelhar de uma forma mais fidedigna a realidade futura optamos por incluir a
amortização em vez dos gastos com a manutenção da antiga carrinha. Para aferir o
custo imputado ao projeto decidimos optar por uma taxa de amortização de 10
anos, supondo que a partir desse período a viatura irá necessitar de manutenções
mais constantes.

O equipamento administrativo considerado refere-se a um computador adquirido
em 2017 e o valor imputado diz respeito às amortizações do equipamento.
O valor imputado ao espaço cedido ao projecto foi estimado de acordo com o preço
médio praticado em rendas na freguesia de Paramos.

A fórmula de cálculo das estagiárias/voluntárias foram calculadas com o produto
das horas efetuadas e o preço que é pago aos/às enfermeiros/as que prestam
serviços ao projeto que é de 7€ por hora.

TIPO DE RECURSO

O vencimento do pessoal diretivo, administrativo e auxiliar foram imputados de
acordo com o tempo de trabalho despendido.
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TOTAL ASSUMIDO

Dinheiro

81.570,47€

Género

11.751,84€

Tempo

3.430,00€

TOTAL

96.472,31€
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4. REALIZAÇÕES
No que concerne às realizações, optou-se por adoptar a mesma nomenclatura que o
SICAD adopta nos formulários de candidaturas para tipificar atividades, de forma a
facilitar a comparação de dados. Nesse sentido, com a Troca e Distribuição de
Material, pretende-se incluir as pessoas em Programa de Troca de Seringas (PTS);
em Programa de troca de pratas (PTP); e a promoção do uso do preservativo e de
práticas sexuais de menor risco.
Nos cuidados de Saúde, incluem-se os os cuidados de saúde de forma geral,
nomeadamente as análises clínicas, os Cuidados de enfermagem, os rastreios, a
vacinação, as consultas médicas, o Programa de Terapêutica Combinada (PTC) e o
PSOBLE.

QUE ATIVIDADES
FORAM REALIZADAS?

nº de
atividade

nº de
horas

nº de
beneficiários

Troca e Distribuição de Material

9027

NA

48

Cuidados de Saúde

11194

NA

104

Apoio Psicossocial

2767

NA

135

21

N/A

N/A

Ações de Sensibilização e de
Informação

5. TEORIA DA MUDANÇA

Já com o Apoio Psicossocial, pretende-se facilitar a aproximação a estruturas de
apoio existentes na comunidade, pelo que se promove o acompanhamento e
mediação, os apoios psicossociais, a alimentação, os atendimentos, os cuidados de
higiene, os encaminhamentos, as consultas psicopedagogia, a lavandaria e o
vestuário.

5.1. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA
A partir de categorização adotada pelo SMACTE para agrupar as atividades
desenvolvidas, procedeu-se à construção da teoria da mudança (TM) para os 3
stakeholders considerados fundamentais na sua execução.

Por fim, nas ações de sensibilização e de informação que incidem em ações de
dimensão mais alargada, seja através das redes sociais, seja em espaço público
dirigido a comunidade geral não identificada, não se conseguiu contabilizar os
beneficiários/as.

Pessoas acompanhadas em PSOBLE
Antes de mais é de realçar que todas as cadeias de mudanças abaixo relatadas
abrangem os dois segmentos em análise: pessoas em situação de sem-abrigo e
pessoas que não estão em situação de sem-abrigo.
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Deste modo, ao integrarem o PSOBLE os/as utentes aumentam o acesso à
satisfação das suas necessidades básicas e/ou apresentam uma maior resolução dos
problemas do dia-a-dia, pois como avançam PINTO e PEIXOTO (2003), “a pirâmide
das necessidades de Maslow mostrava que, não estando os aspetos basilares
satisfeitos, seria impossível agir nos seus níveis superiores”, que são o aumento o
acesso a cuidados de saúde de primeira linha e o aumento do acesso a apoios
sociais de primeira linha. Estas cadeias de mudanças encontram a sua
fundamentação nos diversos princípios basilares da RRMD, uma intervenção de
proximidade nas dependências que a literatura tem demonstrado a sua eficácia
(Andrade, Carapinha, Sampaio, Shirley, Rodrigues, Silva (2007).
Isto possibilita que os/as utentes construam uma maior relação de confiança com a
equipa e este aumento de proximidade, pode conduzir a uma maior fidelização dos/
as utentes aos serviços (através de contatos mais regulares). È a partir daqui que a
equipa ganha espaço para aprofundar alguns temas de interesse com os/as utentes,
o que permite uma maior consciencialização do acesso a serviços de saúde e a
apoios sociais. Por conseguinte esta consciencialização, por norma, leva a um
aumento do acesso a respostas mais exigentes que, por sua vez, conduzem a um
aumento do bem-estar emocional (“sinto-me mais feliz quando venho aqui, o dia
corre melhor”; “estou mais forte por vossa causa”). Importa aqui referir que esta
mudança também pode surgir após a primeira cadeia de mudanças, pelo contacto
mais direto com a equipa, ainda que numa perspetiva mais imediatista (“Venho
desabafar e pedir orientações”). Esta é uma mudança que não estava prevista na
teoria de partida, mas que foi a mais valorizada pelos/as utentes e que, por isso, foi
incluída na teoria de chegada e considerada a 1ª mudança material.

A mudança imediata expectável é o aumento do conhecimento sobre o seu estado
de saúde, que, pelo aumento de encaminhamentos e adesão a estruturas formais de
apoio de saúde (“Estou mais bem informado das coisas sociais, das doenças e do
cartão de cidadão”) leva a uma maior sensação de inclusão no SNS (Sistema
Nacional de Saúde). Este caminho traz-nos à 2ª mudança material identificada:
maior sensação de inclusão social (“estava sem-abrigo e agora não, sem vocês não
tinha conseguido”), que vai beber do caminho anterior pelo aumento implícito de
encaminhamentos e adesão a estruturas formais de apoio social, Por sua vez, a
sensação de maior inclusão social promove um aumento de pessoas a exercer
cidadania, o que pode traduzir-se, por fim, em utentes mais saudáveis fisicamente e
pessoas mais estruturadas ao nível psicossocial (“melhorei em tudo”).
Paralelamente à cadeia da mudança do aumento do bem-estar emocional (1ª
mudança material) e a partir de trocas de material de consumo (per capita) mais
regulares, identificou-se a possibilidade do aumento do conhecimento sobre
substâncias psicoativas (SPA’s) e seu uso/efeitos e sobre práticas sexuais mais
seguras. Note-se que na teoria da mudança de partida a equipa focou-se só nas
práticas associadas aos consumos de SPA’s, mas existiram pessoas que referiram as
práticas sexuais (principalmente as relacionadas com trabalho sexual: “Levo
preservativos para não apanhar doenças.”) pelo que nos pareceu importante
contemplar na teoria de chegada. Isto leva-nos à 3ª mudança material, a maior
consciencialização dos fatores de proteção, que está diretamente relacionada com
uma menor exposição a comportamentos de risco (“Aqui explicaram -me como se
apanham algumas doenças, e assim tenho cuidado”). No entanto, pareceu-nos mais
facilmente mensurável a mudança seleccionada. Esta cadeia de mudanças concorre
para a diminuição da incidência e da reincidência de doenças infecciosas que, por
fim, pode traduzir-se numa redução de comportamentos de risco associados aos
consumos de SPA’s (“Agora uso sempre material limpo, levo sempre daqui”).

A partir daqui desencadeiam-se mudanças associadas diretamente a duas
atividades intrínsecas ao PSOBLE e, cujo reforço da sua regularidade têm impacto
crucial no processo, nomeadamente a adesão a rastreios e ao plano de vacinação e
a adesão a terapêuticas medicamentosas.
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Pessoas não acompanhadas em PSOBLE
Deste modo, ao integrarem o PSOBLE os/as utentes aumentam o acesso à
satisfação das suas necessidades básicas e/ou apresentam uma maior resolução dos
problemas do dia-a-dia. que, por sua vez, pode aumentar o acesso a cuidados de
saúde de primeira linha e o aumento do acesso a apoios sociais de primeira linha.
Estas cadeias de mudanças encontram a sua fundamentação nos diversos princípios
basilares da RRMD, uma intervenção de proximidade nas dependências que a
literatura tem demonstrado a sua eficácia.
Estas mudanças possibilitam uma maior relação de confiança com a equipa que por
sua vez, conduz a um aumento do bem-estar emocional (“Chego deprimida e saio
daqui mais animada”; “Sinto-me acolhido aqui”). Importa aqui referir que esta
mudança também pode surgir após a primeira cadeia de mudanças, pelo contacto
mais direto com a equipa. Esta é uma mudança que não estava prevista na teoria de
partida, mas que foi a mais valorizada pelos/as utentes e que, por isso, foi incluída
na teoria de chegada e considerada a 1ª mudança material.
A mudança seguinte e pelo contacto mais regular com a equipa é uma maior
consciencialização do acesso à saúde e uma maior consciencialização do acesso a
apoios sociais. No que concerne a saúde, isto traduz-se num aumento de
encaminhamentos para estruturas formais de apoio a este nível conduzindo a
utentes mais saudáveis fisicamente. No que diz respeito ao apoio social, esta
mudança revela-se em pessoas mais incluídas no sistema formal de apoio social,
que, devido ao contacto mais ténue com esta população, não evolui para outros
caminhos (a não ser que estas pessoas integrem programas mais estruturados,
como o PSOBLE).

Paralelamente à cadeia da mudança do aumento do bem-estar emocional (1ª
mudança material) e a partir de trocas de material de consumo (per capita) mais
regulares, identificou-se a possibilidade do aumento do conhecimento sobre
substâncias psicoativas (SPA’s) e seu uso/efeitos e sobre práticas sexuais mais
seguras (“levo preservativos para não engravidar, não apanhar doenças”). Note-se
que na teoria da mudança de partida a equipa focou-se só nas práticas associadas
aos consumos de SPA’s, mas existiram pessoas que referiram as práticas sexuais
(principalmente as relacionadas com trabalho sexual) pelo que nos pareceu
importante contemplar na teoria de chegada. Isto leva-nos à 2ª mudança material, a
maior consciencialização dos fatores de proteção que está diretamente relacionada
com uma menor exposição a comportamentos de risco. No entanto, pareceu-nos
mais facilmente mensurável a mudança seleccionada. Esta cadeia de mudanças
concorre para a diminuição da incidência e da reincidência de doenças infecciosas
que, por fim, pode traduzir-se numa redução de comportamentos de risco
associados aos consumos de SPA’s, (“agora sei como se passam doenças e tenho
mais cuidado”ativos para não engravidar, não apanhar doenças”) contribuindo para
serem pessoas mais saudáveis fisicamente.
Parceiros das estruturas da rede formal de apoio
Com as entidades parceiras, identificámos duas mudanças materiais paralelas: 1ª - o
maior desenvolvimento de competências pessoais; 2ª - os/as parceiros/as sentem-se
melhor ao nível profissional. Ambas acabam por estar relacionadas através de
cadeias de mudanças que se interligam nos diversos caminhos e com a importância
de “criar interconexões entre os consumidores e trabalhar em conjunto com os
representantes da comunidade, com a polícia e com todos os que ainda resistem”
(Núcleo de Redução de Danos, 2004, citando Cavalcanti, p. 110-111).
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Não obstante, a 1ª mudança deriva mais diretamente do facto das entidades
parceiras, ao contactar com o SMACTE, assumirem, por um lado, ter mais contacto
com pessoas consumidoras de SPA’s, o que leva a um aumento da tolerância às
dinâmicas e características dos/as utentes e a um aumento do conhecimento sobre
as especificidades dos/as utentes (“identificam-nos às necessidades”). Esta cadeia
de mudanças leva-nos a uma maior capacidade de comunicar com os outros e um
aumento de sensação de trabalho para a comunidade, traduzindo-se em serviços
mais adaptados às pessoas consumidoras de SPA’s (“facilita a nossa prestação de
cuidados”). Por conseguinte, os parceiros referem uma melhoria da continuidade do
acompanhamento prestado e uma maior realização dos objetivos previstos
(“monitoram o aqui e agora”). Resumindo, as entidades parceiras, à medida que
aumentam e/ou prolongam o contacto com o SMACTE, percorrem caminhos de
mudança que concorrem para uma evolução destas enquanto pessoas.

Por outro lado, relativamente à 2ª mudança material, o contacto com o projeto traz
maior articulação entre os serviços da rede (“reduz a carga de trabalho à rede”), o
que conduz a uma gestão do processo de acompanhamento mais facilitada
(“ajudam-nos a chegar aos doentes”) e a uma rentabilização de recursos entre
parceiros. Isto leva a que os serviços sejam mais adaptados às pessoas
consumidoras de SPA’s (“explicam aos doentes aquilo que não conseguimos
explicar”), direcionando para uma maior realização dos objetivos previstos. Assim,
estamos neste caso a ter em consideração os caminhos de mudanças que levam a
uma melhoria da pessoa enquanto profissional (“facilita o meu trabalho”).

STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES

Utentes acompanhados em
PSOBLE

Aumento do bem-estar
emocional

“Aqui tenho alguém com quem falar, que me ouve e gosta de me ouvir”, “Converso, são aqueles 5 minutos, em que o ar é
diferente, melhora o dia todo”, “fazem-me rir e sou mais feliz ao vir aqui falar com voçês”, “Venho desabafar e pedir
orientações”, “Sinto-me mais feliz desde que comecei a vir aqui”, “Ajudam-me a começar bem o dia”, “ Passo tempo e rio-me”,
“sinto-me mais feliz quando venho aqui, o dia corre melhor”, “estou mais forte por vossa causa”

Maior consciencialização
dos fatores de proteção

“Levo preservativos para não apanhar doenças.”, “Aqui explicaram -me como se apanham algumas doenças, e assim tenho
cuidado”, “levo pratas, já sei que não posso usar material já usado, estou mais bem informado”, “Agora uso sempre material
limpo, levo sempre daqui”, “vocês explicaram-me como se apanha a hepatite C, tenho cuidado”

Maior sensação de inclusão
social

“Ajudam no acesso à Assistente Social”, “Procuro para me ajudarem a resolver coisas”, “enviaram-me para a XX para tratar do
meu futuro profissional”, “Estou mais bem informado das coisas sociais, das doenças e do cartão de cidadão”, “vou mais
orientada para o tribunal”, “melhorei em tudo”, “ajudaram-me com a segurança social e com os cursos” “estava sem-abrigo e
agora não, sem vocês não tinah conseguido”, “andava sem tomar banho a maior parte das vezes”, “não tinha apoio jurídico e
apoio social sem a vossa ajuda”
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES

Utentes não acompanhados
em PSOBLE

Aumento do bem-estar
emocional

"Chego deprimida e saio daqui mais animada", "sinto conforto aqui", "a simpatia faz-me voltar", "Sinto-me acolhido aqui"

Maior consciencialização
dos fatores de proteção

"levo preservativos para não engravidar, não apanhar doenças", "agora sei como se passam doenças e tenho mais
cuidado"ativos para não engravidar, não apanhar doenças"

Maior desenvolvimento de
competências pessoais

"facilita a nossa prestação de cuidados", "vocês estão no território deles e nós não(...), monitorizam o aqui e agora, (...)
identificam-nos às necessidades"

Os/as parceiros/as sentemse melhor ao nível
profissional

"reduz a carga de trabalho à rede", "é bom para a autarquia ter uma equipa especializada nesta área", "seria um problema para
o concelho o SMACTE terminar", "facilita o meu trabalho", "ajudam-nos a chegar aos doentes", "explicam aos doentes aquilo
que não conseguimos explicar", "temos outra segurança na prescrição, porque têm o vosso apoio", "não iniciavam terapêutica
se não fossem vocês", "ajudam à adesão à terapêutica"

Parceiros das estruturas da
rede formal de apoio
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PESSOAS
ACOMPANHADAS
EM PSOBLE
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PESSOAS NÃO
ACOMPANHADAS
EM PSOBLE
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PARCEIROS
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6. DISTÂNCIA PERCORRIDA
6.1. INDICADORES
Sabendo que os/as utentes acompanhados pelo projeto apresentam de uma forma
geral handicaps na comunicação, optámos por utilizar inquéritos presenciais para
conseguirmos ajudar a pessoa e esclarecer as dúvidas que possam surgir durante o
seu preenchimento, Sempre que possível tentamos diversificar as fontes e forma a,
mais uma vez, conciliar o subjetivo com o objectivo. No caso do stakeholders
parceiros a opção foi aplicar os inquéritos via telefone, já que se considerou bastante
eficaz esta fonte devido à relação bastante próxima com os mesmos.

Os indicadores definidos na análise para cada stakeholder encontram-se descritos
na tabela abaixo.
Na escolha dos indicadores tentou-se, sempre que possível, conciliar indicadores
subjectivos com indicadores objetivos e foi tido em consideração as pistas que os
stakeholders deram durante as entrevistas para a construção da teoria da mudança
de chegada e o conhecimento prévio sobre a temática.
Relativamente à escala utilizada, optou-se no geral pelas escalas de Likert com 4 ou
5 níveis,

STAKEHOLDERS

Utentes acompanhados
em PSOBLE

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
MIN

MAX

FONTE

Aumento do bem-estar
emocional

Média aritmética entre sensação de acolhimento por pessoas que se
preocupam e sensação de não ser julgado/a

1

5

Inquéritos presenciais

Maior consciencialização dos
fatores de proteção

Média aritmética entre Partilha de material de consumo; Utilização de
preservativos e Utilização de material limpo

1

5

Inquéritos presenciais + Nr
trocas de material

Maior sensação de inclusão
social

Média aritmética entre Adesão a apoio psicossocial e Sensação de
inclusão social

1

5

Inquéritos presenciais + Nr
apoios psicossociais
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
MIN

MAX

FONTE

Utentes não
acompanhados em
PSOBLE

Aumento do bem-estar
emocional

Média aritmética entre sensação de acolhimento e sentir-se ouvido

1

5

Inquéritos presenciais

Maior consciencialização dos
fatores de proteção

Média aritmética entre utilização de preservativos e utilização de
material limpo

1

5

Inquéritos presenciais + Nr
trocas de material

Parceiros das estruturas
da rede formal de apoio

Maior desenvolvimento de
competências pessoais

Média aritmétia entre Sensação da melhoria da comunicação com os/as
utentes e sensação de enriquecimento pessoal

1

5

Inquéritos
telefónicos/e-mail

Os/as parceiros/as sentem-se
melhor ao nível profissional

Sensação de eficácia na intervenção com os/as utentes

1

5

Inquéritos
telefónicos/e-mail

6.2. DISTÂNCIA PERCORRIDA
Sabemos que têm influências nestas mudanças a intervenção de outros serviços e,
no caso da maior consciencialização dos fatores de proteção, a desejabilidade social
pode ter condicionado a resposta dos/as utentes.

Para o cálculo das distâncias percorridas (DP), isto é, da quantidade da mudança
sentida, foi calculada a diferença entre as médias obtidas entre o momento atual e o
momento antes do contacto com o SMACTE, ajustando para a amplitude da
respectiva escala. Deste modo, foi possível perceber a evolução de cada mudança e
o seu impacto e estabelecer comparações.

È ainda interessante constatar que as pessoas não acompanhadas em PSOBLE,
embora não tenham uma relação tão próxima com a equipa, nem tanta regularidade
de contactos, acusam uma DP bastante satisfatória. Muito embora, a equipa acusou
alguma dificuldade em conseguir a adesão deste stakeholder na fase final e,
portanto, será importante futuramente retomar a análise neste stakeholder.

Numa primeira análise podemos constatar que todas as DP foram positivas (>0%),
estando em total concordância com os objetivos do projeto (tabela 8). A conclusão
mais expectável e bastante visível na tabela 8 é que a DP é sempre maior nas
pessoas em situação de sem-abrigo, o que já seria expectável por estarem numa
situação de maior vulnerabilidade. Note-se que na 2ª e 3ª mudança deste
stakeholder a DP entre segmentos não é tão díspar como na 1ª mudança.
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Nestes dois primeiros stakeholders é comum a DP maior concentrar-se no aumento
do bem-estar emocional, o que é concordante com o que foi mencionado
anteriormente na Teoria da Mudança.
No que diz respeito aos parceiros as DP foram de quase 50% nas duas mudanças
materiais, o que nos parece bastante positivo, não obstante se salvaguarde que a
participação do stakeholder não foi tão abrangente quanto esperávamos e, pela
relação de proximidade que o projeto tem com estas entidades, não será menos
importante retomar a análise com este stakeholder.

STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Utentes
acompanhados
em PSOBLE

Aumento do bem-estar
emocional

Pessoas acompanhadas em
PSOBLE, em situação de
sem-abrigo

187,5%

Pessoas acompanhadas em
PSOBLE, que não estão em
situação de sem-abrigo

65.6%

Pessoas acompanhadas em
PSOBLE, em situação de
sem-abrigo

34,0%

Pessoas acompanhadas em
PSOBLE, que não estão em
situação de sem-abrigo

21,8%

Pessoas acompanhadas em
PSOBLE, em situação de
sem-abrigo

95,7%

Pessoas acompanhadas em
PSOBLE, que não estão em
situação de sem-abrigo

62,1%

Maior
consciencialização dos
fatores de proteção

Maior sensação de
inclusão social

Utentes não
acompanhados
em PSOBLE
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65,9%

Aumento do bem-estar
emocional
Maior
consciencialização dos
fatores de proteção

N/A

24,7%
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STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

Parceiros das
estruturas da
rede formal de
apoio

Maior desenvolvimento
de competências
pessoais

SEGMENTO

Antes de mais detectámos que em todos os stakeholders houve uma dificuldade em
distinguir a resposta ao momento “antes de contactar com o SMACTE” e ao
momento hipotético acima referido, já que as respostas foram bastantes
semelhantes nas duas situações. Isto pode ser explicado pelo facto de que a maioria
dos stakeholders contactam com a equipa há vários anos e, no caso dos/as utentes,
as fracas competências comunicacionais podem também ter interferido na
interpretação destas questões. Nesse caso, podemos ter como referência a resposta
ao momento atual, em que, numa escala de 1 a 5, os stakeholders atribuíram valores
que se situam maioritariamente no 4.

DP
48,0%

N/A
Os/as parceiros/as
sentem-se melhor ao
nível profissional

45,5%

Mas também é possível, principalmente no caso dos/as utentes, que se imaginem na
mesma situação tanto numa realidade hipotética, em que o SMACTE não existisse,
como no momento anterior ao contacto com a equipa.

7. DESCONTOS

Relativamente aos resultados obtidos, na maioria dos casos, podemos observar que
caso nunca tivessem contactado com o SMACTE, a mudança não aconteceria e/ou
haveria uma regressão. No que concerne às exceções, no aumento do bem-estar
emocional, em pessoas acompanhadas em PSOBLE e em SSA, a percentagem da
atribuição I é nula, o que pode ser justificado pelo fato desta população ser
extremamente vulnerável e se ter mantido numa situação de precariedade social.
Nos/as utentes não acompanhados/as em PSOBLE, os resultados levam-nos a
pensar que estes stakeholders nos procuram mais com o objetivo da realização de
trocas de material e de informação, não nos associando tanto ao aumento do seu
bem-estar emocional (podendo ser uma situação a estudar futuramente).

7.1. ATRIBUIÇÃO I
Com o intuito de compreender em que medida as mudanças sentidas e
referenciadas pelos stakeholders poderiam ter sido alcançadas sem a equipa,
questionou-se como estavam os inquiridos/as se, hipoteticamente, “nunca tivessem
contactado com SMACTE”.

Nos parceiros a atribuição I é nula ou positiva, considerando portanto que existiam
mudanças mesmo que não contactassem com o SMACTE, apesar dessas mudanças
não serem significativas.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes acompanhados em
PSOBLE

Aumento do bem-estar emocional

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

0,0%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação de sem-abrigo

-8,8%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

-16,7%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação de sem-abrigo

-10,4%

Maior consciencialização dos fatores de proteção

Maior sensação de inclusão social

Utentes não acompanhados
em PSOBLE
Parceiros das estruturas da
rede formal de apoio

ATRIB. I

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

-9,1%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação de sem-abrigo

-5,4%

Aumento do bem-estar emocional

5,4%

Maior consciencialização dos fatores de proteção

-6,3%
N/A

Maior desenvolvimento de competências pessoais
Os/as parceiros/as sentem-se melhor ao nível
profissional

4,2%
0,0%

7.2. ATRIBUIÇÃO II
Para detectar em que medida as mudanças alcançadas pelos stakeholders são
influenciadas por outras intervenções, as pessoas foram questionadas se recebem
apoio de outras intervenções, para além do SMACTE, que contribuam para
assegurar a mudança em análise.
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As respostas dos/as utentes remetem para um afastamento de outras estruturas de
apoio que os possam apoiar no caminho da mudança, o que se nota ligeiramente
mais nas pessoas em PSOBLE, porque também são tendencialmente as que estão
numa situação de maior vulnerabilidade e exclusão social e, por isso, procuraram o
SMACTE e integraram um programa que, de certa forma, os/as fideliza e os/as
protege.

Por outro lado, os parceiros já assinalam com mais quantidade a interação de outras
intervenções no alcance das suas mudanças, o que seria expectável até pelo
trabalho em rede que se advoga.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes acompanhados em
PSOBLE

Aumento do bem-estar emocional

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

4%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação de sem-abrigo

15%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

6%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação de sem-abrigo

17%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

12%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação de sem-abrigo

16%

Maior consciencialização dos fatores de proteção

Maior sensação de inclusão social

Utentes não acompanhados
em PSOBLE
Parceiros das estruturas da
rede formal de apoio

ATRIB. II

Aumento do bem-estar emocional

23%

Maior consciencialização dos fatores de proteção

35%
N/A

Maior desenvolvimento de competências pessoais
Os/as parceiros/as sentem-se melhor ao nível
profissional

29%
28%

135

CENTRO SOCIAL DE PARAMOS

8. IMPACTO
8.1. QUANTIDADE
Tendo então como base a atribuição I e II, pode-se então apurar que parte do
progresso se deveu à intervenção em análise. Analisando a tabela 11 e o gráfico
correspondente, é perceptível que há mais quantidade de mudança atribuída à
intervenção desenvolvida pelo SMACTE nas pessoas em situação de sem-abrigo,
Esta questão mais uma vez encontra explicação na situação de extrema
vulnerabilidade deste stakeholder, que faz com que o SMACTE a maior parte das
vezes seja a única referência disponível.

Também se percebe que a quantidade é maior nas pessoas acompanhadas em
PSOBLE do que nas que não estão integradas neste programa, pelas razões já
mencionadas noutros pontos.
No caso dos parceiros, apresenta-se uma quantidade bastante razoável,
considerando que foram atribuídas influências importantes de outras intervenções.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes acompanhados em
PSOBLE

Aumento do bem-estar emocional

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

180,0%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação de sem-abrigo

60,5%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

37,3%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação de sem-abrigo

20,1%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

91,8%

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação de sem-abrigo

55,2%

Maior consciencialização dos fatores de proteção

Maior sensação de inclusão social
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Utentes não acompanhados
em PSOBLE

Aumento do bem-estar emocional

48,2%

Maior consciencialização dos fatores de proteção

17,2%

Parceiros das estruturas da
rede formal de apoio

SEGMENTO

QUANT.

N/A

Maior desenvolvimento de competências pessoais
Os/as parceiros/as sentem-se melhor ao nível
profissional

32,8%
33,0%

8.2. ÍNDICES DE DURABILIDADE
Em concordância com o que se constatou acima, o índice de durabilidade, isto é, a
capacidade de uma mudança perdurar no tempo (mesmo sem intervenção do
SMACTE), é mais baixo nas PSSA. A situação de vulnerabilidade em que se
encontram deixa-as numa situação de maior dependência relativamente à
intervenção do SMACTE, estando o processo de autonomização nestes casos mais
dificultado.
Estes índices, analisando os utentes no geral, sobem quando estamos a analisar a
mudança “maior consciencialização dos factores de protecção”, o que pode trazer
pistas de que, apesar de na atribuição II os/as inquiridos/as não valorizarem muito a
influência de outras intervenções, ao medirem a durabilidade consideram-na mais
passível de perdurar do que as anteriores. Nesta mudança estão previstos os
encaminhamentos e adesão a outros apoios e, portanto, a influência de outras
intervenções.
Já nos parceiros é visível um índice de durabilidade mais elevado, o que não
surpreende por se tratar dum stakeholder, à partida, com maior literacia e que,
portanto, tem maior capacidade para dar continuidade à intervenção.

137

CENTRO SOCIAL DE PARAMOS

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes acompanhados em
PSOBLE

Aumento do bem-estar emocional

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

1,4

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação
de sem-abrigo

1,9

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

2,2

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação
de sem-abrigo

2,7

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

1,6

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação
de sem-abrigo

2,3

Maior consciencialização dos fatores de proteção

Maior sensação de inclusão social

Utentes não acompanhados
em PSOBLE

ÍNDICE DE
DURABILIDADE

Aumento do bem-estar emocional

2,64

Maior consciencialização dos fatores de proteção

2,64
N/A

Parceiros das estruturas da
rede formal de apoio

Maior desenvolvimento de competências pessoais

3,0

Os/as parceiros/as sentem-se melhor ao nível profissional

2,8
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8.3. ÍNDICES DE IMPORTÂNCIA
Foi questionado aos stakeholders “Qual a relevância da mudança na sua vida?”. e,
olhando para a tabela 13 e gráficos correspondentes percebe-se que, de uma forma
geral, as mudanças elencadas são consideradas muito relevantes para todos os
stakeholders.
Não se verifica diferenças importantes entre stakeholders, nem entre segmentos.
Pode-se interpretar que as mudanças materiais seleccionadas são de facto
significativas para as pessoas inquiridas.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes acompanhados em
PSOBLE

Aumento do bem-estar emocional

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

2,8

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação
de sem-abrigo

3,0

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

2,8

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação
de sem-abrigo

2,8

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

3,0

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação
de sem-abrigo

3,0

Maior consciencialização dos fatores de proteção

Maior sensação de inclusão social
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Utentes não acompanhados
em PSOBLE

Aumento do bem-estar emocional

SEGMENTO

ÍNDICE DE
IMPORTÂNCIA
3,0

Maior consciencialização dos fatores de proteção

2,8
N/A

Parceiros das estruturas da
rede formal de apoio

Maior desenvolvimento de competências pessoais

2,6

Os/as parceiros/as sentem-se melhor ao nível profissional

2,9
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8.4. ÍNDICES DE IMPACTO
Por fim, cruzando os índices de quantidade, durabilidade e importância acima
analisados, obtém-se o índice de impacto das mudanças alcançadas. Deste modo,
analisando a tabela 14 e os gráficos correspondentes conclui-se que, de facto, a
mudança “aumento do bem-estar emocional” tem muito impacto tanto para as
pessoas em PSOBLE como para as que não estão no programa. A procura da equipa
com um espaço onde podem ser ouvidas, sem ser julgadas e onde o tipo de
acompanhamento preconizado traz um grande bem-estar emocional é bastante
impactante nesta análise.

Nos parceiros já não se destaca um impacto muito diferente nas mudanças materiais
em análise.
Quando comparamos os 3 stakeholders em análise, claramente os/as utentes são
aqueles/as em quem a intervenção do SMACTE tem mais impacto, como seria
expectável, pois estes/as são a população-alvo principal da equipa. No entanto,
destacou-se um índice de impacto maior nas pessoas não acompanhadas em
PSOBLE, o que não era esperado, mas que se percebeu estar essencialmente
relacionado com o índice de durabilidade, que é muito menor nas pessoas
acompanhadas em PSOBLE em SSA.

Paralelamente, nas pessoas em PSOBLE, a mudança “maior sensação de inclusão
social” parece também ter um impacto importante, o que não surpreende porque o
combate à exclusão social é um dos grandes objetivos do SMACTE.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Utentes acompanhados em
PSOBLE

Aumento do bem-estar emocional

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

77,62

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação
de sem-abrigo

192,51

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

25,26

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação
de sem-abrigo

88,61

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, em situação de sem-abrigo

48,48

Pessoas acompanhadas em PSOBLE, que não estão em situação
de sem-abrigo

215,98

Maior consciencialização dos fatores de proteção

Maior sensação de inclusão social
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Utentes não acompanhados
em PSOBLE

Aumento do bem-estar emocional

SEGMENTO

ÍNDICE DE
IMPACTO
423,73

Maior consciencialização dos fatores de proteção

142,08
N/A

Parceiros das estruturas da
rede formal de apoio

Maior desenvolvimento de competências pessoais

36,23

Os/as parceiros/as sentem-se melhor ao nível profissional

36,54
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MAPA DE IMPACTO
Stakeholders

Segmentos

Pessoas
Utentes
acompanhados em acompanhadas
em PSOBLE, em
PSOBLE
situação de
sem-abrigo

Pessoas
acompanhadas
em PSOBLE, que
não estão em
situação de
sem-abrigo

Universo

11

57

Utentes não
acompanhados em
PSOBLE

111

Parceiros das
estruturas da rede
formal de apoio

14

Recursos Realizações

Mudanças

Descontos

Descrição

Indicador

Aumento do bem-estar
emocional

Média aritmética entre sensação de acolhimento
por pessoas que se preocupam e sensação de não
ser julgado/a

Impacto

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice Impacto

187,5%

0,0%

4%

180,0%

1,4

2,8

77,62

Maior consciencialização Média aritmética entre Partilha de material de
dos fatores de proteção consumo; Utilização de preservativos e Utilização
de material limpo

34,0%

-16,7%

6%

37,3%

2,2

2,8

25,26

Maior sensação de
inclusão social

Média aritmética entre Adesão a apoio
psicossocial e Sensação de inclusão social

95,7%

-9,1%

12%

91,8%

1,6

3,0

48,48

Aumento do bem-estar
emocional

Média aritmética entre sensação de acolhimento
por pessoas que se preocupam e sensação de não
ser julgado/a

65,6%

-8,8%

15%

60,5%

1,9

3,0

192,51

Maior consciencialização Média aritmética entre Partilha de material de
dos fatores de proteção consumo; Utilização de preservativos e Utilização
de material limpo

21,8%

-10,4%

17%

20,1%

2,7

2,9

88,61

Maior sensação de
inclusão social

Média aritmética entre Partilha de material de
consumo; Utilização de preservativos e Utilização
de material limpo

62,1%

-5,4%

16%

55,2%

2,3

3,0

215,98

Aumento do bem-estar
emocional

Média aritmética entre sensação de acolhimento e
sentir-se ouvido

65,9%

5,4%

23%

48,2%

2,6

3,0

423,73

Maior consciencialização Média aritmética entre utilização de preservativos
dos fatores de proteção e utilização de material limpo

24,7%

-6,3%

35%

17,2%

2,6

2,8

142,08

Maior desenvolvimento
de competências
pessoais

Média aritmétia entre Sensação da melhoria da
comunicação com os/as utentes e sensação de
enriquecimento pessoal

48,0%

4,2%

29%

32,8%

3,0

2,6

36,23

Os/as parceiros/as
sentem-se melhor ao
nível profissional

Sensação de eficácia na intervenção com os/as
utentes

45,5%

0,0%

28%

33,0%

2,8

2,9

36,54
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9. CONCLUSÃO E
RECOMENDAÇÕES
Este exercício de avaliação do impacto da intervenção do SMACTE nas mudanças
experienciadas pelos stakeholders - entre Janeiro e Dezembro de 2018 - lançou à
equipa um desafio extremamente exigente e que obrigou a repensar toda uma
forma de análise do projeto.

Os inquéritos construídos para os/as utentes revelaram-se ser muito confusos,
obrigando a equipa a flexibilizar no momento da sua aplicação. Deste modo, estes
instrumentos devem ser melhorados para usarem linguagem mais acessível, de
forma a facilitar a compreensão e a evitar respostas enviesadas.

Foi importante perceber que o foco da equipa está sintonizado com o que está na
base da sua criação: a intervenção da equipa tem mais impacto nos/as utentes
sendo este o stakeholder principal, cujas necessidades identificadas norteiam o
procedimento de cofinanciamento acordado com o SICAD.

O método escolhido na fase de quantificação do impacto nos parceiros (inquéritos
on line), talvez não tenha sido o mais eficaz. A equipa baseou-se na relação de
confiança e quis agilizar por o tempo escassear, mas a adesão não foi a que se
esperava e, por isso, deixa-se a recomendação que numa próxima análise se opte
por um método presencial.

Outra conclusão importante é que que o SMACTE tem mais impacto nas pessoas
que não estão em SSA, o que chama à atenção para a severidade em que as PSSA
se encontram e para a importância da equipa estar atenta a este segmento e a
encontrar novas e melhores formas de apoiar esta população. Se por um lado as
PSSA tem uma distância percorrida abismal, por outro lado têm um índice de
durabilidade que não deve ser ignorado.

Nas realizações (4), não foi possível aferir o número de horas e o número de
beneficiários envolvidos nas Ações de Sensibilização e de Informação, devido ao
facto do projeto não ter como hábito recolher estes dados e por não os considerar
relevantes neste acto em específico para outras análises.

Outro ponto a salientar é o índice de impacto mais baixo na mudança “Maior
consciencialização dos factores de proteção”, o que embora seja uma mudança que
pode facilmente sofrer influências de outras intervenções e até da comunicação
social, deixa uma pista para se perceber melhor este resultado. È possível que esteja
relacionado com a desejabilidade social, mas parece ser um ponto importante a
analisar futuramente.
Posto isto, importa ainda referir as limitações e descobertas que foram surgindo ao
longo da análise:

144

Na atribuição I detectámos que os stakeholders responderam todos
tendencialmente de forma igual no momento antes de contactar com o SMACTE e
no momento hipotético (se o SMACTE não existisse). Pode ser interessante numa
futura análise tentar criar momentos comparativos que sejam mais perceptíveis para
os stakeholders. Também fica no final a dúvida se a opção de fazer compensações
destes resultados teria sido mais correta
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Pfuka U Famba
Protótipo Análise Impacto Avaliativa

Grupo de Ação Social do Porto
G.A.S.Porto
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SUMÁRIO EXECUTIVO

mudanças promovidas pela intervenção.

O G.A.S.Porto – Grupo de Ação Social do Porto é uma ONGD1 vocacionada para a
Ajuda e Desenvolvimento Humano, com atuação em Portugal, Timor-Leste e
Moçambique.
Em Moçambique - na Vila da Macia, a 160 km de Maputo - o G.A.S.Porto desenvolve
intervenção para o desenvolvimento, desde 2002. O Programa Pfuka U Famba2
(PUF), promovido pelo G.A.S.Porto em parceria com entidades locais, é um Centro
de Reabilitação Nutricional para Bebés3 dos 0 aos 3 anos, que se assume
como uma ação multidisciplinar de proximidade. Procura dar resposta às
necessidades de Bebés subnutridos, através do seu restabelecimento nutricional,
apostando na capacitação das Cuidadoras.
A presente análise incide sobre a ação do PUF entre janeiro e dezembro de 2018.
Pretende demonstrar a contribuição desta intervenção para a redução da
subnutrição e da mortalidade infantil em Moçambique, bem como para a melhoria
da qualidade de vida, saúde e bem-estar dos stakeholders incluídos na análise Bebés, Cuidadoras, Padrinhos -, demonstrando, ainda, a relevância social das

Na sequência da contabilização dos recursos investidos, da valorização das
mudanças percepcionadas pelos stakeholders e da aplicação dos descontos
necessários, demonstrou-se, entre outras coisas, que o PUF contribuiu para o
impacto de 259% na mudança “Aumento da capacidade de interação dos Bebés” e
161,1% na mudança “Aumento das competências técnicas como Cuidadora”.
Com a análise concluiu-se que as Cuidadoras reconhecem que o PUF tem um
impacto muito significativo na promoção da saúde e do bem-estar dos Bebés e na
capacitação e promoção das competências técnicas para o cuidar do Bebé. Através
da segmentação cruzada, verificou-se que as Cuidadoras de longe sentem um
impacto maior e valorizam de forma mais significativa a ação do PUF.
Os Padrinhos destacam a importância do PUF para a sua maior sensação de
cidadania e reconhecem um aumento da vontade de mobilização de outras pessoas
para projectos sociais.

1 Organização Não Governamental Para o Desenvolvimento
2 No dialeto local, Changana, Pfuka U Famba significa “Levanta-te e anda” daqui em diante
desginado como PUF, Centro ou Programa.
3 Apesar de se tratarem de bebés e crianças até aos 3 anos, daqui em diante será utilizado
apenas o termo “Bebés”
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
Ao abrigo do PNUD (2018)4 , Moçambique apresentava, no mesmo ano, um IDH5 de
0,437, assumindo-se como 10º país mais pobre do mundo. O mesmo relatório indica
que 42,9% das crianças com menos de 5 anos sofrem de desnutrição grave ou
moderada. A UNICEF (2014)6 afirma que cerca de 45% das mortes de crianças
menores de 5 anos estão associadas à subnutrição. Por isso, os Bebés
encaminhados para o Centro estão em situações físicas, cognitivas, emocionais e
sociais muito débeis. A necessidade de recurso a leites adaptados ocorre por
diferentes motivos, entre os quais: bebés órfãos de mãe ou bebés filhos de mães
com quadros clínicos que as impeçam de amamentar. A OMS (2018)7, refere ser
fundamental investir na capacitação das “famílias e comunidades para que
constituam o alicerce do desenvolvimento infantil, especialmente na África
subsaariana” (p. 2 e 15).

crianças, por ser o grupo etário mais afetado pela extrema pobreza. Partindo de
uma atuação articulada com os agentes locais, que procura o constante
envolvimento da comunidade local na identificação de necessidades e tomadas de
decisão, o G.A.S.Porto tem como objetivo geral combater a pobreza extrema,
promovendo o desenvolvimento integral do indivíduo e da sua comunidade. Para
isso, promove 3 Programas de cooperação para o desenvolvimento.
Um deles é o PUF, que tem como objetivo geral contribuir para a redução da
subnutrição e da mortalidade infantil e para a melhoria da qualidade de vida, saúde
e bem-estar da população. São objetivos específicos: i) a promoção do
restabelecimento nutricional dos Bebés entre os 0 e os 3 anos de idade,
diagnosticados pelo Centro de Saúde com subnutrição moderada ou ligeira; ii) a
adequada capacitação das Cuidadoras. Dado que atua como ação preventiva de
futuros casos de subnutrição infantil, o segundo objetivo revela-se crucial, sendo
uma grande aposta do Programa.

Ao abrigo da Agenda 2030 da ONU8 para se alcançar bem-estar humano universal,
o G.A.S.Porto propõe-se, neste país, a contribuir para a quebra do ciclo de pobreza,
apostando nas áreas da nutrição, educação e saúde, com especial incidência nas
4 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano
5 Human Development Indices and Indicators, Statistical Update, 2018
6 United Nations Children’s Fund https://sitan.unicef.org.mz/
7 Organização Mundial de Saúde, Nurturing care for early childhood development, A global
framework for action and results, 2018
8 Organização das Nações Unidas
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1.2. PORQUÊ?

1.3. COMO?

Com a presente análise, o G.A.S.Porto pretendeu i) avaliar os efeitos da ação
desenvolvida, concretamente, determinar as mudanças potenciadas pelo Programa,
compreender a valorização das mudanças pelos diversos stakeholders e perceber se
a intervenção está, efetivamente, a contribuir para a melhoria da qualidade de vida,
saúde e bem-estar dos beneficiários diretos do PUF; ii) compreender a relevância
social das mudanças e resultados provocados pelo Programa para as comunicar de
forma constante e mais eficiente aos parceiros e investidores; iii) realizar um
processo de aprendizagem interna que permitiu a identificação de um conjunto de
constrangimentos à ação, bem como de potencialidades subaproveitadas, servindo,
por isso, de base para a reorientação estratégico-interventiva futura; iv) construir
ferramentas facilitadoras da recolha e análise de dados que permitam, ao longo do
desenvolvimento do Programa, redimensionar e reajustar todos os processos e,
assim, maximizar o impacto da atuação.

Esta análise assume um carácter avaliativo e os dados trabalhados dizem respeito a
um período contabilístico anual, de janeiro a dezembro de 2018.

No final do processo, a análise desenvolvida e as ferramentas adquiridas foram
partilhadas com toda a estrutura organizativa do G.A.S.Porto e divulgada na
sociedade.

No que aos recursos humanos concerne, o processo analítico mobilizou, em
Portugal, a Coordenadora do Departamento de Candidaturas, um membro da
Direção da organização, a Coordenadora do Programa PUF e a responsável da
missão Moçambique. No terreno, mobilizou a Coordenadora do Projeto
Moçambique, a técnica local responsável pelo funcionamento diário do PUF, assim
como as voluntárias portuguesas, em missão humanitária. Na medida em que a
presente análise se refere à ação desenvolvida numa geografia onde a comunicação,
por diversas razões, é um desafio constante, a participação da equipa no terreno
revelou-se fundamental, sobretudo no que contende com a diversificação das
formas de compreensão do processo pelas Cuidadoras, necessárias à validação das
mudanças e aplicação dos questionários.
Para além do tempo afeto pelos recursos humanos - cerca de 16h semanais durante
3 meses - asseguraram-se, ainda, todas as despesas de deslocação que se
apresentaram necessárias.
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2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Os stakeholders são parte essencial do desenho e desenvolvimento de uma
intervenção social.

Os Parceiros técnicos são entidades ou serviços Moçambicanos que dispõem e
cedem ao PUF recursos ou competências técnicas específicas nas áreas da saúde,
nutrição, ação social ou psicologia. Integram esta dimensão: 1. estagiários das
Faculdades locais que frequentam o PUF uma vez por semana, facilitando
formações e apoiando na monitorização dos indicadores antropométricos
relacionados com a evolução do estado de saúde dos Bebés; 2. organizações do 3º
setor que mobilizam os seus recursos para facilitar formações de capacitação e
workshops para as Cuidadoras; 3. ativistas locais que circulam pelos bairros mais
remotos da vila, dispondo, em alguns casos, de formação específica para
diagnosticar casos de subnutrição infantil ou sensibilizar para a frequência do
Centro de Saúde; 4. Centro de Saúde (CS) da vila, unidade básica de saúde
responsável pelo diagnóstico do estado de subnutrição infantil e encaminhamento
dos Bebés para o PUF. Disponibiliza a nutricionista responsável pelo
acompanhamento do estado clínico dos Bebés, pelas suas altas clínicas e por
determinadas formações.

Um dos stakeholders que beneficiam diretamente da ação do PUF são as
Cuidadoras dos Bebés em estado de subnutrição, que vivem na Vila da Macia,
podendo estas ser ou não as suas progenitoras. Na esmagadora maioria dos casos,
as Cuidadoras não são as mães, devido a diversos fatores, entre eles, morte no
parto, avançado estado de doença ou abandono do bebé. Trata-se de um grupo
heterogéneo, composto por mães, avós, tias, irmãos (não raras vezes crianças).
Estas podem atuar na prevenção da subnutrição ou na eficácia do seu tratamento,
desde que tenham adquirido conhecimentos e competências para o realizar
adequadamente. Optou-se por segmentar as Cuidadoras de forma cruzada para
mapear e quantificar o impacto do PUF, consoante a distância geográfica ao Centro
e a idade das Cuidadoras, na medida em que se previa que as mudanças sentidas
pelos diferentes grupos pudessem ser distintas, conforme o racional usado.
Outro dos stakeholders que beneficiam diretamente da ação do PUF são os Bebés
entre os 0 e os 3 anos de idade diagnosticados com subnutrição moderada e
encaminhados para o Centro pelo Centro de Saúde local.
Noutra dimensão analítica, identificaram-se os Padrinhos, pessoas singulares,
maioritariamente portuguesas que, através das suas doações, financiam o PUF e,
assim, sustentam a execução das atividades do Centro.
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Os Parceiros estrutura: 1. Igreja Católica (um dos fundadores do PUF), está envolvido
na tomada de decisões fundamentais e cede o espaço físico do Centro; 2. Serviço
Distrital de Saúde Mulher e Ação Social Bilene-Macia cuja ação é complementada
pela intervenção do PUF; 3. Ministério da Saúde, que tutela os Programas de Saúde
a nível nacional, fazendo o controlo global das atividades desenvolvidas no país; 4.
Lideranças locais, que funcionam como mobilizadores da comunidade, sendo quem
melhor conhece as pessoas dos bairros, as suas dificuldades e a melhor forma de as
abordar.

Os parceiros coadjuvantes são representados pelas pessoas que já o frequentaram
ou que direta ou indiretamente já beneficiaram dos serviços prestados e que, nesse
sentido, contribuem para a perpetuação de boas práticas.
Os voluntários são stakeholders que se encontram a realizar missão pelo
G.A.S.Porto em Moçambique ou voluntários que, em Portugal, estão envolvidos na
gestão do PUF.

GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROGRAMA

Cuidadoras

Cuidadoras jovens
de perto

Cuidadoras dos Bebés que vivem até 3km de distância do
centro e têm até 24 anos. Apesar de viverem em situação de
extrema pobreza, sem acesso a emprego ou a rendimentos
próprios têm alguma facilidade na deslocação e acesso aos
serviços de saúde

Frequentam o Centro 3 vezes por semana. Nestas visitas, recebem
formação técnica e acompanhamento por parte da técnica local e dos
voluntários do Centro. Participaram nas tarefas do Centro, tais como:
confeção dos leites e papas limpeza do espaço e cultivo da horta

Cuidadoras jovens
de longe

Cuidadoras dos Bebés que vivem a mais de 3km de distância
do Centro e têm até 24 anos. Provêm de áreas rurais,
vivenciando situações de extrema pobreza, apresentando
grande dificuldade na deslocação e acesso aos serviços de
saúde. Maioritariamente, não têm acesso a emprego ou a
rendimentos próprios.

Frequentam o Centro 1 vez por semana, à sexta-feira, sendo a sua
deslocação assegurada pelo Programa. Nestas visitas, recebem
formação técnica e acompanhamento por parte da técnica local e dos
voluntários do Centro. Participam nas tarefas do Centro, tais como:
confeção dos leites e papas, limpeza do espaço e cultivo da horta

Cuidadoras não
jovens de perto

Cuidadoras dos Bebés que vivem até 3km de distância do
centro e têm mais de 24 anos. Apesar de viverem em
situação de extrema pobreza, sem acesso a emprego ou a
rendimentos próprios têm alguma facilidade na deslocação e
acesso aos serviços de saúde

Frequentam o centro 3 vezes por semana. Nestas visitas, recebem
formação técnica e acompanhamento por parte da técnica local e dos
voluntários do Centro. Participam nas tarefas do Centro, tais como:
confeção dos leites e papas, limpeza do espaço e cultivo da horta
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROGRAMA

Cuidadoras não
jovens de longe

Cuidadoras dos Bebés que vivem a mais de 3km de distância
do Centro e têm mais de 24 anos. Provêm de áreas rurais,
vivenciando situações de extrema pobreza, apresentando
grande dificuldade na deslocação e acesso aos serviços de
saúde. Maioritariamente, não têm acesso a emprego ou a
rendimentos próprios

Frequentam o centro 1 vez por semana, à sexta-feira, sendo a sua
deslocação assegurada pelo Programa. Nestas visitas, recebem
formação técnica e acompanhamento por parte da técnica local e dos
voluntários do Centro. Participam nas tarefas do Centro, tais como:
confeção dos leites e papas, limpeza do espaço e cultivo da horta

Bebés

Bebés entre os 0 e os 3 anos de idade diagnosticados com
subnutrição moderada.São provenientes de contextos
socioeconómicos desfavoráveis da vila da Macia ou vilas
circundantes. Juntamente com o grupo de Cuidadoras são
um dos beneficiários diretos da ação que justifica a
existência do centro e o seu plano de funcionamento e ação

Dependendo da distância geográfica, frequentam o centro 1 ou 3 vezes
por semana. Em cada visita, têm acesso a 3 refeições, banho, espaço de
lazer e atividades para estimular o seu desenvolvimento psicomotor. Os
Bebés menores de 6 meses recebem leite adaptado e os maiores de 6
recebem leite, papas enriquecidas e sopas. Quinzenalmente, realiza-se
avaliação estaturoponderal, utilizada como indicador da evolução
nutriconal. Em média, permanecem no centro durante 9 meses. Ao
longo do período de tratamento recebem cerca de 2 visitas domiciliárias:
uma no momento da admissão e outra durante ou no pós tratamento,
podendo ter mais em situações de maior vulnerabilidade. Depois da alta
clínica, ocorre a fase de controlo que consiste em 3 visitas do bebé ao
PUF: 1, 2 e 6 meses depois da alta

Padrinhos

São pessoas que doam um montante anual, sendo o mínimo
de 30€, para apoiar o funcionamento do Centro. São de
várias faixas etárias e maioritariamente portugueses

Doam dinheiro ao Programa ao constituírem-se como “Padrinhos”.
Quinzenalmente recebem uma newsletter ilustrativa das atividades e
funcionamento do programa

Parceiros Técnicos

Entidades ou serviços Moçambicanos que dispõem de
recursos ou competências técnicas específicas nas áreas da
saúde, nutrição, ação social ou psicologia.

Disponibilizam alguns recursos humanos que asseguram parte das
ações que ocorrem no Centro. Concretamente apoiam na sinalização,
tratamento ou formação/capacitação.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROGRAMA

Parceiros Estrutura

Entidade ou serviços Moçambicanos que tutelam os
Programas de Saúde a nível nacional, provincial ou local
fazendo o controlo, monitorização ou que, de alguma forma,
pela sua importância, participam na definição estratégica
global das atividades desenvolvidas

Realizam visitas ao Centro para monitorização da ação, elaborando
recomendações acerca das práticas desenvolvidas

Parceiros
Coadjuvantes

Pessoas que estiveram admitidas no Centro ou que direta ou
indiretamente já beneficiaram dos serviços prestados pelo
PUF. Podem já ter recebido formação específica para
diagnosticar casos de subnutrição infantil ou fatores de risco
promotores da doença em crianças da comunidade. Alguns
dos Bebés ao cargo destas pessoas podem já ter sido
tratados no Centro

Apoiam direta ou indiretamente o Centro ao nível da sensibilização para
a problemática e na disseminação das suas práticas

Voluntários

Equipa constituída pelos voluntários que se encontram em
missão em Moçambique e pelos voluntários que, já de volta
a Portugal, continuam a estar envolvidos no programa (cerca
de 18 voluntários)

Voluntários que estão/ estiveram em missão no terreno e monitorizam
muitas das atividades do programa. Os voluntários em Portugal
desenham algumas ações, coordenam e participam na tomada de
decisão sobre questões do programa.
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2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS
NA ANÁLISE
Os stakeholders incluídos nesta análise foram aqueles sobre o quais se percecionava
haver maior impacto e cuja implicação permitisse retirar mais aprendizagens para
uma melhoria estratégica contínua. Foram incluídos:

•• 3º grupo - Padrinhos. Pretendeu-se avaliar as razões que os motivaram a
contribuir financeiramente e a forma como valorizam os efeitos da sua
participação no Programa.

•• 1º grupo - Cuidadoras. Pretendeu-se compreender como perspetivavam e
valorizavam a sua participação no PUF, mais especificamente, as mudanças
materiais resultantes nas suas vidas e das suas famílias.

Na medida em que existe limitação relativamente ao número de stakeholders a
envolver optou-se por excluir desta análise, parceiros e voluntários.

•• 2º grupo - os Bebés. Compreende os stakeholders que experienciaram
diretamente as mudanças mais mensuráveis e objetivas. Não sendo capazes de
se expressarem na primeira pessoa, recorreu-se às percepções das Cuidadoras
para as análises de caráter qualitativo.

GRUPOS DE STAKEHOLDERS

INCLUSÃO (S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Cuidadoras

Sim

Foram beneficiários diretos do Programa, que experienciaram as mudanças mais relevantes

Bebés

Sim

Foram beneficiários diretos do Programa, que experienciaram as mudanças mais relevantes

Padrinhos

Sim

O envolvimento dos doadores na análise do Programa foi essencial, uma vez que se assumiram como uma
dimensão importante para possibilitar a criação do seu impacto. Foram importantes para compreender o sentido e
alcance das mudanças que ocorreram na suas vidas, enquanto amostra representativa da sociedade civil

Parceiros Técnicos

Não

Embora mobilizem recursos humanos com competências técnicas específicas e, por isso, detenham conhecimento
sobre o Programa, o seu envolvimento não foi fundamental, tendo em conta o tipo de análise que se pretendeu
realizar. Por outro lado, na medida em que foram um grupo bastante heterogéneo, tornar-se-ia impraticável a
construção de uma teoria da mudança em conjunto
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GRUPOS DE STAKEHOLDERS

INCLUSÃO (S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Parceiros Estrutura

Não

A maioria não influenciou ou foi influenciado diretamente pelo impacto do Programa. Os conhecimentos que tinham
sobre o mesmo não são materiais o suficiente para serem consultados. Alguns parceiros poderiam ser considerados
numa análise mais aprofundada, mas neste caso optou-se por não os incluir. Por outro lado, na medida em que
foram um grupo bastante heterogéneo, tornar-se-ia impraticável a construção de uma teoria da mudança em
conjunto

Parceiros Coadjuvantes

Não

A maioria não influenciou ou foi influenciado diretamente pelo impacto do Programa. Os conhecimentos que tinham
sobre o mesmo não foram materiais o suficiente para serem consultados. Alguns parceiros poderiam vir a ser
considerados numa análise mais aprofundada, mas neste caso optou-se por não os incluir. Por outro lado, na
medida em que foram um grupo bastante heterogéneo, tornar-se-ia impraticável a construção de uma teoria da
mudança em conjunto

Voluntários

Não

Apesar de conhecerem de perto a realidade dos beneficiários e apoiarem na compreensão do impacto que o
Programa teve para eles, o seu envolvimento no tipo de análise que se pretendeu fazer não se revelou necessário

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS
STAKEHOLDERS
No caso dos beneficiários diretos, optou-se por este método por ser frequentemente
utilizado no PUF e por ser um garante da participação e da identificação das
tendências de mudanças. Tendo em consideração as características culturais e uma
vez que muitos Bebés já tinham tido alta clínica, entrou-se em contato, várias vezes,
com o número máximo possível de Cuidadoras para que comparecessem ao Centro
e, assim, as amostras pudessem ser significativas.

O mapeamento das mudanças - a recolha de dados qualitativos - foi realizado
através de dois métodos distintos: grupo focal para as Cuidadoras - e, através
destas, para os Bebés - e entrevista telefónica para os Padrinhos.
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Todo o universo de Padrinhos foi consultado, através de inquéritos online, por se
tratar de um grupo bastante heterogéneo e sem grande proximidade com a equipa
do PUF. Apesar dos inquéritos terem sido enviados via e-mail, a amostra inicial não
foi representativa. Assim, reforçou-se a importância da participação de cada um,
através de mensagens e chamadas telefónicas, o que permitiu o aumento da
amostra.

No caso dos Padrinhos, optou-se pela entrevista telefónica que permitiu, de forma
livre, mas intencionalizada, aprofundar as mudanças mais significativas resultantes
da participação no Programa.
A recolha de dados dos stakeholders para a quantificação do impacto foi efetuada
por inquéritos presenciais - beneficiários diretos - e online - Padrinhos.
Nas Cuidadoras (e Bebés), o método de seleção foi não aleatório, tendo-se
abordado as Cuidadoras mais participativas, com maior capacidade de expressão e
de posicionamento. Apesar disso, a representatividade em alguns segmentos ficou
aquém do esperado. Tal prendeu-se, não só com a complexidade do inquérito, como
ainda, em larga medida, pelo baixo nível de escolaridade das Cuidadoras e a sua
capacidade de compreensão sobre o que lhes era perguntado, não obstante a
diversidade de formas utilizadas para que a sua compreensão fosse facilitada.

STAKEHOLDER

Cuidadoras

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO
N.

Amostragem

Método

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO
N.

%

Método

Cuidadoras jovens de perto

7

0

Não aleatória

Grupo focal presencial

3

43

Inquéritos presenciais

Cuidadoras jovens de longe

13

3

Não aleatória

Grupo focal presencial

2

15

Inquéritos presenciais

Cuidadoras não jovens de perto

11

7

Não aleatória

Grupo focal presencial

8

73

Inquéritos presenciais

Cuidadoras não jovens de
longe

14

5

Não aleatória

Grupo focal presencial

9

64

Inquéritos presenciais

Bebés

55

15

Não aleatória

Grupo focal presencial

28

51

Inquéritos presenciais

Padrinhos

85

5

Não aleatória

Entrevistas telefónicas

44

52

Inquéritos online
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3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTOS
Na presente análise, foram tomados em consideração todos os investimentos
realizados em 2018, suportados por 3 dos stakeholders, a saber, Padrinhos, Parceiros
Estrutura e Voluntários.
Os Padrinhos financiaram a maior parte das despesas do Programa, quer as
diretamente afetas ao funcionamento e manutenção, quer a parte correspondente
aos custos da sede - 60%. Foram considerados 85 Padrinhos que apresentam
diferentes contribuições anuais, sendo o mínimo de 30€ e a média de 84€.
O G.A.S.Porto tem custos da Sede em Portugal (PT) e em Moçambique (MZ), sendo
que os Parceiros Estrutura cobriram 26% dos custos da Sede MZ e do Programa com
donativos em género. Nestes donativos foram incluídas as cedências de horas de
recursos humanos especializados e o valor estimado para o espaço cedido onde
funcionou o PUF. O valor dos donativos em género - no valor de 6088,43€ - foram
estimados com base nos preços de mercado local.
Os voluntários contribuíram com o seu tempo, essencialmente quando estiveram em
missão humanitária no terreno. O tempo dos voluntários afetos ao PUF foi de 12,5
horas semanais, durante 42 semanas, em regime de longa duração e de 25 horas
semanais, durante 8 semanas, em regime de curta duração. O valor apurado foi de
3.342€. Uma vez que estes valores não constavam na contabilidade, foi utilizado o
valor de referência para o valor hora de trabalho voluntário, de acordo com a
seguinte fórmula: VHTV=(SMNx(1+TSU)):22:7, em que ‘VHTV’ significa ‘Valor Hora do
Trabalho Voluntário’ e ‘SMN’ – ‘Salário mínimo nacional’ em vigor.
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Nos custos da Sede PT, foram considerados serviços especializados como
contabilista, designer, água, luz, internet (estimando-se que 25% do total dos custos
são imputados a MZ) e parte de Recursos Humanos que desempenham funções
administrativas (esta parte é aferida por timesheet). Assim, do total dos custos com
a Sede PT, 8,3% são imputados ao PUF. Os custos da Sede Mz, assim como o valor
relacionado com a Coordenadora do Projeto Moçambique são cobertos em 33,3%
pelo Programa.
Os custos acima considerados decorrem do ano de 2018. Não obstante, o rigor do
seu registo fica ainda aquém do desejado, na medida em que, até à data, o controlo
de despesas era realizado apenas pela Gestora do Projeto Moçambique, utilizando,
para o efeito, folhas de cálculo, em excel. Para 2019, prevê-se a estruturação
contabilística que permita, por um lado, o mapeamento dos custos tal como
decorrente da aprendizagem resultante deste exercício analítico, assim como a
imputação de todas as despesas a centros de custos.

TIPO DE RECURSO

TOTAL ASSUMIDO

Dinheiro

16379,14

Género

6108,00

Tempo

3342,25

TOTAL

25829,39
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4. REALIZAÇÕES

QUE ATIVIDADES
FORAM REALIZADAS?

nº de
atividade

nº de
horas

nº de
beneficiários

Ao longo de 2018, o PUF levou a cabo as seguintes realizações:

Fornecimento de refeições

34 850

592

55

32.850 refeições de leite e 2.000 de sopas ou papas enriquecidas para os Bebés;

Atividades de estimulação

150

150

55

150h de estimulação a 55 Bebés em que se partilhou com as Cuidadoras a
importância do desenvolvimento de relações afetivas estáveis, seguras e
estimulantes com os Bebés;

Acompanhamento
personalizado por profissional
de saúde

190

214

100

214h de acompanhamento das Cuidadoras e dos Bebés, através de visitas regulares
do técnico de saúde, consultas de psicologia e formações sobre nutrição;

Workshops

5

14

45

Formações e debates

19

19

45

5 workshops sobre saúde sexual, reprodutiva e higiene menstrual; higiene oral;
preparação, benefícios e utilização de moringa; confeção de geleia;

Visitas domiciliárias

70

210

100

Newsletter

24

120

85

19 formações e debates com as 45 Cuidadoras, no âmbito da saúde, higiene,
alimentação, participação cívico-social, entre outras;
210h aplicadas em 70 visitas domiciliárias a 45 Cudoras e Bebés, para avaliação do
estado da família e do grau de cumprimento das aprendizagens realizadas no
Centro;
24 newsletters enviadas aos 85 Padrinhos, com a evolução do Programa;
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5. TEORIA DA MUDANÇA
5.1. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA
As Teorias da Mudança (TM) de partida foram desenhadas com recurso a métodos
participativos, envolvendo vários recursos humanos, com diferentes níveis de
ligação ao Programa. As propostas resultantes do processo originaram as TM de
partida, posteriormente discutidas e analisadas com os stakeholders selecionados Cuidadoras, Bebés e Padrinhos. A TM referente aos Bebés foi validada pelas
Cuidadoras, dado que os Bebés não têm ainda competências para a validação
direta.

De seguida, apresentam-se as conclusões para cada um dos stakeholders:
Cuidadoras
Quando admitidas no PUF, as cuidadoras encontram-se em situação de grande
fragilidade emocional e social, uma vez que os Bebés por quem são responsáveis
apresentam graves quadros clínicos, encontrando-se, não raras vezes, em risco de
vida. Integrando o PUF e passando a participar nas atividades propostas pelo Centro
as Cuidadoras referem ter experimentado a satisfação das necessidades nutricionais
dos Bebés, ao mesmo tempo que adquiriram informações básicas no âmbito da
saúde materno-infantil. O espaço de partilha de conhecimentos e práticas de
nutrição e saúde entre pares e o modo como foram acolhidas e apoiadas, pela
técnica local e pelos voluntários contribuiu para que as Cuidadoras mantivessem a
regularidade das suas visitas ao Centro, criando-se um sentimento de confiança e
pertença que potencia a criação de condições para a realização de formações no
âmbito do planeamento familiar, amplamente referidas pelas Cuidadoras. Assim, o
aumento das práticas contraceptivas9 assume-se como a 1ª mudança significativa
identificada por este grupo de stakeholders.

Ao longo do processo, as Cuidadoras apresentaram grandes dificuldades no
posicionamento em relação a algumas mudanças. Para ultrapassar os gaps
comunicativos, desenvolvimentais, culturais e sociais, recorreu-se a diferentes
técnicas, construindo-se instrumentos pictóricos que facilitassem a compreensão e
posicionamento das Cuidadoras.

9
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“Aqui aprendi que posso fazer o injetável. E aprendi o que posso fazer e como falar com o
meu marido”; “Agora já faço planeamento familiar. Quero pensar antes de ter mais filhos.
Quero dar-lhes uma boa educação.”
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Estas sucessivas cadeias de mudanças demonstram que os espaços formativos
relacionados com as temáticas da nutrição, higiene e saúde, contribuíram para que
as Cuidadoras refletissem o PUF como um espaço privilegiado para o aumento das
suas competências técnicas como Cuidadoras10, de resto, a 2ª mudança material. De
facto, a OMS (2018)11 refere que a criação de intervenções que proporcionam às
famílias um ambiente de apoio aos cuidados integrados da criança é fundamental
para que estas adquiram as competências necessárias ao adequado
desenvolvimento na primeira infância.

frequentarem o PUF, as Cuidadoras partilharam que sentem que podem recorrer
com mais segurança e autonomia aos diversos serviços disponíveis.

As cadeias de mudança seguintes decorrem da exploração de espaços que
permitem a consciencialização de que as cuidadoras passam a ter acerca de si e das
suas capacidades. Ao mesmo tempo, gera-se uma maior consciência em relação à
importância da alteração de práticas pessoais em diversos âmbitos que potenciaram
um aumento da autonomia e preparação para a vida. A sequencialidade destas
mudanças culmina no aumento do conhecimento e acesso aos serviços existentes12
na Vila, até então desconhecidos ou não confortavelmente acedidos. Por

Pela fragilidade clínica em que os bebés se encontram e devido à satisfação de
necessidades básicas de sobrevivência, as alterações resultantes da participação no
PUF pelos bebés são, entre os diversos stakeholders, as mais rapidamente
verificadas.

Na análise verificou-se a importância da segmentação deste grupo - Cuidadoras
jovens ou não jovens; de longe ou de perto - dado que as Cuidadoras de longe
valorizam de forma mais significativa a ação do Programa.
Bebés

10

“Aprendi coisas que não sabia fazer com os meus primeiros filhos. Sinto-me mais
autónoma e forte.”
11 Nurturing Care For Early Childhood Development, OMS, 2018
12 “Sinto-me bem por estar aqui porque quando vamos ao Centro de Saúde somos
reconhecidas. O mesmo acontece quando vamos à Açao Social. Temos um tratamento
diferente por pertencermos ao PUF.”
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Apesar do PUF possuir registos de monitorização do estado nutricional dos bebés,
para aferir os momentos T0 e T1, não seria possível obter o TH recorrendo apenas a
estes registos. Optou-se por recolher a percepção das Cuidadoras. Estas validaram
as mudanças materiais Melhoria do estado saúde dos Bebés e Aumento da
capacidade de interacção dos Bebés que tinham sido incluídas pela equipa na Teoria
da Mudança de partida, como sendo as mais significativas para o bem estar dos
Bebés.
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A relevância da primeira mudança13 está intimamente relacionada à TM das
Cuidadoras, concretamente com a aquisição das competências técnicas como
cuidadoras, que potencia o aumento da satisfação das necessidades nutricionais e
dos cuidados básicos de saúde. A regularidade das visitas ao centro contribui para o
bebé tenha o seu estado de saúde vigiado pela cuidadora, pelo PUF e por outros
serviços da Vila.

sociedade mais equitativa. Grande parte dos padrinhos referiu estar mais consciente
acerca das desigualdades sociais e, como consequência do conhecimento da
realidade dos beneficiários, revelou aumentar a vontade de participar em ações
promotoras de cidadania.

A 2ª mudança material - aumento da capacidade de interacção dos Bebés14 - resulta,
por um lado, do facto de os bebés - mais cuidados e saudáveis - estarem melhor
predispostos às propostas estimulantes e, por outro, da criação de espaços de
promoção da ludicidade, onde os Bebés têm a oportunidade de explorar o ambiente
de forma mais segura e com maior autonomia, ao mesmo tempo que o vínculo com
as cuidadoras se aprofunda. Mais estimulados e competentes nas suas diversas
dimensões de vida, os Bebés tornam-se mais capazes de, no futuro, realizar o seu
potencial. Tal como refere a OMS, um adequado aprovisionamento de nutrientes,
desde as fases mais precoces da vida é crucial para garantir um bom
desenvolvimento físico e mental, tendo impacto positivo na saúde a longo prazo15.

A segunda mudança material consiste no aumento da vontade de mobilização de
outras pessoas para projetos sociais17. Pelo facto de adquirem consciência da forma
como o PUF satisfaz as necessidades dos beneficiários, demonstram vontade em
angariar novas pessoas e, assim, aumentar o número de beneficiários.

Padrinhos
Para os padrinhos, a 1ª grande mudança material concerne com a Maior sensação de
cidadania16 que resulta do maior envolvimento e consciencialização acerca dos
problemas sociais, tornando-se assim agentes mais ativos na construção de uma
13

“Quando cheguei ao Centro comecei a dar leite às minhas filhas gémeas e comecei a ver
diferença nelas. Começaram a crescer e a engordar. Vi transformações”
14 “Estão mais ativas, aqui têm brinquedos, brincam mais. Antes não brincava tanto...”
15 WHO. Compreensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition.
Genebra (2014)
16 “Sei que está a ser feita a diferença com a minha ajuda”; “Sinto um dever social cumprido.”;
“De longe se faz perto… sempre desejei fazer voluntariado, mas não tenho conseguido e
assim esta é uma forma de poder ajudar.”

17
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“Sensibilizo mais a população. Sinto responsabilidade na divulgação a outros padrinhos.”

CUIDADORES

Aumento da capacidade de
interação dos bebés
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BEBÉS
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PADRINHOS
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES

Cuidadoras

Aumento das competências técnicas como
cuidadora

"Aprendemos muita coisa acerca de desnutrição. Aprendemos sobre o tratamento para a criança. O meu bebé
estava muito doente e até chegou a ficar internado no Centro de Saúde. Aprendemos tudo aqui.”, “Na
alimentação, devemos cuidar bem dos objetos (biberões), conservar o leite num lugar fresco com uma
temperatura ideal e depois de fazer o leite do bebé, não o devemos voltar a usar. Depois de dar o leite temos de
pôr o bebé no colo para poder arrotar. Antes não sabia. Agora faço tudo isto em casa também.”, “Aprendi coisas
que não sabia fazer com os meus primeiros filhos. Sinto-me mais autónoma e forte."

Aumento das práticas contracetivas

“Aqui aprendi que posso fazer o injetável. E aprendi o que posso fazer e como falar com o meu marido”, “Agora já
faço planeamento familiar. Quero pensar antes de ter mais filhos. Quero dar-lhes uma boa educação. Quero que
sejam espertos. Quando cheguei aqui compreendi que um filho bom leva muito tempo.”

Aumento do conhecimento e acesso aos
serviços existentes

“Sinto-me bem por estar aqui porque quando vamos ao Centro de Saúde somos reconhecidas. O mesmo
acontece quando vamos à Açao Social. Temos um tratamento diferente por pertencermos ao PUF.”, “Sinto-me
bem. Na Ação Social atenderam-me bem porque sabiam que vinha do PUF.”, “Quando pertencemos ao PUF, no
Centro de Saúde respeitam-nos e atendem-nos.”

Melhoria do estado saúde dos Bebés

“Quando cheguei ao Centro comecei a dar leite às minhas filhas gémeas e comecei a ver diferença nelas.
Começaram a crescer e a engordar. Vi transformações”, “O meu filho era muito magrinho, pequenino... Quando
cheguei, comecei a levar o leite para casa e ele mudou drasticamente.”

Aumento da capacidade de interacção dos
Bebés

“Sinto que ela sente que quando está comigo, já sou alguém familiar, sou uma pessoa próxima. Agora, ela brinca
mais. Antes não brincava tanto, mas também era muito pequena.”, “Estão mais ativas. Aqui têm brinquedos.
Brincam mais.”

Maior sensação de cidadania

“Sinto orgulho em fazer parte de uma ONGD que faz um bom trabalho.”, “Sei que está a ser feita a diferença com a
minha ajuda”, “Sinto um dever social cumprido.”, “Sinto-me mais envolvido nestas questões sociais, fico mais
próximo das pessoas.”, “De longe se faz perto… sempre desejei fazer voluntariado, mas não tenho conseguido e
assim esta é uma forma de poder ajudar.”

Aumento da vontade de mobilização de outras
pessoas para projetos sociais

“Sensibilizo mais a população. Sinto responsabilidade na divulgação a outros padrinhos”, “Penso que é importante
divulgar mais o Programa”, “Tenho vontade de cativar pessoas para estarem sensíveis ao lado humano, à
entreajuda.”

Bebés

Padrinhos
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6. DISTÂNCIA PERCORRIDA
6.1. INDICADORES
A metodologia escolhida para a recolha de indicadores foi o inquérito. Os inquéritos
realizados às Cuidadoras e aos Bebés - através das Cuidadoras - foram realizados
presencialmente. Os Padrinhos responderam a um inquérito online, não dispondo de
esclarecimentos adicionais no momento do preenchimento. Os indicadores
utilizados examinaram mudanças subjetivas sentidas pelos stakeholders, ou seja,
mediram-se mudanças relacionadas com o bem-estar dos Bebés, Cuidadoras e
Padrinhos.

Os indicadores relativos às mudanças sentidas pelos Bebés foram calculados através
do nível de concordância de uma frase que traduz a mudança verificada. Ou seja, a
avaliação da mudança “Melhoria do estado de Saúde dos Bebés” foi obtida através
do posicionamento na frase “O meu bebé cumpre as etapas de coordenação
motora” e a mudança “Aumento da capacidade de interacção dos Bebés” foi
avaliada através da concordância com a frase “O meu bebé está mais desenvolvido
(brinca, comunica, interage, está mais ativo)”.

Relativamente às Cuidadoras, a avaliação das 3 mudanças foi obtida através de
médias aritméticas dos níveis de concordância com frases que espelharam a
mudança em questão. A mudança “Aumento de competências técnicas como
cuidadora” avaliou-se através do nível de concordância com as frases “Sinto-me
capaz/confiante em preparar as refeições do meu filho” e “Sinto-me capaz/confiante
em cuidar da higiene do meu filho”; a mudança “Aumento das Práticas
Contracetivas” foi calculada de acordo com a concordância com as frases “Conheço
os métodos contracetivos” e “Utilizo os métodos contracetivos”. A mudança
“Aumento do conhecimento e acesso aos serviços existentes” foi avaliada através do
posicionamento face às frases “Conheço os serviços sociais e de saúde existentes na
vila da Macia e em Moçambique” e “Frequento/utilizo os serviços existentes”.

Para cada mudança foi utilizada uma escala de 1 a 5, em que 1 representa “Discordo”
e 5 “Concordo totalmente”. Esta opção permitiu uma maior amplitude de
posicionamento, quer pelo desenvolvimento pessoal e social das pessoas na vila da
Macia, quer pela própria cultura do país. Por forma a auxiliar as Cuidadoras na
localização e posicionamento face à escala, encurtando as barreiras culturais e
linguísticas, utilizou-se um diagrama com barras coloridas representativas das
grandezas, sendo que as Cuidadoras poderiam apontar pela barra que melhor
traduzia a sua posição.
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Na análise das mudanças sentidas pelos Padrinhos utilizou-se um indicador para
medir cada uma das mudanças. Assim para a mudança “Maior sensação de
cidadania” os padrinhos indicaram qual o seu nível de concordância com a frase
“Sinto-me mais útil na sociedade” e para a mudança “Aumento da vontade de
mobilização de outras pessoas para projetos sociais” definiram o seu nível de
concordância para a frase “Converso sobre o Programa/campanha com pessoas
próximas de mim”. Utilizou-se a escala aplicada nos outros stakeholders, por se
considerar ter um espectro suficiente para avaliar as mudanças.

GRUPO DE AÇÃO SOCIAL DO PORTO

STAKEHOLDERS

Cuidadoras

Bebés

Padrinhos

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA

FONTE

MIN

MAX

Aumento das competências
técnicas como cuidadora

Média aritmética entre a concordância com as frases “Sinto-me
capaz/confiante em preparar as refeições do bebé” e “Sinto-me
capaz/confiante em cuidar da higiene do bebé”

1

5

Inquérito presencial às
Cuidadoras

Aumento das práticas
contracetivas

Média aritmética entre a concordância com as frases “Conheço os
métodos contracetivos” e “Utilizo os métodos contracetivos”

1

5

Inquérito presencial às
Cuidadoras

Aumento do conhecimento
e acesso aos serviços
existentes

Média aritmética entre a concordância com as frases “Conheço os
serviços sociais e de saúde existentes na vila da Macia” e
“Frequento/utilizo os serviços existentes na vila da Macia”

1

5

Inquérito presencial às
Cuidadoras

Melhoria do estado saúde
dos Bebés

Nível de concordância com a frase “O bebé cumpre as etapas de
coordenação motora”

1

5

Inquérito presencial às
Cuidadoras

Aumento da capacidade de
interacção dos Bebés

Nível de concordância com a frase “O bebé está mais
desenvolvido (brinca, comunica, interage, está mais ativo)”

1

5

Inquérito presencial às
Cuidadoras

Maior sensação de cidadania

Nível de concordância com a frase “Sinto-me mais útil na
sociedade”

1

5

Inquérito online aos Padrinhos

Aumento da vontade de
mobilização de outras
pessoas para projetos
sociais

Nível de concordância com a frase “Converso sobre o Programa/
campanha com pessoas próximas de mim”

1

5

Inquérito online aos Padrinhos

167

GRUPO DE AÇÃO SOCIAL DO PORTO

A Distância Percorrida (DP) mede a evolução verificada numa mudança entre dois
períodos de tempo, isto é, a quantidade de mudança que variou entre o momento
antes de ter contacto com o Programa (T0) e o momento atual, depois da
participação no Programa (T1). Para o efeito, utiliza-se a fórmula: DP=(T1-T0)/T0. Na
determinação da DP de cada uma das mudanças analisadas, utilizaram-se os
resultados das respostas aos questionários individuais a cada um dos stakeholders.
A análise da DP das Cuidadoras registada para as 3 mudanças - desagregada em 4
segmentos - revela que 6 dos 12 valores se situam acima dos 50%, sendo que 4
deles se situam acima dos 100% e 2 são iguais ou superiores a 250%, o que
representa uma distância percorrida muito significativa. Estes dados refletem o
impacto que o Programa teve na capacitação das cuidadoras, assim como no
aumento do conhecimento e acesso aos métodos contraceptivos e aos serviços de
saúde e sociais existentes na vila.

Em relação às Cuidadoras não jovens - 64% da amostra - destaca-se a DP para a
mudança “Aumento das competências técnicas como cuidadora” com valores
superiores a 100%, tendo passado de 1,8 para 4,72 na mudança em análise.
No stakeholder Bebés as duas mudanças avaliadas apresentaram uma DP muito
positiva. Concretamente, a mudança “Melhoria do estado saúde dos Bebés”
apresentou uma evolução de 166% e a mudança “Aumento da capacidade de
interacção dos Bebés.” traduziu-se numa evolução de 276%. Estes dados refletem
em números a evolução dos Bebés do Centro e a importância que o PUF tem ou
teve na vida dos mesmos. Uma vez que o Programa recebeu Bebés em situações de
vulnerabilidade extrema e os recuperou nutricionalmente, a evolução observada e
sentida foi colossal. Em 2018, o PUF devolveu a vida a 47 bebés.
Relativamente aos Padrinhos verificou-se que a DP é superior a 15% em ambas as
mudanças analisadas, sendo que é de 24% na mudança “Aumento da vontade de
mobilização de outras pessoas para projetos sociais.”. De forma geral, o nível de
concordância com as frases aumentou de 3 em T0 para quase 4 em T1, evidenciando
uma alteração positiva para estes stakeholders.

Verifica-se, também, que as distâncias percorridas se apresentam invariavelmente
maiores para as Cuidadoras de longe relativamente às Cuidadores de perto. Esta
diferença espelha o nível de conhecimento e informação mais reduzido verificado
nas zonas periféricas da vila, fazendo com que o conhecimento adquirido no Centro
seja maior, traduzindo-se assim numa maior DP.
No que às Cuidadoras diz respeito, destaca-se a mudança “Aumento das
competências técnicas como cuidadora”, apresentando valores francamente
favoráveis em todos os segmentos. A DP na mudança “Aumento das .Práticas
Contracetivas” evidencia transformações positivas no segmento das cuidadoras
jovens, particularmente no segmento “Cuidadoras jovens de longe”, fixando-se em
300%.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Cuidadoras

Aumento das competências técnicas como cuidadora

Cuidadoras jovens de perto

56,2%

Cuidadoras jovens de longe

250,0%

Cuidadoras não jovens de perto

109,6%

Cuidadoras não jovens de longe

157,9%

Cuidadoras jovens de perto

57,5%

Cuidadoras jovens de longe

300,0%

Cuidadoras não jovens de perto

28,0%

Cuidadoras não jovens de longe

30,6%

Cuidadoras jovens de perto

28,8%

Cuidadoras jovens de longe

30,0%

Cuidadoras não jovens de perto

14,1%

Cuidadoras não jovens de longe

34,2%

Aumento das práticas contracetivas

Aumento do conhecimento e acesso aos serviços existentes

Bebés

Melhoria do estado saúde dos Bebés

168,1%

Aumento da capacidade de interacção dos Bebés

276,8%
N/A

Padrinhos

Maior sensação de cidadania

15,8%

Aumento da vontade de mobilização de outras pessoas para projetos sociais

24,1%
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7. DESCONTOS
7.1. ATRIBUIÇÃO I

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIB. I

Cuidadoras

Aumento das
competências técnicas
como cuidadora

Cuidadoras
jovens de perto

-56,0%

Cuidadoras
jovens de longe

0,0%

Cuidadoras não
jovens de perto

0,0%

Cuidadoras não
jovens de longe

0,0%

Cuidadoras
jovens de perto

37,3%

Cuidadoras
jovens de longe

25,0%

Cuidadoras não
jovens de perto

0,0%

Cuidadoras não
jovens de longe

10,7%

Cuidadoras
jovens de perto

0,0%

Cuidadoras
jovens de longe

0,0%

Cuidadoras não
jovens de perto

-18,9%

Cuidaoras não
jovens de longe

-7,7%

A Atribuição I - TH - é a atribuição de valor à mudança, se o Stakeholder não tivesse
entrado em contacto com o Programa, ou seja, é valor hipotético. A sua forma de
cálculo é: Atribuição I = (H-T0)/(T1-T0). O objetivo desta taxa de atribuição é
comparar a distância percorrida observada com a distância hipotética.
Teoricamente é expectável que o TH seja mais elevado do que o T0, dado que
podem existir fatores externos que contribuam positivamente para a evolução da
mudança. No entanto, a maioria dos resultados não traduzem esta realidade. Grande
parte das Cuidadoras percecionou um valor de TH inferior ao de T0, o que evidencia
que elas consideraram que, se nunca tivessem frequentado o Centro, atualmente,
estariam pior do que no momento em que conheceram o PUF. Estes dados indicam
que algumas mudanças não aconteceriam sem a existência do Programa, o que
pode ser explicado pelo facto de não haver outras ações semelhantes na vila. Além
disso, o bem-estar das Cuidadoras em TH seria inferior do que em T0, dado que, se
nunca tivessem frequentado o Centro, a probabilidade dos Bebés estarem vivos,
neste momento, seria francamente baixa.
No caso dos Bebés, o valor de TH é positivo, mas muito próximo de 0, o que
demonstra que as duas mudanças não aconteceriam sem a ação do PUF, dado não
existir outra entidade a praticar estes cuidados.
O valor de TH dos Padrinhos ficou abaixo do de T0, o que pode ser explicado pelo
preenchimento online dos inquéritos, sem esclarecimentos adicionais.
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conhecimento e acesso
aos serviços existentes
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Bebés

Melhoria do estado
saúde dos Bebés

3,0%

Aumento da capacidade
de interacção dos Bebés

4,0%

Padrinhos

Maior sensação de
cidadania
Aumento da vontade de
mobilização de outras
pessoas para projetos
sociais

SEGMENTO

N/A

7.2. ATRIBUIÇÃO II

ATRIB. I

A Atribuição II é a pontuação dada pelos stakeholders em resposta à pergunta:
Imagine que tem 10 pontos para distribuir entre todas as situações que contribuíram
para a Mudança em análise. Quantos pontos atribuiria ao Pfuka U Famba? A forma
de cálculo é: Atribuição II = 1 - (Pontuação/10).
Pode-se observar que muitas atribuições são iguais ou próximas de 0%, revelando
que os stakeholders atribuem as mudanças verificadas e a DP, maioritariamente, à
ação do Programa e não a outras intervenções.

-50,0%

-29,3%

Relativamente às Cuidadoras, isto verifica-se claramente nas mudanças: “Aumento
das competências técnicas como cuidadora” e “Aumento das práticas
contraceptivas”, sendo que a mudança “Aumento do conhecimento e acesso aos
serviços existentes” apresenta uma menor contribuição do Programa.
Para as mudanças analisadas para os Bebés “Melhoria do estado saúde dos Bebés”
e “Aumento da capacidade de interacção dos Bebés”, as Cuidadoras consideraram
que o Programa era praticamente o único a contribuir para essa alteração, pois a
pontuação média é muito próxima de 10.
Apesar dos Padrinhos serem os stakeholders que atribuíram menos pontos ao
Programa para as mudanças “Maior sensação de cidadania” e “Aumento da vontade
de mobilização de outras pessoas para projetos sociais”, a pontuação média ficou
muito próxima de 7 pontos, o que traduz uma contribuição bastante elevada do PUF
para as referidas mudanças.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Cuidadoras

Aumento das competências técnicas como
cuidadora

Cuidadoras jovens de perto

0%

Cuidadoras jovens de longe

0%

Cuidadoras não jovens de perto

3%

Cuidadoras não jovens de longe

0%

Cuidadoras jovens de perto

7%

Cuidadoras jovens de longe

0%

Cuidadoras não jovens de perto

9%

Cuidadoras não jovens de longe

23%

Cuidadoras jovens de perto

40%

Cuidadoras jovens de longe

0%

Cuidadoras não jovens de perto

21%

Cuidadoras não jovens de longe

17%

Aumento das práticas contracetivas

Aumento do conhecimento e acesso aos serviços
existentes

Bebés

Padrinhos

ATRIB. II

Melhoria do estado saúde dos Bebés

0%

Aumento da capacidade de interacção dos Bebés

3%

Maior sensação de cidadania

N/A

31%

Aumento da vontade de mobilização de outras
pessoas para projetos sociais

31%
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8. IMPACTO
8.1. QUANTIDADE
A quantidade de mudanças apresentadas é a distância percorrida pelos
stakeholders, depois de subtraídas as taxas de atribuição I e II. Traduz a quantidade
de mudança imputável à ação do PUF.
Para as Cuidadoras, o “Aumento de competências técnicas” é a mudança mais
significativa. Por efeito da ação do PUF, estas aumentam em mais de 161% as suas
competências. As Cuidadoras de longe apresentam quantidades de mudança
significativamente superiores às Cuidadoras de perto, pois vivem em zonas remotas,
de difícil acesso a informação e à promoção deste tipo de competências. A ação do
PUF é, portanto, mais impactante junto de Cuidadoras destas zonas.

As Cuidadoras atribuíram valores muito elevados a ambas as mudanças verificadas
nos Bebés - acima dos 100%. A mudança mais valorizada é o “aumento da
capacidade de interação dos Bebés” com 259,0%. Ao contrário do expectável pela
equipa, a mudança com maior impacto é o “Aumento da capacidade de interação
dos Bebés”, podendo ser explicada pelo facto de os bebés - mais cuidados e
saudáveis - estarem melhor predispostos às brincadeiras propostas, terem acesso a
brinquedos que promovem a sua interação e ao facto de as mães compreenderem a
importância da ludicidade para o adequado desenvolvimento infantil.
Os Padrinhos apresentam quantidades inferiores de mudanças, o que pode ser
explicado pelo facto de grande parte deles contribuir para outros projetos sociais e
dispor de facilitado acesso à informação sobre as necessidade sociais.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

QUANTIDADE POR
SEGMENTO

Cuidadoras

Aumento das competências técnicas
como cuidadora

Cuidadoras jovens de perto

87,6%

Cuidadoras jovens de longe

250,0%

Cuidadoras não jovens de perto

106,8%

Cuidadoras não jovens de longe

157,9%

QUANTIDADE POR
MUDANÇA

161,1%
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

QUANTIDADE POR
SEGMENTO

Aumento das práticas contracetivas

Cuidadoras jovens de perto

33,6%

Cuidadoras jovens de longe

225,0%

Cuidadoras não jovens de perto

25,6%

Cuidadoras não jovens de longe

21,0%

Cuidadoras jovens de perto

17,3%

Cuidadoras jovens de longe

30,0%

Cuidadoras não jovens de perto

13,2%

Cuidadoras não jovens de longe

30,7%

QUANTIDADE POR
MUDANÇA

83,0%

Aumento do conhecimento e acesso
aos serviços existentes

24,1%

Bebés

Padrinhos

Melhoria do estado saúde dos Bebés

162,5%

Aumento da capacidade de interacção
dos Bebés

259,0%
N/A

Maior sensação de cidadania

16,4%
21,6%

Aumento da vontade de mobilização
de outras pessoas para projetos
sociais
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De acordo com as avaliações dos Stakeholders, verificou-se que a maioria das
mudanças foram identificadas entre os níveis 3 e 4. Assim, conclui-se que as
mudanças que o PUF proporciona perduram por vários anos e, em alguns casos,
mantêm-se estáveis, referindo-se, a título de exemplo, as mudanças associadas aos
Bebés e às Cuidadoras (exceto a mudança Aumento das práticas contracetivas).
Pode inferir-se que, em virtude do índice de durabilidade, o impacto da ação do PUF
é reforçado. Da análise realizada percebe-se que a capacitação das Cuidadoras
perdurará no tempo e, por conseguinte, irá melhorar o bem-estar dos seus Bebés e
família. Dado que as Cuidadoras se assumem como agentes de mudança da sua
comunidade, através das competências adquiridas, poderão contribuir para a
melhoria do bem-estar de outras crianças da comunidade, estando habilitadas para
promover a quebra do ciclo vicioso de pobreza vivenciado. Apesar de esta ser a
percepção da equipa do PUF, o exercício realizado permitiu compreender que esta
é também, de facto, a percepção dos stakeholders, o que reforça a pertinência das
ações desenvolvidas.

8.2. ÍNDICES DE DURABILIDADE
O índice de durabilidade resulta da avaliação dos stakeholders numa escala de 1 a 5,
sendo 1 - Extingue-se imediatamente; 2 - Perdura no ano seguinte; 3 - Perdura por
vários anos, em declínio; 4 - Perdura por vários anos, estável; 5 - Perdura por vários
anos, de forma crescente. Este índice expressa a forma como o impacto das
mudanças se comporta ao longo do tempo.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

ÍNDICE DE DURABILIDADE
POR SEGMENTO

Cuidadoras

Aumento das competências técnicas
como cuidadora

Cuidadoras jovens de perto

4,0

Cuidadoras jovens de longe

4,0

Cuidadoras não jovens de perto

4,0

Cuidadoras não jovens de longe

4,0

Cuidadoras jovens de perto

4,0

Cuidadoras jovens de longe

4,0

Cuidadoras não jovens de perto

3,5

Cuidadoras não jovens de longe

4,1

Cuidadoras jovens de perto

4,3

Cuidadoras jovens de longe

4,0

Cuidadoras não jovens de perto

4,1

Cuidadoras não jovens de longe

3,8

ÍNDICE DE DURABILIDADE
POR MUDANÇA

4,00

Aumento das práticas contracetivas

3,91

Aumento do conhecimento e acesso
aos serviços existentes

4,01

Bebés

Padrinhos

Melhoria do estado saúde dos Bebés

4,1

Aumento da capacidade de interacção
dos Bebés

4,0
N/A

Maior sensação de cidadania

3,5
3,5

Aumento da vontade de mobilização
de outras pessoas para projetos
sociais
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Estes dados revelam a importância que os beneficiários atribuem às mudanças
provocadas pela intervenção do PUF. Grande parte das mudanças verificadas não se
sentiriam, traduzindo-se, na prática, em Cuidadoras menos competências e
confiantes, que utilizam menos métodos contracetivos e que não conhecem os
serviços da Vila. O estado de saúde dos Bebés seria mais débil, não cumprindo as
etapas de coordenação motora expectáveis para cada idade, tendo menos
oportunidades para se desenvolverem adequadamente. A influência do PUF para os
beneficiários diretos é inquestionável, sendo, não raras vezes, a diferença entre um
bebé viver ou não.
No que aos Padrinhos concerne, o valor aproxima-se de 3, espelhando que o seu
bem-estar aumentou, por serem stakeholders do PUF. Este resultado espelha o
sentimento de satisfação por estarem a contribuir para o bem-comum.

8.3. ÍNDICES DE IMPORTÂNCIA
A análise das mudanças ocorridas implica a consideração da sua importância para
os stakeholders. Esta avaliação foi feita através de questionários individuais, onde
cada um se posicionou numa escala de 1 a 4, sendo: 1 - Nada relevante; 2 - Pouco
relevante; 3 - Muito relevante; 4 - Crítica.
No que às Cuidadoras diz respeito, a mudança “Aumento de competências técnicas
como Cuidadoras” apresenta uma pontuação média de 3,8. As outras duas
mudanças têm uma pontuação média de 2,8, próxima do “muito relevante”.
O índice de importância atribuído ao PUF relativamente às mudanças verificadas
nos Bebés é próximo de “crítico”.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

ÍÍNDICE DE IMPORTÂNCIA
POR SEGMENTO

Cuidadoras

Aumento das competências técnicas
como cuidadora

Cuidadoras jovens de perto

4,0

Cuidadoras jovens de longe

4,0

Cuidadoras não jovens de perto

3,6

Cuidadoras não jovens de longe

3,8

Cuidadoras jovens de perto

3,0

Cuidadoras jovens de longe

3,0

Cuidadoras não jovens de perto

2,5

Cuidadoras não jovens de longe

2,7

Cuidadoras jovens de perto

3,0

Cuidadoras jovens de longe

2,5

Cuidadoras não jovens de perto

2,6

Cuidadoras não jovens de longe

3,0

ÍNDICE DE IMPORTÂNCIA
POR MUDANÇA

3,8

Aumento das práticas contracetivas

2,8

Aumento do conhecimento e acesso
aos serviços existentes

2,8

Bebés

Padrinhos

Melhoria do estado saúde dos Bebés

3,9

Aumento da capacidade de interacção
dos Bebés

3,8
N/A

Maior sensação de cidadania

2,9
2,9

Aumento da vontade de mobilização
de outras pessoas para projetos
sociais
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8.4. ÍNDICES DE IMPACTO
O índice de impacto não tem uma interpretação direta, servindo para análises
comparativas entre projetos ou, dentro do mesmo Programa, entre as várias
mudanças que ocorrem.
Este índice resulta da multiplicação das seguintes variáveis: quantidades,
importância e durabilidade das mudanças.
A partir da análise ao impacto percepcionado pelos stakeholders, verificou-se que o
grande impacto do Programa para as Cuidadoras é o “Aumento das competências
técnicas” (70%). Mais detalhadamente, o impacto do PUF é maior para as
Cuidadoras de longe, independentemente da idade, por encontrarem no Centro um
local privilegiado para obter informação que não disponivel nas zonas remotas onde
residem.
Para os Bebés, a mudança identificada onde se verificou um impacto mais
significativo foi o “Aumento da capacidade de interacção dos Bebés” (60%). De
facto, não raras vezes, os Bebés que não têm força, nem capacidades para interagir.
Renascem no Centro, passando a ser capazes de gatinhar, andar, sorrir, comunicar e
brincar.
O stakeholder Padrinhos distribuiu de forma equitativa o impacto pelas duas
mudanças. Contudo, a mudança “Aumento da vontade de mobilização de outras
pessoas para projetos sociais”, apresenta um impacto ligeiramente maior
alcançando os 56%.
De uma forma global, pode afirmar-se que o grupo que expressa maior impacto com 82% - é o dos Bebés, seguindo-se o grupo das Cuidadoras - que sentem 11% do
impacto do PUF - e, por fim, os Padrinhos que reconhecem os restantes 7%.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

SEGMENTO

Cuidadoras

Aumento das competências técnicas como
cuidadora

Cuidadoras jovens de perto

98,16

Cuidadoras jovens de longe

520,00

Cuidadoras não jovens de perto

170,64

Cuidadoras não jovens de longe

334,29

Aumento das práticas contracetivas

Aumento do conhecimento e acesso aos serviços
existentes

Bebés

Padrinhos

ÍNDICE DE IMPACTO

Cuidadoras jovens de perto

28,25

Cuidadoras jovens de longe

351,00

Cuidadoras não jovens de perto

24,61

Cuidadoras não jovens de longe

32,20

Cuidadoras jovens de perto

15,69

Cuidadoras jovens de longe

39,00

Cuidadoras não jovens de perto

15,75

Cuidadoras não jovens de longe

48,72

Melhoria do estado saúde dos Bebés

1403,86

Aumento da capacidade de interacção dos Bebés

583,35

Maior sensação de cidadania

N/A

142,96

Aumento da vontade de mobilização de outras
pessoas para projetos sociais

183,38
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MAPA DE IMPACTO
Stakeholders

Cuidadoras

Segmentos

Cuidadoras
jovens de perto

Cuidadoras
jovens de longe

Cuidadoras não
jovens de perto

Cuidadoras não
jovens de longe

Bebés

Padrinhos

Universo

7

13

11

14

55

85

Recursos Realizações

Mudanças

Descontos

Descrição

Indicador

Aumento das competências
técnicas como cuidadora

Impacto

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice Impacto

Media aritmética entre a concordância com as frases “Sinto-me capaz/confiante em preparar as
refeições do meu filho” e “Sinto-me capaz/confiante em cuidar da higiene do meu filho”;

56,2%

-56,0%

0%

87,6%

4,0

4,0

98,16

Aumento das práticas
contracetivas

Media aritmética entre a concordância com as frases “Conheço os métodos contracetivos” e “Utilizo
os métodos contracetivos”;

57,5%

37,3%

7%

33,6%

4,0

3,0

28,25

Aumento do conhecimento e
acesso aos serviços existentes

Media aritmética entre a concordância com as frases “Conheço os serviços sociais e de saúde
existentes na vila da Macia” e “Frequento/utilizo os serviços existentes na vila da Macia”.

28,8%

0,0%

40%

17,3%

4,3

3,0

15,69

Aumento das competências
técnicas como cuidadora

Media aritmética entre a concordância com as frases “Sinto-me capaz/confiante em preparar as
refeições do meu filho” e “Sinto-me capaz/confiante em cuidar da higiene do meu filho”;

250,0%

0,0%

0%

250,0%

4,0

4,0

520,00

Aumento das práticas
contracetivas

Media aritmética entre a concordância com as frases “Conheço os métodos contracetivos” e “Utilizo
os métodos contracetivos”;

300,0%

25,0%

0%

225,0%

4,0

3,0

351,00

Aumento do conhecimento e
acesso aos serviços existentes

Media aritmética entre a concordância com as frases “Conheço os serviços sociais e de saúde
existentes na vila da Macia” e “Frequento/utilizo os serviços existentes na vila da Macia”.

30,0%

0,0%

0%

30,0%

4,0

2,5

39,00

Aumento das competências
técnicas como cuidadora

Media aritmética entre a concordância com as frases “Sinto-me capaz/confiante em preparar as
refeições do meu filho” e “Sinto-me capaz/confiante em cuidar da higiene do meu filho”;

109,6%

0,0%

3%

106,8%

4,0

3,6

170,64

Aumento das práticas
contracetivas

Media aritmética entre a concordância com as frases “Conheço os métodos contracetivos” e “Utilizo
os métodos contracetivos”;

28,0%

0,0%

9%

25,6%

3,5

2,5

24,61

Aumento do conhecimento e
acesso aos serviços existentes

Media aritmética entre a concordância com as frases “Conheço os serviços sociais e de saúde
existentes na vila da Macia” e “Frequento/utilizo os serviços existentes na vila da Macia”.

14,1%

-18,9%

21%

13,2%

4,1

2,6

15,75

Aumento das competências
técnicas como cuidadora

Media aritmética entre a concordância com as frases “Sinto-me capaz/confiante em preparar as
refeições do meu filho” e “Sinto-me capaz/confiante em cuidar da higiene do meu filho”;

157,9%

0,0%

0%

157,9%

4,0

3,8

334,29

Aumento das práticas
contracetivas

Media aritmética entre a concordância com as frases “Conheço os métodos contracetivos” e “Utilizo
os métodos contracetivos”;

30,6%

10,7%

23%

21,0%

4,1

2,7

32,20

Aumento do conhecimento e
acesso aos serviços existentes

Media aritmética entre a concordância com as frases “Conheço os serviços sociais e de saúde
existentes na vila da Macia” e “Frequento/utilizo os serviços existentes na vila da Macia”.

34,2%

-7,7%

17%

30,7%

3,8

3,0

48,72

Melhoria do estado saúde dos
bebés

Nivel de concordância com a frase “O meu bebé cumpre as etapas de coordenação motora”

168,1%

3,0%

0%

162,5%

4,1

3,9

1Ê403,86

Aumento da capacidade de
interacção dos bebés

Nível de concordância com a frase “O meu bebé está mais desenvolvido (brinca, comunica, interage,
está mais ativo)”.

276,8%

4,0%

3%

259,0%

4,0

3,8

2Ê198,06

Maior sensação de cidadania

Nível de concordância com a frase “Sinto-me mais útil na sociedade”

15,8%

-50,0%

31%

16,4%

3,5

2,9

142,96

Aumento da vontade de
mobilização de outras pessoas
para projetos sociais

Nível de concordância com a seguinte frase “Converso sobre o projeto/campanha com pessoas
próximas de mim”.

24,1%

-29,3%

31%

21,6%

3,5

2,9

183,38
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9. CONCLUSÃO E
RECOMENDAÇÕES
O exercício de análise avaliativa da ação do PUF, relativo ao período entre janeiro e
dezembro de 2018, permitiu à equipa do Programa a reflexão e posicionamento
acerca das suas diversas dimensões, desde a reflexão sobre a participação de cada
stakeholder nas diferentes componentes do Programa e a compreensão sobre a
forma como percepcionam e valorizam as mudanças que o PUF provoca nas suas
vidas, à tomada de consciência sobre a necessidade de aperfeiçoamento dos seus
documentos de gestão.

A quantidade de mudança mais elevada, imputável ao PUF, verificou-se no
“aumento da capacidade de interação dos Bebés”, com um valor de 259%. A
segunda quantidade de mudança mais elevada, imputável ao PUF, concretizou-se na
“Melhoria do estado saúde dos Bebés”, com 162,5%, O terceiro valor mais elevado
verificou-se na mudança “Aumento das competências técnicas como cuidadora”
- 161,1%. As respostas desenvolvidas no âmbito do PUF têm por base a aposta numa
abordagem holística e integrada, que promove o restabelecimento nutricional dos
bebés, através da satisfação das suas necessidades básicas, mas procura ir mais
além, facilitando às cuidadoras (in)formações capacitadoras que permitem a
aquisição de uma miríade de competências, indispensáveis não apenas ao
salvamento de vidas, mas sobretudo, ao adequado desenvolvimento dos bebés
atuais e futuros.

Ao abrigo do exercício analítico realizado, pode concluir-se que o PUF tem um
grande impacto na melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar das
Cuidadoras e dos Bebés. As mudanças que foram selecionadas para análise,
demonstram ser muito importantes e algumas até críticas para os vários
stakeholders. No que respeita às mudanças sentidas pelas Cuidadoras e pelos
Bebés, podemos concluir que estas se devem, maioritariamente, à ação do PUF.
Efetivamente, os maiores índices de impacto - com 82% - verificaram-se junto dos
stakeholders Bebés que são, de resto, o beneficiário mais direto do Programa. Para
os restantes stakeholders incluídos na análise - Cuidadoras e Padrinhos - o impacto
do PUF é de 11% e 7%, respetivamente. Importa referir que, o impacto da ação do
PUF junto das Cuidadoras é muito significativo, como demonstra a quantidade
verificada nas mudanças materiais “Aumento das competências técnicas como
cuidadora” e “Aumento das práticas contracetivas” que é de 161,1% e 83%. Não
obstante, o valor do impacto global do PUF nesse stakeholder mostra-se reduzido
face aos Bébes, pela menor evolução da mudança “Aumento do Conhecimento e
acesso aos serviços existentes” que é de apenas 24,1%, representando apenas 9% da
quantidade de mudanças totais identificadas pelas cuidadoras.
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O índice de importância atribuído ao PUF relativamente às mudanças verificadas
para os Bebés é de 4, numa escala de 0 a 4, encontrando-se, portanto, próximo de
“crítico”. Na generalidade, verificou-se que a maioria das mudanças foram
identificadas entre os níveis 3 e 4, o que permite concluir que as mudanças que o
Programa preconiza perduram por vários anos. Da análise realizada pode inferir-se
que, em virtude do índice de durabilidade analisado, o impacto da ação do PUF é
reforçado, na medida em que as Cuidadoras se assumem como agentes de mudança
dentro da sua comunidade, estando, assim, habilitadas para promover a quebra do
ciclo vicioso da pobreza vivenciado. Podemos, por isso, concluir que as Cuidadoras
reconhecem a importância do PUF nas suas vidas e na vidas dos seus Bebés, que é
um indício de que estamos no caminho certo e que o trabalho de proximidade tem
produzido os efeitos pretendidos.
Ao longo da análise foram, contudo, surgindo constrangimentos que importou
considerar na interpretação dos resultados, bem como recomendações.
Os mecanismos de gestão e controlo de que o PUF dispõe atualmente são lacunares
para a análise de algumas dimensões importantes, o que tornou o processo mais
moroso. Considera-se importante a criação de documentos que permitam
monitorizar adequadamente os indicadores em falta.

No que à etapa de recolha de informação junto dos stakeholders diz respeito, a
equipa sentiu uma grande dificuldade de comunicação com as Cuidadoras,
sobretudo porque este processo exige uma grande capacidade de compreensão e
posicionamento face a um tempo passado ou a um momento hipotético por parte
de pessoas que, pelas suas circunstâncias de vida, são analfabetas, apresentam
baixo índices de literacia ou capacidade de realizar pensamento hipotético-dedutivo,
tal como é exigido em alguns momentos do questionário. Apesar da mobilização de
um conjunto de estratégias, algumas delas mais pictóricas, a equipa sentiu que as
cuidadoras tiveram dificuldades em atribuir valores às mudanças. No futuro, prevêse a adaptação do questionário para uma linguagem mais acessível. Para além disso,
pretende-se implementar melhores recursos e mecanismos de controlo, por forma a
conseguir juntar dados estatísticos à análise das distâncias percorridas, evitando,
assim, que toda a informação seja recolhida por questionários, dispondo, ao invés,
de mais dados concretos e mensuráveis para o T0 e para o T1.
Na medida em que o valor social do impacto registado é maior para as Cuidadoras
de longe, entende-se que o Programa deverá ter esse fator em consideração,
mobilizando estratégias para alcançar em maior escala este segmento e, assim,
potenciar o seu impacto.
Importará, ainda, reforçar o trabalho iniciado em 2018 de mapeamento de todos os
recursos, para assegurar a contabilidade organizada por centros de custo, havendo
também a necessidade de realizar um maior controlo do valor dos donativos em
género e em tempo, para realizar mais adequadamente as aproximações financeiras.

Dada a riqueza das informações recolhidas, seria pertinente avaliar o impacto das
ações do PUF para outros stakeholders que não foram envolvidos neste processo,
nomeadamente os parceiros técnicos ou os voluntários. No futuro, pretende-se que
algumas das aprendizagens retiradas deste exercício possam servir de base à
auscultação dos restantes atores.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social - IDIS (doravante apenas
designado por IDIS) é uma associação sem fins lucrativos criada em 2015 a partir de
um conjunto de amigos que almejavam de apostar num projeto solidário que desse
resposta à inserção socioprofissional de franjas populacionais desfavorecidas - uma
lacuna ao nível das respostas mais tipificadas do setor social e solidário.

Esta análise incidiu no ano de 2018 e teve como objetivos: a) compreender os
resultados e impactos da intervenção; b) compreender se o investimento em termos
financeiros se justifica face ao retorno social, tendo em conta as mudanças causadas
na vida dos/as jovens intervencionados, das suas famílias e dos seus gestores de
caso.

A partir de 2016, o IDIS iniciou o projeto Check-In - Entrada para o Sucesso E6G
- uma iniciativa de apoio à inserção no mercado de trabalho de jovens NEET (jovens
que não estudam, não trabalham, não frequentam qualquer formação profissional)
pouco qualificados e provenientes de contextos de risco, apoiando igualmente a
permanência e o retorno escolar, o empreendedorismo e a literacia digital.

Através desta análise foi possível validar os impactos ao nível dos participantes
diretos - jovens institucionalizados e não institucionalizados em situação NEET e em
risco - onde se destacou a importância do projeto ao nível da empregabilidade e a
mudança ao nível do ambiente familiar e do relacionamento sentido pelos
stakeholders família. Ao nível dos stakeholders gestores de caso, não se verificaram
mudanças especialmente significativas, provavelmente associadas ao curto espaço
de tempo em análise (ano de 2018).

Esta iniciativa é financiada pelo Alto Comissariado para as Migrações através do
Programa Escolhas.

Salienta-se que esta avaliação foi relevante para compreender os resultados do
projeto, bem como para aferir as mudanças proporcionadas pelo mesmo que a
equipa técnica considerava mais relevantes, confrontando-as com as diferentes
visões dos stakeholders mais relevantes.

O Check-In é um projeto que integra um conjunto de atividades de diferentes
índoles - apoio à construção do projeto de vida, atividades lúdico pedagógicas e
desportivas, atividades profissionalizantes, estágios de apoio à transição para a vida
ativa, atividades de promoção da literacia financeira e atividades que visam a
promoção do espírito empreendedor e da construção de negócios baseados em
ideias com viabilidade.
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
A desocupação dos jovens NEET, provenientes de contextos sociais vulneráveis e
com idades entre os 14 e os 25 anos, constitui um problema central que acarreta um
conjunto de externalidades de diversa natureza: marginalização, consumo de
substâncias ilícitas, isolamento, problemas de saúde mental, delinquência, entre
outros.

O Objetivo Geral do Check-In é apoiar a construção de projetos pessoais,
vocacionais e profissionais sustentáveis de jovens em situação de vulnerabilidade
social, através do desenvolvimento de atividades que visem a promoção de
competências pessoais, profissionais e de empreendedorismo, orientadas para a sua
inclusão social futura.

Em Vila Nova de Gaia, a taxa de desemprego é a mais elevada do distrito do Porto
(17,9%), e a 8ª mais elevada de desemprego juvenil (15-24 anos) da Região Norte
(Índice de Risco de Exclusão Infanto-Juvenil (IREIJ), 2015). Esta realidade agudiza o
problema que, por si só, é transversal à escala nacional.

Os seus objetivos específicos são:

Cientes desta realidade, e em congruência com a missão de encontrar soluções
inovadoras para o problema do desemprego jovem, o IDIS criou o projeto Check-In,
sobre o qual irá recair a presente análise.

•• Combater o isolamento social e a marginalização de jovens multidesafiados;

A missão do Check-In é proporcionar aos jovens, com maiores dificuldades de
inclusão socioprofissional e com menores qualificações, acesso a um mecanismo
que possibilite a capacitação pessoal, social e profissional para uma inserção social
futura bem sucedida, através de projetos de vida sustentáveis e adequados às
exigências das entidades empregadoras.

•• Promover uma diminuição do consumo de substâncias ilícitas em jovens
desocupados,

•• Promover uma ocupação positiva de jovens em abandono escolar ou em situação
de inatividade/ desocupação;

•• Combater a rotulação social negativa de jovens provenientes de contextos
especialmente vulneráveis,

•• Promover o regresso escolar de jovens em abandono escolar;
•• Promover a (re)inserção socioprofissional de jovens em situação NEET.

188

IDIS

Dentro do Check-In foram selecionadas as atividades mais fáceis de mensurar e
aquelas cuja participação dos/as jovens é mais relevante, nomeadamente: Percursos
profissionalizantes (cozinha e pastelaria, serviço de mesa e bar, housekeeping e
manutenção técnica); Espaço de apoio psicossocial; Competências ao serviço do
outro; Empreendedorismo; Literacia financeira; Empreendedorismo doméstico;
Oficina de Línguas; Zapping das profissões; Caça ao emprego; Negócios sociais
(Inclusão dos Sabores; Mestres dos Arranjos).

1.2. PORQUÊ?
Esta análise teve como intuito a compreensão aprofundada do impacto que o
projeto teve na vida dos jovens, por forma a verificar quais as mudanças que foram
efetivamente atribuídas à intervenção do mesmo. Pretendeu-se conhecer as
mudanças principalmente ao nível nível psicossocial.
A presente análise de impacto destinou-se à Direção do IDIS, aos financiadores
(potenciais e atuais) e aos técnicos/as responsáveis pelos processos e projetos de
vida dos jovens.

2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Os skateholders considerados relevantes para o mapeamento e quantificação do
impacto foram: a) os Participantes Diretos (jovens com maior risco: NEET, abandono
escolar e consumo de substâncias);b) os Gestores de caso( técnicos que
acompanham e encaminham o jovem para o projeto); c) as Famílias( responsáveis
pela vinda e permanência do jovem no projeto); d) Parceiros institucionais,
(empresas, associações, ipss que fazem o diagnóstico e encaminhamento do jovem);
e) os Participantes indiretos ( jovens que participam nas atividades pontualmente);
os f) os Voluntários (que dispõem do seu tempo livre para se dedicarem ao projeto
nas atividades) e , por fim, g) Outros doadores. (contribuem com bens para o
projeto)
O grupo de stakeholders Participantes diretos foi segmentado entre
Institucionalizados (jovens que se encontram em situação de acolhimento em lar
residencial) e Não Institucionalizados (jovens que não se encontram em lar
residencial, isto é, em meio natural de vida). São grupos com características
diferentes e, portanto, previu-se que estes grupos não sentissem o impacto do
projeto de forma igual.

1.3. COMO?
Esta análise foi avaliativa e disse respeito às atividades executadas no ano de 2018.,
tendo sido escolhidos os dados necessários para responder aos objetivos definidos
anteriormente
A equipa responsável pela avaliação inicialmente era constituída por dois agentes: a
diretora técnica e a educadora social. posteriormente foram responsabilizados mais
três agentes: o dinamizador comunitário, a psicóloga e o monitor de informática.
Para o efeito, foram utilizadas três finais de tarde por semana, com a duração
aproximada de 2 horas cada.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Participantes diretos

Institucionalizados

Jovens com maior risco (NEET, abandono escolar, consumo
de substâncias) e que têm uma maior frequência nas
atividades do projeto e que se encontram acolhidos em
contexto residencial (Lar de Acolhimento).

São o foco da intervenção; Usufruem com regularidade das atividades do
projeto (5 dias por semana) e co-constroem o seu projeto de vida através
das dinâmicas do projeto.

Não
Institucionalizados

Jovens com maior risco (NEET, abandono escolar, consumo
de substâncias) e que têm uma maior frequência nas
atividades do projeto e que se encontram a residir em meio
natural de vida.

São o foco da intervenção; Usufruem com regularidade das atividades do
projeto (5 dias por semana) e co-constroem o seu projeto de vida através
das dinâmicas do projeto.

Gestores de caso

Técnicos/ tutores responsáveis pelos jovens, que fazem o
seu encaminhamento e acompanhamento

São os responsáveis pelos jovens que se encontram institucionalizados e
pela construção do seu projeto de vida do ponto de vista legal e social.

Famílias

Familiares dos jovens, responsáveis pelos participantes.
Geralmente provêm de contextos sociais vulneráveis.

São os responsáveis pelos jovens que se encontram em meio natural de
vida, pelo seu acompanhamento. Apoiam na construção do seu projeto
de vida.

Parceiros
institucionais

Associações empresariais, empresas, IPSS que encaminham
jovens, acompanham os seus agregados, cedem recursos e/
ou providenciam estágios.

Fazem diagnóstico inicial da situação dos jovens; Encaminham-nos para
o projeto; Articulam com a equipa técnica; Cedem recursos.

Jovens com menor risco, que participam nas atividades
pontualmente.

Usufruem com menor regularidade das dinâmicas do projeto (uma vez
por semana; no período de férias escolares). Desenvolvem competências
através das dinâmicas socioeducativas.

Voluntários

Pessoas que dispõem do seu tempo de forma gratuita e
desinteressada. Apoiam a dinâmica socioeducativa do
projeto.

Investem o seu tempo na dinamização de atividades do projeto.
Trabalham diretamente com a equipa técnica, que os coordena,
acompanha e orienta quando necessário.

Outros doadores

Pessoas que por vontade própria decidem contribuir com
algum bem material para o projeto.

Contribuem com o que consideram pertinente para o projeto.

Participantes
indiretos

N/A
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2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS
NA ANÁLISE
Foram incluídos na análise os grupos que se relacionam e intervêm mais diretamente
com o projeto, ou seja, os Participantes diretos, Gestores de caso e as Famílias.
Assim, foram excluídos os stakeholders cuja intervenção não é tão direta e, por isso,
não experienciam nem percepcionam tanto o impacto do projeto, quanto os
incluídos. Foram igualmente deixados de fora aqueles cuja intervenção seria menos
passível de ser mensurável .
As principais razões de inclusão dos stakeholders basearam-se em critérios de
relevância na experienciação da mudança e na acessibilidade aos mesmos para
análise do impacto, de acordo com a metodologia adotada na presente avaliação
de impacto.
Não existiu nenhum stakeholder estratégico que tenha ficado fora do processo. Teria
sido interessante avaliar os Parceiros institucionais e Voluntários, mas a falta de
disponibilidade e inconsistência na relação com o Check-In foram preponderantes
na decisão de não os incluir na análise.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Participantes
Institucionalizados

sim

Espera-se que exista uma efetiva mudança
social e comportamental que contribua para a
construção do projeto de vida destes
participantes e retorno ao meio natural de vida.

Participantes não
Institucionalizados

sim

Espera-se que exista uma efetiva mudança
social e comportamental, que permita a sua
manutenção em meio natural de vida e a
construção do seu projeto de vida

Gestores de caso

sim

Espera-se que melhorem as suas práticas
pedagógicas e as estratégicas de apoio à
construção dos projetos pessoais dos jovens
que acompanham em contexto institucional.

Famílias

sim

Espera-se que reconheçam e experienciem a
mudança dos seus educandos através da
intervenção/atividades do projeto.

Parceiros
institucionais

não

Grupo nem sempre de fácil acesso que, apesar
de manterem uma relação próxima, não são
muito disponíveis para avaliação.

Participantes
indiretos

não

Embora sejam beneficiários do projeto, são um
grupo muito heterogéneo e disperso, sendo
difícil mensurar o desenvolvimento individual e
coletivo de competências.

Voluntários

não

Grupo que se envolve solidariamente nas
dinâmicas do projeto, esperando valorizar a
intervenção com a sua ação. Serão excluídos
por ser difícil chegar aos mesmos.
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2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS
STAKEHOLDERS
No que se refere à fase da quantificação do impacto, optou-se pelos inquéritos
online tanto para os Participantes diretos como para os Gestores de caso e os
inquéritos telefónicos para as Famílias. Optou-se pela aplicação de inquéritos online
aos Participantes diretos e Gestores de caso não apenas pela maior facilidade na
obtenção do maior número de respostas possível num curto espaço de tempo, mas
também pela natureza dos dados a recolher que, desta forma, facilitaria a equipa
aquando do tratamento dos dados recolhidos. Às Famílias foram feitos inquéritos
telefónicos devido à possibilidade de recolha de informação imediata e também
para que fosse possível clarificar dúvidas que pudessem surgir da interpretação dos
inquéritos.

Foram considerados os stakeholders cujo acesso para avaliação seria mais facilitado,
pelo que a amostragem foi não aleatória.
No que concerne à estratégia de envolvimento dos stakeholders no mapeamento do
impacto, salienta-se a utilização de estratégias de envolvimento presencial com os
Participantes diretos, através de grupos focais. A proximidade facilitou a articulação
entre os jovens e os gestores de caso. Em relação aos Gestores de caso, existiu um
elevado envolvimento, dado o contacto quotidiano que a equipa técnica tem com as
equipas das casas de acolhimento e da CPCJ, tendo sido possível criar grupos
focais. Relativamente às Famílias, o envolvimento foi perspectivado como mais
difícil, pelo que foi selecionado o método das entrevistas telefónicas, permitindo um
contacto à distância.

STAKEHOLDER

Participantes

SEGMENTO

U

As amostras selecionadas não foram verdadeiramente representativas do universo,
uma vez que no momento da recolha de dados não foi possível reunir todos os
participantes.

MAPEAMENTO DO IMPACTO
N.

Amostragem

Método

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO
N.

%

Método

Institucionalizados

11

11

Não aleatória

Grupo focal presencial

11

100%

Inquéritos online

Não institucionalizados

55

24

Não aleatória

Grupo focal presencial

23

44%

Inquéritos online.

Gestores de caso

Gestores de caso

10

7

Não aleatória

Grupo focal presencial

6

70%

Inquéritos online

Famílias

Famílias

15

11

Não aleatórios

Entrevistas telefónicas.

10

73%

Inquéritos telefónicos.
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3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTOS
A tabela que se segue foi produto de um levantamento de todos os diferentes tipos
de recursos indispensáveis ao desenvolvimento do projeto Check-In, os quais foram
divididos em função da sua tipologia - dinheiro, género ou tempo. Ao nível dos
recursos salientam-se os humanos (profissionais e voluntários), os espaços físicos, os
gastos fixos e variáveis, os consumíveis e os fornecimentos e serviços externos (ex:
limpeza e contabilidade).
Para os recursos que não constam na contabilidade, como os bens doados e
equipamentos usados, foi calculado o seu valor monetário em função do preço de
mercado de bens equivalentes. Quando necessário, foram também aplicadas taxas
de amortização aos mesmos. No caso dos voluntários, o valor do seu tempo de
trabalho foi calculado tendo por base o proporcional do salário mínimo nacional
português.
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Os recursos da Sede incluídos no cálculo do investimento foram o Fornecimento de
serviços Externos, técnico financeiro, contabilista, mobiliário e utensílios doados e
limpeza. Para calcular a taxa de imputação destes recursos ao Check-In foram feitos
diferentes cálculos. Quando aplicável, estimou-se a percentagem do recurso afeto
ao Check-In em função da totalidade do recurso. Por exemplo, o recurso limpeza
teve uma taxa de imputação de 50% ao projeto pois o Check-In ocupa 50% dos
espaços da IDIS. Noutros casos, como o técnico financeiro, calculou-se o tempo que
o mesmo dedica ao projeto. Em relação aos bens de mobiliário e utensílios doados
foi aplicada uma taxa de amortização.

TIPO DE RECURSO

TOTAL ASSUMIDO

Dinheiro

73010.80

Género

6440.00

Tempo

1247.00

TOTAL

80697.80

IDIS

4. REALIZAÇÕES

5. TEORIA DA MUDANÇA

Foram selecionadas para a análise as atividades mais relevantes do projeto. Assim,
foram consideradas aquelas que decorreram durante o ano de 2018 e cuja
participação dos jovens é mais representativa. As fontes dos dados apresentados na
tabela abaixo (número de atividades, horas e beneficiários) são os registos internos
do Check-In.
Todas as realizações identificadas são complementares às atividades
profissionalizantes, sendo focadas na promoção de competências aos jovens.

QUE ATIVIDADES
FORAM REALIZADAS?

nº de
atividade

nº de
horas

nº de
beneficiários

Atividades profissionalizantes

320

960

80

Atividades de literacia financeira

80

160

90

Atividades de Oficina de
criatividade

80

160

90

Atividades de oficina de Línguas

80

160

90

Atividades mediação
socioprofissional

40

200

20

Atividades de estágio em
contexto de trabalho

40

200

30

Atividades de
empreendedorismo

80

160

40

Atividades de voluntariado

20

60

30

5.1. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA
Todas as teorias de mudança partiram da intervenção levada a cabo pelo projeto,
através da identificação e reflexão sobre as atividades desenvolvidas pelo mesmo.
Inicialmente foram construídas Teorias de Mudança de partida para cada um dos
stakeholders, exercício que contou com o apoio do staff do projeto. Posteriormente
os stakeholders foram envolvidos participando na co-construção da Teoria de
Mudança de chegada., fazendo surgir vários caminhos de mudança interessantes em
cada Teoria.
No caso dos Participantes diretos verificaram-se caminhos de mudanças
diversificados, um deles mais relacionado com as componentes pessoal e social e
outro mais relacionado com a empregabilidade:
•• Componente pessoal e social: partir das atividades do Check-In os participantes
diretos passaram a ter uma maior ocupação positiva dos tempos livres, o que
levou a uma redução da rotulação social negativa, a qual contribuiu para: a) o
aumento da confiança dos participantes face aos seus contextos familiares,
aumentando assim o seu sentimento de pertença.; e b) o aumento da autoestima que aumentou o empenho e depois levou ao maior desenvolvimento de
competências pessoais e sociais.
•• Componente profissional: as atividades do Check-In conduziram ao aumento do
desenvolvimento de competências profissionais, levando a uma maior
preparação para o exercício de uma profissão, conferindo posteriormente aos
Participantes diretos maior empregabilidade.
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Deste modo, e pelos mesmos motivos referidos anteriormente, as mudanças
materiais identificadas foram a “melhoria da relação familiar” e a “maior
sustentabilidade financeira”.

As mudanças “maior desenvolvimento de competências pessoais e sociais”, “maior
sentimento de pertença” e “maior empregabilidade” foram as mudanças escolhidas
para integrar o cálculo de impacto e , por isso, eleitas como mudanças materiais.
Embora nem todas fossem mudanças de último nível nas cadeias de mudança
apresentadas, todas elas obedeceram ao critério de maior relação com o projeto e
tangibilidade.

Na tabela abaixo estão indicadas as mudanças materiais identificadas por cada
grupo de stakeholders e as citações referidas pelos mesmos no primeiro momento
de recolha de informação.

No caso dos Gestores de caso verificou-se que o Check-In aumentou a confiança
mútua entre gestores e jovens, o que levou a uma maior partilha entre ambos,
levando assim ao aumento do crescimento pessoal do gestor de caso. Da mesma
forma, o projeto fez com que os gestores de caso sentissem um maior sentimento
de rede/complementaridade, levando ao aumento da resiliência e, por sua vez, ao
aumento da motivação profissional, o que conduziu a uma maior vinculação à
profissão, culminando a cadeia num maior crescimento profissional destes Gestores
de caso.
Desta forma, foram selecionadas as mudanças “maior crescimento pessoal” e “maior
crescimento profissional” para integrar a presente análise. Também neste caso a
escolha das mudanças materiais obedeceu aos critérios referidos acima.
Em relação às Famílias, verificou-se que o Check-In trouxe mudanças sobretudo a
nível relacional e orçamental. Verificou-se que o projeto aumentou o sentimento de
segurança, levando à redução do conflito familiar e criando assim uma melhoria na
relação familiar. Fez ainda com que tivessem uma redução dos encargos com os
jovens, levando a um maior alívio financeiro e posterior maior sustentabilidade
financeira.
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PARTICIPANTES
DIRETOS

196

FAMÍLIA

197

GESTORES
DE CASO
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES

Participantes diretos

Maior desenvolvimento de
competências pessoais e
sociais

“As atividades que mais gosto é debater as nossas opiniões e gosto da formação de cozinha”, “Tenho aprendido muitas coisas
no Check-In”, “Gosto de estar no Check-In, pois aprendo diferentes temas”

Maior sentimento de
pertença

“Família; Conheci novas pessoas, novos amigos; “ O Check-In para mim é igual a Futuro”, “A minha entrada no Check-In é uma
mais valia para o meu percurso profissional”

Maior Empregabilidade

“O Check-In ajudou-me a ter um emprego”, “ No Check-In consegui estagiar”

Maior crescimento pessoal

O projeto Check-In afirmou-se como um importante parceiro ao assumir-se como uma alternativa/suporte educativo e
formativo”, “...permite o uso de estratégias e ferramentas cruciais”, “O projeto Check-In tem sido uma grande rede de apoio
para a nossa instituição, e consequentemente no meu trabalho com os jovens”

Maior crescimento
profissional

“....O check.in tornou-se um forte apoio no sentido de ocupar os nossos jovens”, “Tem um impacto muito positivo…
”envolvimento”, “articulação próxima”, ”Os nossos jovens sentem-se bastante integrados e motivados a frequentar este
projeto…”

Melhoria da relação familiar

‘Com integração no projeto Check-In a minha filha está a conseguir cumprir os horários”

Maior sustentabilidade
financeira

“Com o facto ter sido integrado profissionalmente o meu filho não me pede dinheiro”, “Fico contente, pois o meu filho
conseguiu um estágio que pode possibilitar a integração no mercado trabalho)”

Gestores de caso

Família
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6. DISTÂNCIA PERCORRIDA
6.1. INDICADORES
Na tabela abaixo estão definidos os indicadores, sendo que a definição dos mesmos
foi tida em conta sobretudo a sua capacidade para medir as mudanças identificadas
nas Teoria de Mudança de Chegada. Teve-se também em consideração as pistas
transmitidas pelos stakeholders, aquando o seu primeiro envolvimento. No caso de
mudanças cujos conceitos eram mais complexos, escolheu-se fazer um pedido de
concordância com frases simples.
Optou-se por aplicar a mesma escala em todos os inquéritos, por forma a
uniformizá-las e facilitar o processo de tratamento dos dados. Escolheu-se uma
escala de 1 a 5 que permitiu que a legenda de todas as respostas tivesse uma
gradação do sentido do nada favorável para o totalmente favorável e que fosse
perfeitamente simétrica. As legendas para cada uma das questões foram escolhidas
partindo do pressuposto de que estas deveriam ser simples por forma a que os
stakeholders se conseguissem rever nelas.
As fontes de recolha de informação foram os inquéritos que no caso dos
Participantes diretos e Gestores de caso foram aplicados por via online e no caso
das Famílias por entrevista telefónica.
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Na tabela abaixo, observamos a distância percorrida, isto é, a evolução que houve
na escala entre dois períodos de tempo, neste caso entre o momento T1 que
corresponde ao momento atual e o T0 que corresponde ao início de 2018. Nesta
tabela lê-se que, numa escala de 1 a 5, os Participantes diretos não
institucionalizados encontravam-se na posição 2,65 no início de 2018, em relação à
mudança “maior desenvolvimento de competências pessoais e sociais” e que neste
momento encontravam-se na posição 3,19, em relação à mesma mudança. Desta
forma, verificamos que a Distância Percorrida para este stakeholder nesta mudança
era de 20,4%.
Uma leitura geral desta tabela permitiu-nos constatar que em todas as mudanças
percecionadas pelos Participantes diretos existiu distância percorrida e que, dentro
deste grupo, as mudanças sentidas pelos não institucionalizados tinham uma
evolução superior face aos institucionalizados. Este aspeto poderia estar relacionado
com a maior instabilidade dos jovens que ainda se encontravam em meio natural de
vida, face aos outros, que se encontravam numa situação mais estável.
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Levanta-se a hipótese de a mesma se dever à delimitação temporal desta análise,
que para além de curta, obrigou a que os inquiridos, para responderem aos
momentos T0 e T1, tivessem que se imaginar no início de 2018 e neste momento,
respetivamente, quando, em muitos casos, eles já estavam envolvidos há muito mais
tempo. Para além disso, o período de 1 ano pode ter sido muito pouco relevante
para que se verifique uma distância percorrida substancial nas mudanças por eles
sentidas.

Verificou-se também que a mudança que revelou maior distância percorrida foi a
“maior empregabilidade” (35,5%), sentida pelos Participantes diretos não
institucionalizados, o que fez sentido, tendo em conta que uma das imagens de
marca do projeto é a sua ligação ao meio laboral. Também surge como a maior
distância percorrida uma vez que proporciona a maior diferença face aos contextos
escolares. Quanto aos Participantes diretos institucionalizados a baixa distância
percorrida neste âmbito pôde justificar-se pelo facto dos jovens presentes na
amostra serem geralmente mais novos e ainda não se encontrarem no ponto de
maturação para a inserção sociolaboral.
Em relação à Famílias, verificou-se uma ligeira distância percorrida (8,8%) no que diz
respeito à mudança “melhoria das relações familiares”. Esta evolução surgiu como
resultado da homeostase resultante do acompanhamento, através dos sentimentos
de alívio e maior sentimento de confiança em relação à retaguarda social.

De um modo geral, dada a observação de distâncias percorridas significativas em
todas as mudanças sentidas pelos Participantes diretos, pode-se afirmar que
resultados obtidos estavam em linha com os objetivos e ambições do projeto, pois o
Check-In é dirigido sobretudo a este grupo de stakeholders. Estes dados
objetivaram mudanças de bem-estar em concordância com as mudanças
identificadas na Teoria de Mudança de chegada.

Observou-se igualmente a não existência de distância percorrida em ambas as
mudanças identificadas pelos Gestores de caso.

STAKEHOLDERS

Participantes diretos

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA
MIN

MAX

FONTE

Maior desenvolvimento de
competências pessoais e sociais

Média aritmética entre o "Nível de perceção de melhoria da atitude em contextos
formais" e o "Nível de perceção de melhoria da atitude em contextos informais"

1

5

Inquérito aos jovens

Maior sentimento de pertença

Nível de concordância com a frase "sinto que tenho um papel na sociedade"

1

5

Inquérito aos jovens

Maior Empregabilidade

Nível de confiança para obter emprego

1

5

Inquérito aos jovens
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STAKEHOLDERS

Gestores de caso

Famílias

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA

FONTE

MIN

MAX

Maior crescimento pessoal

Nível de autoavaliação do crescimento pessoal

1

5

Inquérito aos gestores
de caso

Maior crescimento profissional

Nível de autoavaliação do crescimento profissional

1

5

Inquérito aos gestores
de caso

Melhoria da relação familiar

Nível de perceção de melhoria das relações familiares

1

5

Inquérito à família

Maior sustentabilidade financeira

Nível de perceção de redução dos encargos financeiros

1

5

Inquérito à família

STAKEHOLDER*

MUDANÇA*

ESCALA

INDICADOR*

SEGMENTO*

T1

T0

DP**

Participantes Diretos

Maior desenvolvimento de
competências pessoais e sociais

1-5

Média aritmética entre o “Nível de
percepção de melhoria da atitude
em contextos formais” e o “Nível
de percepção de melhoria da
atitude em contextos informais”

Institucionalizados

2,95

2,63

12,2%

Não institucionalizados

3,19

2,65

20,4%

Maior sentimento de pertença

1-5

Institucionalizados

3,72

3,36

10,7%

Não institucionalizados

3,86

3,34

15,6%

Institucionalizados

3,36

2,81

19,6%

Não institucionalizados

3,47

2,56

35,5%

Maior Empregabilidade

1-5

Nível de concordância com a frase
"sinto que tenho um papel na
sociedade"
Nível de confiança para obter
emprego
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STAKEHOLDER*

MUDANÇA*

ESCALA

INDICADOR*

Gestores de caso

Maior crescimento pessoal

1-5

Maior crescimento profissional

SEGMENTO*

T1

T0

DP**

Nível de autoavaliação do
crescimento pessoal

3,5

3,5

0,0%

1-5

Nível de autoavaliação do
crescimento profissional

3,83

3,83

0,0%

Melhoria da relação familiar

1-5

Nível de percepção de melhoria
das relações familiares

3,7

3,4

8,8%

Maior sustentabilidade financeira

1-5

Nível de perceção de redução dos
encargos financeiros

2,2

2,2

0,0%

N/A
Famílias

7. DESCONTOS
7.1. ATRIBUIÇÃO I
Ao nível dos Participantes diretos, constatou-se uma maior necessidade do projeto
para a mudança “maior desenvolvimento de competências pessoais e sociais”, em
comparação com as restantes mudanças observadas. Curiosamente, constatou-se
na tabela que a “melhoria da relação familiar”, sentida pelas Famílias, era a mudança
que mais necessitava da existência do Check-In.

O cálculo para se obter a Taxa de Atribuição I foi a divisão do caminho percorrido
hipotético (H-T0), caso nunca tivesse entrado em contacto com o Check-In, pelo
caminho percorrido observado (T1-T0). Este resultou na percentagem da mudança
que teria acontecido se os stakeholders não recebessem o apoio do projeto
Pelos resultados registados na tabela abaixo, constatou-se que todas as taxas de
Atribuição I foram negativas, fora os casos em que esta taxa não existiu pelo facto
de não ter sido observada Distância Percorrida. Conclui-se, desta forma, a
necessidade do Check-In junto dos Participantes diretos e Famílias para que se
verifiquem nos mesmos as mudanças indicadas na Teoria de Mudança de chegada.

Embora os resultados tenham estado em linha com os objetivos do Check-In,
esperava-se que a mudança relacionada com a empregabilidade tivesse tido uma
maior necessidade de intervenção exterior do que propriamente a do
desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
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Pensa-se que a mudança relativa à empregabilidade tenha sido menos significativa
devido às características da amostra utilizada para o estudo. Esta integrava
fundamentalmente jovens na faixa etária escolar, onde o projeto de vida que visa a
integração socioprofissional imediata ainda não se encontra definido a curto prazo.

Salienta-se ainda a diferença mais significativa observada nos jovens não
institucionalizados do que nos institucionalizados, talvez porque em geral estes
eram ligeiramente mais velhos que os segundos e por estarem inseridos em
contexto natural de vida, sem retaguarda de apoio, sentissem maior sensibilidade
para a componente socioprofissional.

STAKEHOLDER*

MUDANÇA*

INDICADOR*

SEGMENTO*

ATRIB. I

Participantes Diretos

Maior desenvolvimento de
competências pessoais e sociais

Média aritmética entre o “Nível de percepção de melhoria da atitude em
contextos formais” e o “Nível de percepção de melhoria da atitude em
contextos informais”

Institucionalizados

-200,0%

Não institucionalizados

-105,6%

Maior sentimento de pertença

Nível de concordância com a frase "sinto que tenho um papel na
sociedade"

Institucionalizados

-25,0%

Não institucionalizados

-150,0%

Nível de confiança para obter emprego

Institucionalizados

-147,3%

Não institucionalizados

-85,7%

Maior Empregabilidade

Gestores de caso

Maior crescimento pessoal

Nível de autoavaliação do crescimento pessoal

Maior crescimento profissional

Nível de autoavaliação do crescimento profissional

N/A
N/A
N/A

Famílias

Melhoria da relação familiar

Nível de percepção de melhoria das relações familiares

-433,3%

Maior sustentabilidade financeira

Nível de perceção de redução dos encargos financeiros

N/A
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7.2. ATRIBUIÇÃO II
Para calcular a Taxa de Atribuição II os stakeholders foram inquiridos sobre quantos
pontos (entre 0 e 10) dariam ao Check-In ,em relação a cada uma das mudanças por
si sentidas, sendo que os restantes pontos seriam atribuídos a outras intervenções.
Feita essa pontuação, o cálculo da Atribuição II foi feito subtraindo ao total de
pontos (10) os pontos atribuídos ao Check-In e dividindo o resultado por 100.
Assim, na tabela abaixo, lê-se, por exemplo, que apenas 10% da “melhoria das
relações familiares” pode ser atribuída a outras intervenções, sendo que esta foi a
evolução da mudança mais atribuível ao Check-In, em comparação com as restantes

mudanças em análise. Contrariamente, a mudança que diz respeito ao “maior
crescimento pessoal”, percecionada pelos Gestores de caso, foi a mudança menos
atribuível ao Check-In.
Todas as mudanças percecionadas pelos Participantes diretos foram
maioritariamente atribuídas ao Check-In sem grandes diferenças entre si. Também
não se verificaram diferenças relevantes entre os segmentos, o que significará que o
Check-In tem a capacidade de chegar da mesma forma aos participantes
institucionalizados e não institucionalizados, comparativamente com outras
intervenções.

STAKEHOLDER*

MUDANÇA*

INDICADOR*

SEGMENTO

ATRIB. II**

Participantes Diretos

Maior desenvolvimento de
competências pessoais e sociais

Média aritmética entre o “Nível de percepção de melhoria da atitude em
contextos formais” e o “Nível de percepção de melhoria da atitude em
contextos informais”

Institucionalizados

16%

Não institucionalizados

18%

Maior sentimento de pertença

Nível de concordância com a frase "sinto que tenho um papel na
sociedade"

Institucionalizados

18%

Não institucionalizados

14%

Nível de confiança para obter emprego

Institucionalizados

15%

Não institucionalizados

15%

Maior Empregabilidade

Gestores de caso

Maior crescimento pessoal

Nível de autoavaliação do crescimento pessoal

Maior crescimento profissional

Nível de autoavaliação do crescimento profissional

68%
27%
N/A

Famílias

Melhoria da relação familiar

Nível de percepção de melhoria das relações familiares

10%

Maior sustentabilidade financeira

Nível de perceção de redução dos encargos financeiros

40%
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8. IMPACTO
8.1. QUANTIDADE
A quantidade de mudança causada por um projeto exclui toda a evolução
observada, durante o período de intervenção, que não se deveu ao projeto. Assim,
para a calcular, subtraiu-se as taxas de atribuição à distância percorrida observada.
Na Tabela abaixo lê-se que a “maior empregabilidade” verificada nos Participantes
diretos não institucionalizados se deveu em 55,9% ao Check-In. As Famílias sentiram
uma “melhoria nas relações familiares” em 42,4% graças unicamente ao projeto.
No Gráfico ao lado, quando se comparam os Participantes diretos, nas médias
obtidas pelos segmentos na quantidade de mudança (“maior desenvolvimento de
competências pessoais e sociais”- 33,8%; “maior sentimento de pertença”- 30,2% e
“maior Empregabilidade”- 53,7%) concluímos que o projeto Check-In contribui para
uma maior melhoria nas mudanças que mais respondem aos seus objetivos
principais, a promoção da empregabilidade dos jovens.
Neste sentido, verifica-se que o Projeto Check-In é uma resposta assertiva de acordo
com os objetivos e vetores de intervenção a que se propõe, mas este impacto é mais
significativo quando é aliado a respostas em rede, complementadas por outras
valências sociais (ex: protocolos de Rendimento Social de Inserção, equipas técnicas
de Contrato Local de Ação Social entre outros).
Importa salientar que ambas as mudanças percecionadas pelos Gestores de caso e a
mudança “maior sustentabilidade financeira” das Famílias não obtiveram resultados
na quantidade de impacto. Tal deveu-se ao facto destas mudanças não terem
apresentado Distância Percorrida.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

QUANT.

Participantes Diretos

Maior
desenvolvimento
de competências
pessoais e sociais

Institucionalizados

30,5%

Não institucionalizados

34,4%

Maior sentimento
de pertença

Institucionalizados

11,0%

Não institucionalizados

33,7%

Maior
Empregabilidade

Institucionalizados

41,3%

Não institucionalizados

55,9%

Gestores de caso

Famílias

Maior
crescimento
pessoal

N/A

Maior
crescimento
profissional

N/A

8.2. ÍNDICES DE DURABILIDADE
O Índice de Durabilidade permite verificar como se comporta o impacto das
mudanças ao longo do tempo. Para tal, colocou-se a seguinte questão aos
stakeholders: “Se o Check-In acabasse hoje, como perduraria o impacto de cada
mudança?” e a escala de respostas foi de 1 a 5, onde 1 significa “extingue-se
imediatamente” e 5 “perdura por vários anos, crescente”.
De uma breve análise na tabela e gráficos abaixo, conclui-se que a mudança mais
durável diz respeito ao “maior crescimento pessoal” sentido pelos Gestores de caso
e que a mudança menos durável é a “melhoria da relação familiar” sentida pelas
Famílias.
Importa sobretudo verificar o dados dos Participantes diretos, para quem se
implementa o Check-In. Aqui verificámos, que a mudança mais dependente do
mesmo foi o “maior desenvolvimento de competências pessoais e sociais” para os
jovens institucionalizados, uma vez que o impacto perduraria apenas no ano
seguinte, caso o projeto terminasse hoje, conforme a escala apresentada no
inquérito aos stakeholders,

N/A

Melhoria da
relação familiar

42,4%

Maior
sustentabilidade
financeira

N/A

Com a extinção da resposta Check-In são muitas as respostas que apontaram para
que no caso dos participantes a intervenção perduraria durante algum tempo (a
média gravitou em torno do valor 3- perduraria por vários anos, em declínio). Para
os Gestores de caso o projeto é menos relevante para o seu desenvolvimento
pessoal e profissional, podendo as mudanças manter-se em horizontes temporais
mais longos. No caso das Famílias, a “melhoria da relação familiar” é a mudança
mais dependente do Check-In, pois a média de respostas indica que esta mudança
perduraria apenas no ano seguinte caso o projeto se extinguisse.
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STAKE
HOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ÍNDICE DE
DURABILIDADE

Participantes
Diretos

Maior desenvolvimento
de competências
pessoais e sociais

Institucionalizados

2,6

Não
institucionalizados

3,0

Maior sentimento de
pertença

Institucionalizados

2,8

Não
institucionalizados

3,3

Maior Empregabilidade

Institucionalizados

2,9

Não
institucionalizados

3,1

Gestores de
caso

Maior crescimento
pessoal

5,0

Maior crescimento
profissional

3,7
N/A

Famílias

Melhoria da relação
familiar

2,1

Maior sustentabilidade
financeira

3,4
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8.3. ÍNDICES DE IMPORTÂNCIA
À semelhança do ponto anterior, para o cálculo do Índice de Importância,foi feita a
questão “Qual a relevância da mudança na sua vida?” a todos os stakeholders e para
cada uma das mudanças sentidas por estes. Aqui foi aplicada uma escala de 1 a 4
onde 1 significava “não aplicável” e 4 significava “crítica”.
Observa-se na tabela ao lado, que todas as mudanças percecionadas pelos
Participantes diretos são muito importantes, sendo que as três mudanças têm média
de 3. Contudo, a mudança mais importante verificada diz respeito ao “maior
crescimento pessoal” sentido pelos Gestores de caso. Note-se, porém, que estas
mudanças sentidas pelos Gestores de caso são pouco atribuíveis ao impacto do
Check-In em 2018 (objeto de análise), pois não se verificou distância percorrida nas
mesmas.
Conforme os gráficos de interpretação, verifica-se um reconhecimento transversal
da importância das mudanças selecionadas, nomeadamente o “maior sentimento de
pertença”, a “maior empregabilidade” e “maior desenvolvimento de competências
pessoais e sociais” para os Participantes diretos, o “maior crescimento pessoal” e o
“maior crescimento profissional” para os Gestores de caso e a “melhoria da relação
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familiar” e financeira” para as Famílias.
STAKE
MUDANÇA
SEGMENTO
HOLDER
Participantes
Diretos

Gestores de
caso

ÍNDICE DE
IMPORTÂNCIA

Maior desenvolvimento
de competências
pessoais e sociais

Institucionalizados

3,1

Não institucionalizados

2,9

Maior sentimento de
pertença

Institucionalizados

3,3

Não institucionalizados

3,0

Maior Empregabilidade

Institucionalizados

3,3

Não institucionalizados

2,9

Maior crescimento
pessoal

4,0

Maior crescimento
profissional

3,7
N/A

Famílias

Melhoria da relação
familiar

3,7

Maior sustentabilidade
financeira

3,6

IDIS

8.4. ÍNDICES DE IMPACTO
O Índice de Impacto resultou da multiplicação dos índices de Quantidade, Importância e Durabilidade. Este não
tem uma interpretação direta, serve apenas para análises comparativas entre projetos ou, dentro do mesmo
projeto, entre as mudanças que o compõem.
Na tabela abaixo é possível ler que a mudança com maior índice de impacto foi, mais uma vez, a “maior
empregabilidade” dos Participantes diretos não institucionalizados. Salienta-se ainda um valor significativo ao
nível do “maior desenvolvimento de competências pessoais e sociais” e do “maior sentimento de pertença” nos
Participantes diretos apoiados pelo projeto Check-In e que ainda se encontram em meio natural de vida. No
gráfico “impacto das mudanças nos participantes diretos” foi feita uma comparação entre os índices de
impacto obtidos dentro do grupo dos Participantes diretos, tendo-se destacado, o da mudança “maior
empregabilidade” em comparação com as restantes mudanças deste stakeholder.
Mais uma vez, não se verificou índice de impacto em ambas as mudanças percecionadas pelos Gestores de
caso e na mudança “maior sustentabilidade financeira” das famílias, pelo mesmo motivo apontado
anteriormente da inexistência de Distância Percorrida.
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STAKE
HOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Participantes
Diretos

Maior desenvolvimento
de competências
pessoais e sociais

Institucionalizados

24,80

Não institucionalizados

164,45

Maior sentimento de
pertença

Institucionalizados

10,07

Não institucionalizados

183,32

Maior Empregabilidade

Institucionalizados

39,20

Não institucionalizados

275,64

Gestores de
caso

ÍNDICE DE
IMPACTO

Maior crescimento
pessoal

N/A

Maior crescimento
profissional

N/A
N/A

Famílias

Melhoria da relação
familiar

49,36

Maior sustentabilidade
financeira

N/A
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MAPA DE IMPACTO
Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos Realizações

Mudanças
Descrição

Participantes
Diretos

Institucionalizados

Não institucionalizados

Gestores de caso

Famílias

10

55

10

15

86547.80

320 - Atividades
profissionalizantes;
80- Atividades de
literacia financeira; 80
- Atividades de
Oficina de
criatividade; 80
- Atividades de oficina
de Línguas; 40 Atividades mediação
socioprofissional; 40
- Atividades de
estágio em contexto
de trabalho; 80Atividades de
empreendedorismo

Descontos
Indicador

Impacto

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice Impacto

Maior desenvolvimento Média aritmética entre o “Nível de percepção de melhoria da
atitude em contextos formais” e o “Nível de percepção de melhoria
de competências
da atitude em contextos informais”
pessoais e sociais

12,2%

-200,0%

16%

30,5%

2,6

3,1

24,80

Maior sentimento de
pertença

10,7%

-25,0%

18%

11,0%

2,8

3,3

10,07

Maior Empregabilidade Nível de confiança para obter emprego

19,6%

-147,3%

15%

41,3%

2,9

3,3

39,20

Maior desenvolvimento Média aritmética entre o “Nível de percepção de melhoria da
atitude em contextos formais” e o “Nível de percepção de melhoria
de competências
da atitude em contextos informais”
pessoais e sociais

20,4%

-105,6%

18%

34,4%

3,0

2,9

164,45

Maior sentimento de
pertença

15,6%

-150,0%

14%

33,7%

3,3

3,0

183,32

Maior Empregabilidade Nível de confiança para obter emprego

35,5%

-85,7%

15%

55,9%

3,1

2,9

275,64

Maior crescimento
pessoal

Nível de autoavaliação do crescimento pessoal

0,0%

0,0%

68%

0,0%

5,0

4,0

0,00

Maior crescimento
profissional

Nível de autoavaliação do crescimento profissional

0,0%

0,0%

27%

0,0%

3,7

3,7

0,00

Melhoria da relação
familiar

Nível de percepção de melhoria das relações familiares

8,8%

-433,3%

10%

42,4%

2,1

3,7

49,36

Maior sustentabilidade
financeira

Nivel de perceção de redução dos encargos financeiros

0,0%

0,0%

40%

0,0%

3,4

3,6

0,00

Nível de concordância com a frase “sinto que tenho um papel na
sociedade”

Nível de concordância com a frase “sinto que tenho um papel na
sociedade”

212

IDIS

9. CONCLUSÃO E
RECOMENDAÇÕES
A presente análise permitiu retirar algumas conclusões relevantes acerca do impacto
e da mudança social sentida pelos stakeholders considerados estratégicos para o
projeto Check-In.
Neste sentido, considera-se que este momento de aprendizagem foi essencial para
aferir a relevância da intervenção levada a cabo pelo projeto Check-In, no período
temporal do ano de 2018.

Em relação aos Gestores de caso verificou-se alguma incoerência dos dados
recolhidos nos dois diferentes momentos, pois as mudanças identificadas como
mudanças materiais para este grupo no momento de recolha qualitativa não se
verificaram posteriormente no momento de quantificação do impacto. Não se
verificou progresso observado no ano de 2018 nas mudanças analisadas pelo que,
deste modo, também não foi possível obter índice de impacto.
No que toca às Famílias, importa destacar a mudança “melhoria da relação familiar”
que revelou ser a segunda mudança com maior quantidade (42,4%), comparando
com todas as mudanças analisadas. Esta é também a mudança com menor índice de
durabilidade, o que revela uma maior dependência da mesma face ao projeto.
Porém, à semelhança do que aconteceu com os Gestores de caso, também as
Famílias demonstraram não existência de progresso observado face à mudança
“melhoria da sustentabilidade financeira” , mudança que foi identificada como
material aquando do mapeamento do impacto.

A análise avaliativa de impacto permitiu, através da sua metodologia, perceber não
apenas quais as mudanças que os Participantes diretos, Gestores de caso e Famílias
experienciam por via do projeto Check-In, mas também quantificar essas mudanças
e aferir a durabilidade e importância das mesmas para os stakeholders.
Numa primeira fase, através da recolha de dados qualitativos constatou-se que os
Participantes diretos sentiam mudanças alinhadas com os objetivos do projeto.
Posteriormente, os dados qualitativos revelaram que dentro das mudanças
identificadas pelos jovens, sobressaiu a mudança relacionada com a
empregabilidade dos jovens, indicando 54% de quantidade de mudança
proporcionada pelo projeto. É também de destacar que todas as mudanças sentidas
por este grupo de stakeholders são todas elas consideradas muito relevantes para
os mesmos.

De um modo geral pode afirmar-se que as mudanças consideradas mais
significativas proporcionadas pelo Check-In no ano de 2018 foram a “maior
empregabilidade” identificada pelos Participantes diretos e a “melhoria da relação
familiar”, identificada pelas Famílias.
Dada a não existência de progresso observado nas duas mudanças identificadas
pelos Gestores de caso e numa das mudanças identificadas pelas famílias,
considera-se não apenas necessário uma melhor definição das mudanças materiais
destes grupos numa análise futura mas também o alargamento período de análise.
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Ao nível das recomendações que possam vir a contribuir para a melhoria de uma
análise de impacto futura, salientam-se as seguintes:
•• Melhorar a sistematização do trabalho técnico com a metodologia,
nomeadamente no que concerne ao cumprimento de cronogramas;
•• Clarificar e adequar as mudanças sentidas pelos stakeholders, através de um
maior conhecimento das realidades dos mesmos, principalmente no que diz
respeito aos Gestores de caso;
•• Melhorar a qualidade da amostra, seja ao nível quantitativo - alcançar amostras
mais representativas, por forma a conseguir rácios justificativos do universo em
análise - bem como qualitativos - ter um universo suficientemente representativo
da heterogeneidade de cada grupo de stakeholders.
•• Melhorar os métodos de recolha de dados, por forma a melhorar a captação de
respondentes, garantindo o seu envolvimento contínuo.
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FUNDAÇÃO INFANTIL RONALD McDONALD

Espaço Familiar
Ronald McDonald
Protótipo Análise Impacto Avaliativa

Fundação Infantil Ronald McDonald
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FUNDAÇÃO INFANTIL RONALD McDONALD

SUMÁRIO EXECUTIVO

A Fundação Infantil Ronald McDonald (IPSS) tem como missão apoiar e aproximar
as famílias das crianças em tratamento hospitalar desde 2000. Um dos projetos para
realizar a sua missão é o Espaço Familiar Ronald McDonald (doravante referido
como Espaço Familiar ou Espaço), que abriu as suas portas em 2017 no Hospital de
Santa Maria em Lisboa.

Para o stakeholder Hospital, o projeto interferiu pouco no aumento da satisfação
profissional (evolução de 4%), mas gerou maior impacto para a mudança Confiança
na instituição (evolução de 12%). Já os voluntários foram impactados em relação ao
seu envolvimento com a comunidade (26%) e aumentaram a sua realização pessoal
(11%),

A presente análise de impacto incide sobre o período de janeiro a dezembro de
2018, visou avaliar se o Espaço Familiar está de facto a alcançar os seus objetivos e a
gerar as mudanças necessárias para promover o bem estar das famílias.

Como aprendizagem futura concluiu-se que a maior divulgação do projeto é um dos
fatores fundamentais para criar um maior envolvimento com o stakeholder Hospital.
Concluiu-se, ainda, que se o Espaço Familiar deixasse de existir, as mudanças para
as famílias, extinguir-se-iam em pouco tempo. Dada a importância da continuidade
do projeto, concluiu-se que é possível melhorar a intervenção com a implementação
de algumas mudanças, como o alargamento do horário, oferta do pequeno almoço,
apoio psicológico, entre outras.

A análise permitiu confirmar que as mudanças que tiveram mais impacto foram as
relacionadas com o stakeholder Famílias, o beneficiário mais direto do projeto. O
maior nível de impacto foi verificado para a mudança Confiança para lidar com o
internamento hospitalar, pois o Espaço permitiu uma vivência no hospital mais
facilitada (quantidade média de mudança de 42%). O Espaço não só melhorou a
confiança como também evitou de forma significativa a sua deterioração. O mesmo
ocorreu para a mudança Redução do encargo financeiro (evolução média de 39,5%).
O segundo maior nível de impacto foi para a mudança Redução do isolamento
(quantidade média de mudança de 40,4%).
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
É uma realidade percebida que a maioria dos serviços de pediatria dos hospitais não
estão preparados para que as famílias possam acompanhar de perto as suas
crianças, mantendo assim um nível de equilíbrio e harmonia tão necessários nos
momentos de doença de uma criança. A maioria dos hospitais em Portugal não
conta com uma estrutura apropriada para acomodar os cuidadores nos períodos de
internamento, como uma área de descanso ou locais para cuidarem da sua higiene
pessoal e alimentação.

A presente análise de impacto visou avaliar se através do Espaço Familiar a
Fundação está de facto a alcançar o seu objetivo geral, que é contribuir para o
bem-estar das famílias de crianças em tratamento hospitalar.

A Fundação Infantil Ronald McDonald (IPSS), que tem como missão apoiar e
aproximar as famílias das crianças em tratamento hospitalar, acredita que, através
dos seus projetos (as Casas Ronald McDonald de Lisboa e do Porto e Espaço
Familiar Ronald McDonald, em Lisboa), desempenha um papel diferenciador desde
2000, e quer reforçar cada vez mais o impacto nas famílias, contribuindo de forma
gratuita para o seu bem-estar.

•• Diminuir o isolamento do cuidador e valorizar a sua autoestima.

Os objetivos específicos do projeto são:
•• Permitir que as famílias possam acompanhar os seus filhos de perto e de uma
forma percepcionada como segura.

•• Diminuir os seus custos económicos.
A avaliação recaiu sobre todas as atividades do Espaço Familiar Ronald McDonald,
que influenciaram o bem-estar da família e do cuidador: refeições de grupo e
oferecidas individualmente, workshops temáticos, encontros de partilha (famílias/
voluntários).

Uma das respostas que a Fundação oferece é através do Espaço Familiar Ronald
McDonald, que abriu as suas portas em 2017 no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
Trata-se de um projeto que visa apoiar toda a família e onde estas podem estar,
descansar, lavar as suas roupas, preparar as suas refeições, utilizar os duches – tudo
isto num ambiente familiar, continuando a acompanhar de perto as suas crianças,
que estão em tratamento no hospital.
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1.2. PORQUÊ?
A presente análise permitiu captar mais informação para entender se os tipos de
atividades desenvolvidas vêm colmatar as necessidades das famílias, e mais
especificamente do cuidador.
A avaliação permitiu saber: se as famílias sentiram melhoras significativas e
diferenças claras na forma como vivem o período de internamento da criança
doente; se a existência do Espaço Familiar Ronald McDonald permitiu que as famílias
que estão no hospital a acompanhar os seus filhos conseguem reduzir os seus níveis
de stress, sentindo-se mais seguras, com maior autoestima e mais integradas
socialmente; se as famílias conseguiram fazer uma gestão mais equilibrada do seu
rendimento económico.
Um dos objetivos da intervenção foi perceber se os objetivos gerais e específicos
foram alcançados, sendo para tal necessário compreender se as famílias operaram
mudanças no seu comportamento.

2. STAKEHOLDERS

1.3. COMO?

2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS

A presente análise de impacto foi avaliativa e os dados analisados referiram-se ao
período de um ano (01-01 a 31-12 de 2018).

O Espaço Familiar Ronald McDonald destina-se a apoiar as famílias das crianças em
tratamento Hospitalar no Hospital de Santa Maria, mais especificamente no Serviço
de Pediatria do referido Hospital. O grupo das famílias é o nosso principal
stakeholder, por serem os principais beneficiários do projeto. As famílias que o
projeto apoia dividem-se em dois segmentos distintos: as famílias que vivem no
concelho de Lisboa e as famílias que vivem fora do concelho de Lisboa. Muitas
destas famílias não têm residência em Portugal, são estrangeiras e algumas são dos
PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa).

A análise contou com o apoio e participação dos elementos da equipa da Fundação
Infantil Ronald McDonald, sendo que os responsáveis por todas as fases do processo
foram a Ana Patacho e o Gonçalo Martins Barata.
Para o envolvimento dos stakeholders, o elemento da equipa responsável pelo
Espaço Familiar Ronald McDonald (Sandra Baptista), proporcionou as condições
para a realização de entrevistas e grupos de partilha.
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Para além dos stakeholders incluídos na análise de impacto, foram identificados
outros que também são fundamentais para o sucesso do projeto, embora os seus
graus de envolvimento com o mesmo seja diverso. São estes:

O principal objetivo desta avaliação foi entender o quanto o Espaço Familiar
impacta as famílias que passam muitas horas no hospital a acompanhar as crianças
em tratamento, vivendo aí temporariamente. Além disso, considerou-se importante
compreender se houve diferenças quanto aos impactos naquelas famílias que vivem
em Lisboa e das que residem fora do concelho.
Foram ainda identificados outros stakeholders decisivos para o projeto:
O Hospital de Santa Maria e todos os profissionais que pertencem ao Serviço de
Pediatria estão diretamente envolvidos com as crianças em tratamento e têm um
papel fundamental na informação dada sobre o projeto bem como no
encaminhamento das famílias para o serviço social. Além disso, a existência do
Espaço Familiar estende e complementa os serviços prestados pelo Hospital e
proporciona ganhos ao mesmo, principalmente aqueles relacionados com o
ambiente de trabalho, uma vez que o Hospital passa a contar com famílias e
cuidadores mais tranquilos. Considerou-se, pois, fundamental entender as mudanças
que o projeto proporcionou aos profissionais. São estes: 94 médicos; 171
enfermeiros; 72 Assistentes operacionais; 21 Assistentes técnicos e educadoras; 5
Assistentes sociais.
Os voluntários, que na maioria são estudantes, desenvolvem atividades no Espaço
Familiar que têm por objetivo promover o bem estar das famílias e crianças.
Trabalham diretamente com um membro da equipa técnica que os orienta no
desenvolvimento das atividades. Foi um dos objetivos da presente análise entender
o impacto que o o projeto gera em suas vidas.
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As crianças em tratamento que são beneficiadas diretamente pelo projeto,
participando em atividades, se o seu estado de saúde permitir. Todas as crianças
cujas famílias são apoiadas pelo Espaço Familiar, pois as mesmas beneficiam
indiretamente, através dos ganhos conseguidos pelas suas famílias.
Os mecenas que têm uma relação com o projeto, apoiam-no, permitindo o seu
desenvolvimento, como parte da sua responsabilidade social corporativa.
A Equipa da Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM) diretamente relacionada
com o projeto, estabelece as linhas de atuação apoiando todas as áreas de atuação.
Outros doadores, pessoas individuais ou empresas que contribuem para o projeto
mas não têm qualquer relação de parceria formalizada.
Por fim, os vigilantes, por serem elementos participativos no projeto que recebem as
famílias quando vão ao Espaço Familiar e dão informações úteis em caso de
necessidade.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

SEGMENTOS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Famílias

Cuidadores
residentes em Lisboa

Familiares das crianças residentes no concelho de Lisboa

Beneficiários diretos das atividades do projeto.

Cuidadores não
residentes em Lisboa

Familiares das crianças não residentes no concelho de
Lisboa

Beneficiários diretos das atividades do projeto.

Hospital de Santa
Maria

Profissionais que estão afectos ao serviço de pediatria e
que diretamente lidam com as crianças e seus cuidadores.

Sinalizam as famílias e referenciam à equipa de serviço social que faz o
encaminhamento para o Espaço Familiar Ronald McDonald.

Voluntários

A equipa de voluntários é constituída por 25 voluntários.
Destes 13 são estudantes, 7 trabalhadores, 4 reformados
e 1 trabalhador estudante.

Desenvolvem atividades no Espaço Familiar que promovem o bem estar
das famílias e crianças. Trabalham diretamente com um membro da
equipa técnica que os orienta no desenvolvimento das atividades.

Crianças

Crianças em tratamento hospitalar no Hospital de Santa
Maria, acompanhadas pelas famílias.

Beneficiam diretamente do projeto as crianças cujo estado de saúde lhes
permita participar nas atividades do projeto. As crianças cujo estado de
saúde não lhes permita a participação, beneficiam do projeto
indiretamente, através dos ganhos conseguidos pelas suas famílias.

Mecenas

Entidades ou pessoas que apoiam o projeto através da
oferta de serviços, produtos e dinheiro, como parte da
sua responsabilidade social corporativa e que têm uma
relação com o projeto.

Fornecem regularmente produtos que promovem o bem estar das
famílias, garantem a manutenção do Espaço e fazem doações monetárias.

Equipa FIRM

A equipa é composta por 9 elementos distribuídos por 3
projetos e sede.

Interferem diretamente com o projeto, estabelecendo as linhas de atuação
e apoiam todas as áreas de atuação.

Outros doadores

Pessoas individuais ou empresas que contribuem para o
projeto mas não têm qualquer relação de parceria
formalizada.

Contribuem pontualmente através de doações (monetárias ou outras)

Vigilantes do Hospital
de Santa Maria

2 elementos de uma empresa externa -Esegur

Recebem num primeiro momento as famílias e dão informações úteis em
caso de necessidade
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2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS
NA ANÁLISE
Foram incluídos na presente análise, as famílias, residentes no concelho de Lisboa e
não residentes no concelho de Lisboa, o Hospital de Santa Maria - e todos os
profissionais envolvidos no serviço de pediatria - e os voluntários.
Embora o mapa de stakeholders identificados contemple mais intervenientes, nem
todos foram considerados para a presente análise, como foi o caso das crianças que
beneficiam do projeto através das suas famílias. Os mecenas, que embora sejam
muito importantes para o projeto não estão diretamente envolvidos com os
beneficiários (famílias), a equipa FIRM que influenciam diretamente o projeto - pois
conhecem de perto a realidade das famílias e podem ajudar na compreensão que o
impacto tem para estas - e os outros doadores que não têm contacto próximo o
suficiente com o projeto para aportarem pontos de vista importantes para a
compreensão do seu impacto. Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na
análise.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

INCLUSÃO
(S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Famílias

sim

São os beneficiários diretos do projeto

Hospital de Santa
Maria

sim

Espera-se que o projeto os influencie
melhorando o ambiente de trabalho e
possibilitando a libertação de recursos
para o hospital.

Voluntários

sim

Os voluntários apoiam na evolução do
bem estar das famílias e é o grupo onde
queremos medir o grau de impacto da
sua intervenção.

Crianças

não

Espera-se que experienciem mudanças
através dos beneficiários diretos do
projeto.

Mecenas

não

Embora sejam muito importantes para o
projeto não estão diretamente envolvidos
com os beneficiários (famílias).

Equipa FIRM

não

Influenciam diretamente o projeto , pois
conhecem de perto a realidade das
famílias e podem ajudar na compreensão
que o impacto tem para estas.

Outros doadores

não

Não têm contacto próximo o suficiente
com o projeto para aportarem pontos de
vista importantes para a compreensão do
seu impacto.
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2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS
STAKEHOLDERS
Na presente análise houve 2 fases de envolvimento dos stakeholders.

Posteriormente, foram aplicados aos 3 grupos de stakeholders questionários online
e presenciais. A maior representatividade da amostra foi conseguida com o grupo
de stakeholders voluntários (80% do universo), enquanto a menor
representatividade (12% do universo) foi verificada para o stakeholder Hospital de
Santa Maria, devido a falta de disponibilidade dos profissionais de saúde em
responder ao estudo.

Num primeiro momento, foram realizados grupos focais com os 3 grupos de
stakeholders selecionados (famílias, Hospital de Santa Maria e voluntários) para
mapear as mudanças que o projeto proporcionou a cada um deles. O grupo focal
com as famílias contou com a presença de 2 indivíduos do segmento ‘cuidadores
residentes em Lisboa’ e 5 pessoas ‘não residentes em Lisboa’. O grupo realizado
com os profissionais do Hospital Santa Maria contou com 4 profissionais, enquanto
que com os voluntários houve a presença de 2 pessoas.

STAKEHOLDER

Famílias

SEGMENTO

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO
N.

Amostragem

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO

Método

N.

%

Método

Cuidadores residentes
em Lisboa

33

2

não aleatória

Grupo focal
presencial

17

52%

Inquéritos online e entrevistas telefónicas

Cuidadores não
residentes em Lisboa

168

5

não aleatória

Grupo focal
presencial

65

39%

Inquéritos online e entrevistas telefónicas

Hospital de Santa
Maria

363

4

não aleatória

Grupo focal
presencial

44

12%

Inquéritos online e entrevistas presenciais

Voluntários

25

2

não aleatória

Grupo focal
presencial

20

80%

Inquéritos online
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3. RECURSOS

TIPO DE RECURSO

TOTAL ASSUMIDO

Dinheiro

77 904.44 €

3.1. INVESTIMENTO

Género

69 220 €

Tempo

3 169 €

Os recursos investidos no projeto somaram 150.293,50€, sendo 77.904,44€ recursos
monetários, 69.220€ recursos em género e 3.169€ em tempo.

TOTAL

150 293.50 €

Na análise dos recursos utilizados no projeto foram considerados os valores
presentes na contabilidade no centro de custo do projeto em estudo e imputados os
valores do centro de custo da sede (cuja taxa de imputação é de 31%), em particular
no que se refere à rubrica de “comunicação institucional e marketing” e “gastos
administrativos”.
Foram ainda integrados valores que não se encontram na contabilidade por não
serem monetizados. São estes: as horas de voluntariado, bens consumíveis,
alimentares, de higiene e consumo, bens doados nomeadamente livros, brinquedos,
cama de bebé e pequenos eletrodomésticos.
Para além destes, foram ainda considerados custos previsionais referentes aos
serviços fornecidos pelo hospital, tais como: electricidade, água, fornecimento de
toalhas turcas e lençóis, limpeza do espaço, serviço de segurança e manutenção do
jardim.

4. REALIZAÇÕES
O Espaço Familiar Ronald McDonald acolheu, durante o ano de 2018, 201 famílias.
Para além do acolhimento, foram realizadas atividades, que figuram na tabela
abaixo. Essas atividades foram calculadas considerando que, em média, cada uma
teve uma duração de 3 horas. No que respeita às refeições foi considerada uma
presença média de 12 utentes/famílias em cada refeição.

QUE ATIVIDADES
FORAM REALIZADAS?

nº de
atividade

nº de
horas

Acolhimento familias

Considerando que o Espaço Familiar ocupa uma área do Hospital de Santa Maria foi
ainda atribuído um valor de renda, tendo por base o valor pago na Casa Ronald
McDonald de Lisboa, projeto da Fundação Infantil Ronald McDonald.

223

nº de
beneficiários
201

Refeições

25

75

180

Brincadeiras com crianças

37

111

56

Workshops temáticos

7

21

42

Atividades de relaxamento

5

15

40
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5. TEORIA DA MUDANÇA
5.1. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA
Famílias:
Para as famílias que utilizam o Espaço Familiar Ronald McDonald foram identificadas
3 mudanças materiais: redução do encargo financeiro, diminuição do isolamento e
maior capacidade para lidar com a situação de internamento (coping)1 . Todas elas
têm como fim último a melhoria do bem estar das famílias que acompanham as suas
crianças.
Redução do Encargo Financeiro
O Espaço Familiar Ronald McDonald permite que as famílias tenham mais tempo
para elas próprias, o que possibilita uma maior gestão do tempo e a criação de uma
rotina mais saudável dentro do Hospital. Conseguem manter os seus hábitos
alimentares2 e de higiene, um a vez que podem usufruir de serviços e infraestrutura
para cozinhar, lavar a roupa, cuidar da sua higiene pessoal, o que leva a uma
redução de custo e, por conseguinte, do encargo financeiro que supõe os períodos
de internamento hospitalar.
1

Coping, do termo em inglês, é o conjunto de estratégias cognitivas ou comportamentais a
que um indivíduo recorre quando se encontra perante uma solicitação que tanto pode ser
interna como externa, mas que é para ele considerada negativa ou coativa. Estas
estratégias permitem restabelecer um controlo sobre a situação causadora de stress.
2 “Se eu puder comer a minha comida sinto-me saudável, é tão bom”.

Além disso, uma rotina mais saudável permite uma maior organização pessoal e
mais repouso físico, fundamentais para o aumento da autoestima dos cuidadores,
que passam a sentir-se mais fortalecidos e confiantes nas suas próprias relações
familiares, que muitas vezes se encontram desgastadas com a situação de
internamento. Esta maior confiança contribui para a melhoria das relações
familiares.
Diminuição do isolamento
No Espaço Familiar Ronald McDonald, as famílias que acompanham as suas crianças
em internamento hospitalar têm mais oportunidades de conviver, o permite uma
maior aproximação entre elas. Ao se relacionarem mais, partilham mais abertamente
as suas experiências e encontram apoio mútuo, o que leva ao aumento da
entreajuda3 . A criação deste grupo de apoio contribuiu para que não se sintam tão
sozinhas, reduzindo o seu isolamento - o que também contribui para que se sintam
mais fortes, o que em última instância leva à melhoria das relações familiares,
mudança presente na cadeia descrita anteriormente.

3
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“Posso estar aflita e com vontade de chorar e venho para aqui (Espaço) e fico melhor,
porque partilho, tenho tranquilidade.”
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Maior capacidade para lidar com a situação de internamento (coping)

Hospital passa a ter famílias mais confiantes na instituição

Como o Espaço Familiar permite a otimização do tempo das famílias nas questões
práticas (alimentação, higiene, descanso…), as mesmas passam a ter mais tempo
disponível para acompanhar as suas crianças doentes. Esta maior proximidade,
aliada à tranquilidade que o espaço proporciona, faz com que as famílias sintam
mais segurança durante o período de internamento e reduzam o stress associado ao
mesmo4. Ao dispor de maior tranquilidade mental, tornam-se mais pacientes e,
inclusive, desfrutam de momentos mais descontraídos. Todos esses fatores levam à
capacidade da tomada de decisão mais discernida e as famílias passam a sentir mais
confiança nos períodos de internamento hospitalar.

Os profissionais do Hospital referiram que a existência do Espaço Familiar veio
trazer à Instituição Hospital uma resposta alternativa (alimentação, higiene e
descanso) e uma resposta complementar (atividades de relaxamento, workshops,
outras atividades) para dar às famílias. A existência destas respostas permite que o
Hospital ofereça serviços de assistência mais humanizados às famílias5 , que
passam a confiar e a valorizar mais o hospital enquanto instituição que promove
iniciativas de melhoria do seu bem estar, o que, em última instância, leva a um
aumento da credibilidade do Hospital.

Hospital de Santa Maria:

Voluntários:
Para os voluntários foram identificadas duas mudanças materiais: maior realização
pessoal e maior envolvimento na comunidade, com o mesmo fim, o maior
crescimento pessoal6 .

Para o Hospital de Santa Maria foram identificadas duas cadeias de mudanças: a
primeira se refere a mudanças no ambiente de trabalho e a segunda reflete
mudanças no nível de credibilidade da instituição.

Maior realização pessoal

Aumento da satisfação profissional do staff

A existência do Espaço Familiar permitiu que os voluntários passassem a relacionarse mais com as famílias enquanto dinamizam atividades que promovem o seu bem
estar. Pelo facto de conhecerem melhor as suas histórias e vivências, permitiu-lhes o
conhecimento de outras realidades aumentando a sua capacidade de lidar com
problemas, o que contribui para que se sintam mais satisfeitos com eles mesmos,
levando-os a sentir uma maior realização pessoal.

Com o Espaço Familiar Ronald McDonald, o Hospital passa a oferecer um ambiente
mais acolhedor para as famílias que acompanham as crianças em tratamento
hospitalar e passam muitos dias e horas no hospital, o que faz com que as mesmas
se sintam mais tranquilas. A comunicação entre os profissionais e as famílias passa
a ser mais fluída, o que reforça o relacionamento entre os mesmos e o hospital
passa a ter famílias mais disponíveis para cooperar com os seus profissionais. Com
famílias mais cooperantes, os profissionais, por seu lado, ficam mais disponíveis
para se dedicarem às tarefas assistenciais, o que lhes proporciona um ambiente de
trabalho mais favorável ao desempenho das suas funções, aumentando a sua
satisfação profissional.

5

As tarefas assistenciais são aquelas que os profissionais consideram só poder ser realizadas
por estes, como por exemplo:fazer um curativo
6 “Cumpri os meus objetivos pessoais e profissionais, senti-me tão bem!”.
4

“É o mais parecido que temos com a nossa casa, começa a ser a nossa casa.”
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VOLUNTÁRIOS
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Maior envolvimento na comunidade
Na dinamização das atividades dirigidas às famílias os voluntários têm oportunidade
de estimular a sua criatividade e organização. Para que o façam não descurando os
outros compromissos que têm, necessitam de gerir o seu tempo de forma
adequada. As famílias sabem que no Espaço Familiar estão voluntários que
dinamizam atividades, e isso faz com que os voluntários se sintam comprometidos
pessoalmente, pois sabem que as famílias esperam-nos. Esta experiência fá-los
sentir mais responsáveis e mais úteis, o que mais envolvidos na sociedade.

STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES

Famílias

Diminuição do
isolamento

"Aqui falamos uns com os outros, é
como se fosse um grupo de apoio",
“Aqui compartilhamos, sabemos que
não somos os únicos"

Sentem maior
capacidade para lidar
com a situação de
internamento
hospitalar- coping

“Este Espaço traz-me tranquilidade,
porque nós pais fazemos os horários da
criança doente, e aqui podemos vir a
qualquer hora almoçar ou tomar
banho”

Redução do encargo
financeiro

“Aqui não sentimos os gastos, não
gastamos tanto dinheiro”

Aumento da satisfação
profissional do staff

“Trabalhamos com mais tranquilidade”

Hospital passa a ter
famílias mais
confiantes na
instituição

“ O comportamento das famílias fica
alterado (para melhor)”

Maior envolvimento na
comunidade

"Depois que entrarmos para o Espaço
passámos a conhecer outros projetos”.

Aumento da realização
pessoal

" Tornei-me uma pessoa mais positiva",
" Consegui cumprir objetivos pessoais e
profissionais"

Hospital de Santa
Maria (Serviços
sociais, hospital,
pessoal médico e
hospitalar e SNS)

Voluntários
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“As relações interpessoais com as
famílias melhoraram“
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A mudanças que se apresentam na tabela anterior foram as escolhidas para análise
e são as últimas mudanças da cadeia, onde é possível identificar indicadores
objetivos e subjetivos que possibilitam uma análise com base em resultados
alcançados.

STAKE
HOLDERS

Em relação às mudanças da cadeia do grupo dos voluntários embora a mudança
crescimento pessoal seja a última mudança da cadeia, optou-se por não a estudar
por ser uma mudança que decorre de outras duas incluídas no cálculo (maior
realização pessoal e maior envolvimento na comunidade) e por ser muito
abrangente, a depender de muitos outros fatores não relacionados diretamente com
o projeto.

STAKE
HOLDERS

MUDANÇA

Famílias

Redução do
isolamento

Confiança
para lidar com
a situação de
internamento
hospitalarcoping

INDICADOR

ESCALA
MIN

MAX

Média aritmética
entre a frequência
com que procura
contacto com outras
famílias e nível de
apoio percepcionado

1

4

Nível de confiança
percecionado para
lidar com os
períodos de
internamento
hospitalar

1

Hospital de
Santa Maria

FONTE

Inquérito às
famílias
Voluntários

4

MUDANÇA

ESCALA
MIN

MAX

FONTE

Redução do
encargo
financeiro

Nível de importância
dos encargos
financeiros durante o
período de
internamento

1

4

Inquérito às
famílias

Aumento da
satisfação
profissional do
staff

Nível de satisfação
profissional

1

4

Inquérito aos
profissionais

Hospital passa
a ter famílias
mais
confiantes na
instituição

Nível de apoio
percepcionado

1

4

Inquérito às
famílias

Maior
envolvimento
na
comunidade

Média aritmética
entre a frequência
em que participa em
atividades na
comunidade e nível
de integração
percecionado

1

4

Inquérito aos
voluntários

Maior
realização
pessoal

Nível de realização
com as escolhas
pessoais

1

4

Inquérito aos
voluntários

Inquérito às
famílias
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6. DISTÂNCIA PERCORRIDA
6.1. INDICADORES
Definiu-se como estratégia utilizar uma maior quantidade de indicadores subjetivos
dada a natureza das mudanças a avaliar. No entanto, incluíram-se dois indicadores
objetivos na análise, que foram conjugados com dois subjetivos.
O primeiro indicador objetivo foi calculado para o stakeholder Famílias na mudança
Diminuição do isolamento (frequência com que procura contacto com outras
famílias) e o segundo para os Voluntários na mudança Maior envolvimento da
comunidade (frequência em que participa em atividades na comunidade). Porém,
em ambos optou-se por aplicar uma escala de resposta subjetiva já que o que se
pretendia era a visão dos stakeholders sobre a adequabilidade da frequência e não a
sua medida efetiva. A conjugação desses indicadores objetivos com subjetivos foi
conseguida através da média aritmética, assim foi garantida uma maior consistência
nos resultados da avaliação das mudanças.
Importante salientar que uma das mudanças do grupo de stakeholders Hospital de
Santa Maria (Hospital passa a ter famílias mais confiantes na instituição) foi medido
com um indicador (Nível de apoio percepcionado) cuja fonte de recolha dos dados
foram as famílias.
Para cada indicador, utilizou-se uma escala de resposta de 4 pontos, em que o 1
representa o nível mais reduzido e o 4, o mais elevado, com exceção do indicador
‘Nível de importância dos encargos financeiros durante o período de internamento’,
onde 1 demonstra níveis mais elevados de encargos e o 4, níveis inferiores.
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As fontes utilizadas para avaliar os indicadores nos 3 grupos de stakeholders,
famílias, Hospital de Santa Maria e voluntários, foram inquéritos. Estes inquéritos
foram respondidos por e-mail no grupo de stakeholders voluntários, no grupo de
stakeholder Hospital de Santa Maria foram respondidos quer por e-mail quer por
entrevistas presenciais e no stakeholder famílias foram respondidos
maioritariamente por entrevistas telefónicas, embora alguns questionários fossem
também respondidos por entrevistas presenciais e por e-mail.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

DP

Famílias

Redução do
isolamento

Cuidadores residentes em Lisboa

46,4%

Cuidadores não residentes em
Lisboa

43,0%

Confiança para
lidar com a
situação de
internamento
hospitalar - coping

Cuidadores residentes em Lisboa

15,5%

Cuidadores não residentes em
Lisboa

42,6%

Redução do
encargo financeiro

Cuidadores residentes em Lisboa

58,5%

Cuidadores não residentes em
Lisboa

27,0%

Hospital de Santa
Maria (Serviços
sociais, hospital,
pessoal médico e
hospitalar e SNS)

Voluntários

Aumento da
satisfação
profissional do
staff

3,8%

Hospital passa a ter
famílias mais
confiantes na
instituição

11,1%

6.2. DISTÂNCIA PERCORRIDA
O cálculo das quantidades de cada um dos indicadores diz respeito às distâncias
percorridas pela aplicação do projeto, ou seja, à taxa de evolução entre o valor de
chegada e o valor de partida. Para isso, foi importante a análise dos dados
recolhidos através dos questionários aplicados aos stakeholders.
Verificou-se que a mudança redução do isolamento foi uma das que apresentou os
melhores resultados em ambos os segmentos do stakeholder famílias, cuja
distância percorrida foi semelhante (46% para os cuidadores residentes em Lisboa e
43% para os não residentes). Este resultado é consistente com o objetivo do projeto,
que pretende ser um Espaço de apoio e convívio para as famílias que acompanham
os seus filhos em tratamento hospitalar.
Ainda em relação ao stakeholder famílias o impacto da mudança “Confiança para
lidar com a situação de internamento hospitalar-coping” foi significativamente
superior no segmento das famílias não residentes em Lisboa (43% em contraponto
com 16% verificado para os cuidadores residentes em LIsboa). Este resultado era o
esperado, pois o Espaço permite aos não residentes em Lisboa satisfazerem as suas
necessidades quando estão longe de casa, dando-lhes a confiança referida.
Já a mudança “Redução do encargo financeiro” teve um impacto superior no
segmento das famílias residentes em Lisboa (59% em contraponto com 27%
verificado para os cuidadores não residentes) . Tal como esperado, as famílias que
residem em Lisboa são mais beneficiadas em termos de economia financeira, já que
o Espaço lhes permite levar comida de casa e favorece a manutenção das suas
rotinas.

N/A

Maior envolvimento
na comunidade

26,1%

Maior realização
pessoal

10,9%

A mudança com o menor resultado em termos de distância percorrida (4%) foi
verificada para o stakeholder Hospital de Santa Maria: aumento da satisfação
profissional do staff. Ao analisar as respostas dos inquéritos, verificou-se que a
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distância percorrida não foi muito significativa porque no momento de partida já
existiam níveis altos de satisfação profissional (próximo do 3 da escala de 1 a 4). Em
relação à outra mudança medida para esse grupo de stakeholder - Hospital passa a
ter famílias mais confiantes na instituição -, a evolução de 11% foi atribuída pelos
próprios familiares em resposta ao inquérito.

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIB. I

Famílias

Redução do
isolamento

Cuidadores residentes em
Lisboa

0,0%

Cuidadores não residentes
em Lisboa

-5,2%

Confiança para
lidar com a
situação de
internamento
hospitalar - coping

Cuidadores residentes em
Lisboa

-158,5%

Cuidadores não residentes
em Lisboa

-10,9%

Redução do
encargo financeiro

Cuidadores residentes em
Lisboa

-6,0%

Cuidadores não residentes
em Lisboa

-56,3%

No que respeita o grupo de voluntários, verificou-se que estes tinham beneficiado
em relação ao seu envolvimento na comunidade (26%) mais significativamente do
que em relação à sua realização pessoal (11%), resultado este que se esperava ser
mais consonante com o anterior, embora se trate de uma mudança que abrange
diversos aspectos da vida pessoal, onde o projeto pode de facto ter menor impacto.

Hospital de Santa
Maria (Serviços
sociais, hospital,
pessoal médico e
hospitalar e SNS)

Voluntários
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Aumento da
satisfação
profissional do
staff

-81,8%

Hospital passa a ter
famílias mais
confiantes na
instituição

-25,6%
N/A

Maior envolvimento
na comunidade

19,4%

Maior realização
pessoal

-100,0%
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7. DESCONTOS

STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ATRIB. II

Famílias

Redução do
isolamento

Cuidadores residentes em
Lisboa

14,0%

Cuidadores não residentes
em Lisboa

11,0%

Confiança para
lidar com a
situação de
internamento
hospitalar - coping

Cuidadores residentes em
Lisboa

15,0%

Cuidadores não residentes
em Lisboa

9,0%

Redução do
encargo financeiro

Cuidadores residentes em
Lisboa

8,0%

Cuidadores não residentes
em Lisboa

14,0%

7.1. ATRIBUIÇÃO I
A Atribuição I refere-se à percentagem de mudança que teria acontecido caso os
stakeholders não tivessem recebido apoio de nenhuma intervenção. Para captar tal
percentagem, foi perguntado como estariam no momento atual caso não tivessem
entrado para o Espaço Familiar.
Verificou-se na análise dos resultados que o stakeholder famílias apresentou
percentagens negativas da Atribuição I em praticamente todas as mudanças
medidas, o que significa que foi prevista uma deterioração de todas as situações
caso o projeto não existisse, com exceção da mudança Redução do Isolamento,
onde o segmento das famílias residentes em Lisboa consideraram que a sua
situação não se alteraria em relação ao momento inicial (Atribuição I igual a 0,0%).
Hospital de Santa
Maria (Serviços
sociais, hospital,
pessoal médico e
hospitalar e SNS)

Para os profissionais do Hospital Santa Maria também foi prevista uma deterioração
das duas mudanças medidas. A mudança Aumento da satisfação profissional,
embora tenha apresentado a menor distância percorrida (4%), foi a mudança onde
os profissionais do Hospital previram uma maior deterioração caso o Espaço
Familiar não existisse (-82% de Atribuição I).
Para o stakeholder voluntários, a mudança Maior envolvimento na comunidade
apresentou a previsão de uma evolução positiva caso o projeto não existisse, porém
inferior àquela sentida de facto após participação no Espaço Familiar. Importante
salientar que esta foi a única mudança com percentagem de Atribuição I positiva.

Voluntários
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Aumento da
satisfação
profissional do
staff

46,0%

Hospital passa a ter
famílias mais
confiantes na
instituição

15,0%
N/A

Maior envolvimento
na comunidade

29,0%

Maior realização
pessoal

27,0%
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7.2. ATRIBUIÇÃO II
A atribuição II estima a percentagem da mudança que decorreu de outras
intervenções. Para medir esta atribuição, foi solicitado a cada stakeholder que
avaliasse a contribuição do Espaço Familiar para as mudanças medidas
comparativamente a outros contributos de outras intervenções, atribuindo pontos
ao projeto numa escala de 0 a 10.
Para os stakeholders famílias e voluntários o projeto teve uma contribuição muito
significativa em todas as mudanças medidas.
Verificou-se no entanto que o projeto foi claramente significativo no stakeholder
famílias não residentes em Lisboa que referiram que, em relação à confiança para
lidar com a situação de internamento hospitalar, apenas 9% do que possa ter
interferido para esta mudança foi devida a outras intervenções. Nas famílias
residentes em Lisboa, verificou-se que para a redução do encargo financeiro houve
apenas 8% de interferência de outros fatores externos ao Projeto, valor este que foi
superior ao registado no segmento das famílias não residentes em Lisboa, que
atribuíram uma percentagem mais elevada para outras intervenções, pois contam
com apoios alternativos que as famílias residentes não dispõem.
Contudo, verificou-se uma exceção no stakeholder Hospital de Santa Maria,
nomeadamente na mudança relativa à satisfação dos profissionais com o seu
trabalho, tendo sido a contribuição do Espaço Familiar de apenas cerca de 50% na
sua realização profissional, que decorreu da maior colaboração dos utentes no
tratamento.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

QUANTIDADE
POR SEGMENTO

Famílias

Redução do isolamento

Cuidadores residentes em Lisboa

39,9%

Cuidadores não residentes em Lisboa

40,5%

Confiança para lidar com a situação de
internamento hospitalar - coping

Cuidadores residentes em Lisboa

34,1%

Cuidadores não residentes em Lisboa

42,2%

Redução do encargo financeiro

Cuidadores residentes em Lisboa

56,9%

Cuidadores não residentes em Lisboa

36,1%

QUANTIDADE
POR MUDANÇA
40,4%

41,7%

21,5%

3,7%

Aumento da satisfação profissional do staff

Hospital de Santa Maria
(Serviços Sociais, Hospital,
Pessoal médico e hospitalar
e SNS)

Hospital passa a ter famílias mais confiantes na
instituição

Voluntários

Maior envolvimento na comunidade

15,0%

Maior realização pessoal

15,9%

11,8%
N/A
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8. IMPACTO
8.1. QUANTIDADE
A quantidade de mudança é a evolução registada que pode ser diretamente
atribuível ao Espaço Familiar, após os descontos da evolução que ocorreria sem a
participação no projeto ou decorrente de outras intervenções.
As 3 mudanças que tiveram mais impacto foram as relacionadas com o stakeholder
famílias, onde o projeto não só gerou evolução positiva como evitou a deterioração
da situação em duas mudanças medidas. Verificou-se que a quantidade de mudança
na redução do isolamento foi muito significativa, proporcionando o projeto um
espaço de partilha e apoio entre as famílias. Verificou-se também um significativo
“aumento da confiança para lidar com a situação de internamento hospitalar”,
encontrando as famílias um “porto de abrigo” que lhes permite ter a sua vivência
diária no hospital mais facilitada.
As famílias residentes em Lisboa viram um maior impacto na redução do seu
encargo financeiro do que as não residentes, na medida em que a existência do
projeto lhes permite fazer as suas refeições, já que não possuem o direito à senha de
refeição.
Para o stakeholder Hospital, o projeto interferiu muito pouco no aumento da
satisfação profissional pelo facto de já contar com níveis altos no momento inicial e
do projeto não interferir de forma direta para esta mudança.
Os voluntários foram impactados em relação ao seu envolvimento com a
comunidade e aumentaram a sua realização profissional, com a sua participação no
projeto passaram a estar mais atentos e ganharam mais conhecimentos em relação
a outros projetos existentes.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Famílias

Redução do isolamento

Cuidadores residentes em Lisboa

2,06

Cuidadores não residentes em Lisboa

1,58

Cuidadores residentes em Lisboa

2,88

Cuidadores não residentes em Lisboa

2,05

Cuidadores residentes em Lisboa

1,59

Cuidadores não residentes em Lisboa

1,37

Confiança para lidar com a situação de
internamento hospitalar - coping
Redução do encargo financeiro

ÍNDICE DE
DURABILIDADE
POR SEGMENTO

MÉDIA DE ÍNDICE DE
DURABILIDADE POR
MUDANÇA
1,66

2,19

1,41

Hospital de Santa Maria
(Serviços Sociais, Hospital,
Pessoal médico e hospitalar
e SNS)

Aumento da satisfação profissional do staff

3,02

Hospital passa a ter famílias mais confiantes
na instituição

2,70

Voluntários

Maior envolvimento na comunidade

2,80

Maior realização pessoal

2,60

N/A
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8.2. ÍNDICES DE DURABILIDADE
O índice de durabilidade pretende aferir quanto tempo perdura cada uma das
mudanças para lá da intervenção do projeto. Para isso, perguntou-se como
perduraria o impacto do projeto após o seu término, sendo a escala de resposta de
5 pontos, em que 1 significava Extinguir-se-ia imediatamente e 5 Perduraria por
vários anos, crescendo.
Verificaram-se menores índices para o stakeholder Famílias, o que evidencia que
sem a existência do Espaço os beneficiários diretos não teriam acesso a um local
que permitisse manter os ganhos referidos, já que o Hospital não providencia as
comodidades necessárias para as famílias das crianças internadas. Nas mudanças
redução do isolamento e redução do encargo financeiro a média é de cerca de 1,6 e
de 1,4, respetivamente, o que significa que se o Espaço Familiar acabasse, o impacto
destas mudanças se extinguiriam rapidamente. A este propósito as famílias referem
que se sentem menos isoladas porque “Aqui falamos uns com os outros, como se
fosse um grupo de apoio” e sem o Espaço voltariam a uma situação de menor
convívio, o que dificultaria a manutenção das relações. Quanto aos encargos
financeiros, referem que “Não sentimos os gastos, não gastamos tanto dinheiro”, o
que não seria mantido caso o Espaço fosse fechado, pois o Hospital não conta com
instalações onde possam realizar tarefas gratuitamente.
Embora o impacto gerado na mudança satisfação profissional para o stakeholder
Hospital não tenha sido muito significativo, este apresentou o maior índice de
durabilidade, perdurando por vários anos, em declínio.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ÍNDICE DE
IMPORTÂNCIA POR
SEGMENTO

Famílias

Redução do isolamento

Cuidadores residentes em Lisboa

3,82

Cuidadores não residentes em Lisboa

3,94

Confiança para lidar com a situação de
internamento hospitalar - coping

Cuidadores residentes em Lisboa

3,76

Cuidadores não residentes em Lisboa

3,92

Redução do encargo financeiro

Cuidadores residentes em Lisboa

3,47

Cuidadores não residentes em Lisboa

3,82

ÍNDICE DE
IMPORTÂNCIA POR
MUDANÇA
3,9

3,9

3,8

Hospital de Santa Maria
(Serviços Sociais, Hospital,
Pessoal médico e hospitalar
e SNS)

Aumento da satisfação profissional do staff

3,59

Hospital passa a ter famílias mais confiantes
na instituição

3,69

Voluntários

Maior envolvimento na comunidade

3,25

Maior realização pessoal

2,55

N/A
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8.3. ÍNDICES DE IMPORTÂNCIA
O Índice de Importância expressa o quanto as mudanças geradas pelo projeto são relevantes para os
stakeholders. Para avaliar este índice, perguntou-se a todos os stakeholders a importância de cada mudança na
sua vida, sendo a escala de resposta de 4 pontos, em que 1 significava Nada importante e 4 Muito importante.
A análise do gráfico Índice de Importância por Mudança e da tabela 13 mostra, de modo geral, que os diferentes
stakeholders consideraram que o impacto da intervenção do projeto foi muito importante. Apenas nas mudanças
referentes aos Voluntários, foi atribuído um índice de aproximadamente 3, o que equivale a um impacto de nível
importante.
Os demais gráficos demonstram a importância relativa de cada mudança para os stakeholders, sendo possível
concluir que todas são valorizadas de forma equivalente pelos mesmos.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

ÍNDICE DE
IMPORTÂNCIA POR
SEGMENTO

Famílias

Redução do isolamento

Cuidadores residentes em Lisboa

3,82

Cuidadores não residentes em Lisboa

3,94

Confiança para lidar com a
situação de internamento
hospitalar - coping

Cuidadores residentes em Lisboa

3,76

Cuidadores não residentes em Lisboa

3,92

Redução do encargo financeiro

Cuidadores residentes em Lisboa

3,47

Cuidadores não residentes em Lisboa

3,82

ÍNDICE DE IMPORTÂNCIA
POR MUDANÇA
3,9

3,9

3,8

Hospital de Santa
Maria (Serviços
Sociais, Hospital,
Pessoal médico e
hospitalar e SNS)

Aumento da satisfação
profissional do staff

3,59

Hospital passa a ter famílias mais
confiantes na instituição

3,69

Voluntários

Maior envolvimento na
comunidade

3,25

Maior realização pessoal

2,55

N/A
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8.4. ÍNDICES DE IMPACTO
O Índice de Impacto multiplica a quantidade de mudança atribuível ao projeto, a
durabilidade estimada, a importância dada pelos stakeholders e o número total
(universo) de cada grupo para obter o impacto absoluto medido para cada
mudança.
Concluiu-se que o impacto absoluto foi superior para o stakeholder Famílias, o que
era esperado, já que se trata do beneficiário principal do projeto. O segundo grupo
que apresentou maior impacto foi o Hospital de Santa Maria, resultado este
influenciado pelo número elevado do universo (363). Já o stakeholder Voluntários
apresentou um índice menor devido ao número reduzido de pessoas impactadas
(25). Procedeu-se, ainda, a uma análise do impacto relativo (impacto por indivíduo),
evidenciando que cada voluntário observou impacto maior que cada profissional do
Hospital. Este resultado era esperado, já que o projeto atua mais diretamente com
os seus voluntários.
Ao analisar o impacto das mudanças em cada Stakeholder, conclui-se que para as
Famílias o maior impacto foi sentido na Confiança para lidar com a situação de
internamento hospitalar, e o menor refere-se à redução dos encargos financeiros,
influenciado pelo baixo índice de durabilidade reportado.
Quanto ao Hospital de Santa Maria, o maior impacto foi verificado na Confiança das
famílias na instituição, uma vez que a satisfação profissional partiu de uma situação
inicial favorável, além de que o projeto não intervém diretamente para esta
mudança.
Para o grupo Voluntários, os impactos em ambas as mudanças medidas foram mais
equilibrados, sendo que o Envolvimento na comunidade apresentou nível um pouco
superior.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

SEGMENTO

Famílias

Redução do isolamento

Cuidadores residentes em Lisboa

103,53

Cuidadores não residentes em Lisboa

423,94

Cuidadores residentes em Lisboa

121,93

Cuidadores não residentes em Lisboa

583,13

Cuidadores residentes em Lisboa

103,61

Cuidadores não residentes em Lisboa

317,48

Confiança para lidar com a
situação de internamento
hospitalar - coping
Redução do encargo financeiro

ÍNDICE DE
IMPACTO POR
SEGMENTO

ÍNDICE DE
IMPACTO
MÉDIO POR
MUDANÇA
371,33

ÍNDICE DE IMPACTO
TOTAL POR GRUPO
DE STAKEHOLDERS
1.161,11

507,41

282,37

Hospital de Santa
Maria (Serviços
Sociais, Hospital,
Pessoal médico e
hospitalar e SNS)

Aumento da satisfação
profissional do staff

144,98

Hospital passa a ter famílias mais
confiantes na instituição

459,69

Voluntários

Maior envolvimento na
comunidade

34,17

Maior realização pessoal

26,40

604,7

N/A
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60,6

MAPA DE IMPACTO
Stakeholders

Segmentos

Universo

Recursos Realizações

Mudanças
Descrição

Familias

Cuidadores residentes
em Lisboa

Cuidadores não
residentes em Lisboa

33

168

Hospital de Santa
Maria (Serviços
sociais, hospital,
pessoal medico e
hospitalar e SNS)

363

Voluntários

25

Recursos
monetários 77
904,44€
Recursos em
género 69 220€
Recursos em
Tempo 3 169€

201 famílias
acolhidas
25 atividades
(refeições)
27 atividades de
brincadeiras
com crianças
7 workshops
temáticos
5 atividades de
relaxamento

Descontos
Indicador

Impacto

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice
Impacto

Diminuição do isolamento Média aritmética entre a frequência com que procura
contacto com outras famílias e nível de apoio percecionado

46,4%

0,0%

14%

39,9%

2,1

3,8

103,53

Sentem maior confiança Nível de confiança percecionado para lidar com os periodos
para lidar com a situação de internamento hospitalar
de internamento
hospitalar- coping

15,5%

-158,5%

15%

34,1%

2,9

3,8

121,93

Redução do encargo
financeiro

58,5%

-6,0%

8%

56,9%

1,6

3,5

103,61

Diminuição do isolamento Média aritmética entre a frequência com que procura
contacto com outras famílias e nível de apoio percecionado

43,0%

-5,2%

11%

40,5%

1,6

3,9

423,94

Sentem maior confiança Nível de confiança percecionado para lidar com os periodos
para lidar com a situação de internamento hospitalar
de internamento
hospitalar- coping

42,6%

-10,9%

9%

43,2%

2,1

3,9

583,13

Redução do encargo
financeiro

Nível de importância dos encargos financeiros durante o
periodo de internamento

27,0%

-56,3%

14%

36,1%

1,4

3,8

317,48

Aumento da satisfação
profissional do staff

Nível de satisfação profissional

3,8%

-81,8%

46%

3,7%

3,0

3,6

144,98

Hospital passa a ter
familias mais confiantes
na instituição

Nível de apoio percecionado

11,1%

-25,6%

15%

11,8%

2,7

4,0

459,69

Maior envolvimento na
comunidade

Média aritmetica entre a frequencia em que participa em
atividades na comunidade e nível de integração percecionado

26,1%

19,4%

29%

15,0%

2,8

3,3

34,17

Maior realização pessoal

Nível de realização com as escolhas pessoais

10,9%

-100,0%

27%

15,9%

2,6

2,6

26,40

Nível de importância dos encargos financeiros durante o
periodo de internamento
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9. CONCLUSÃO E
RECOMENDAÇÕES
Este exercício de análise avaliativa da intervenção do Espaço Familiar Ronald
McDonald - entre Janeiro de 2018 a Dezembro de 2018 - permitiu uma reflexão
sobre vários componentes do projeto: a importância do Espaço Familiar para as
famílias, a forma como os profissionais do Hospital de Santa Maria se relacionam
com o projeto e os ganhos pessoais por parte dos voluntários com as atividades
realizadas.

O índice de importância para as 3 mudanças medidas para as Famílias demonstrou
tratarem-se de questões de extrema relevância para este stakeholder, o que
corrobora o desenho do projeto e os seus objetivos. Por outro lado, o índice de
durabilidade evidenciou a necessidade de manutenção do projeto, pois sem a sua
existência os impactos conquistados extinguir-se-iam num curto espaço de tempo.
De facto, o Espaço Familiar vem a complementar um serviço que o Hospital não
oferece e sem a sua presença as famílias voltariam a ter necessidades não
satisfeitas.

A interpretação dos resultados não deixa dúvidas quanto ao impacto positivo do
Espaço Familiar Ronald McDonald. De acordo com a análise implementada, os
maiores níveis de impacto verificam-se junto do stakeholder “famílias “, o
beneficiário mais direto do projeto. O maior nível de impacto foi concretizado na
mudança “confiança para lidar com o internamento hospitalar-coping”, mais
concretamente no segmento das famílias não residentes em Lisboa. O Espaço não
só melhorou a confiança como também evitou de forma significativa a sua
deterioração (o que ficou evidenciado na análise da Atribuição I). O mesmo ocorreu
para a mudança Redução do encargo financeiro, onde o projeto evitou a
deterioração da situação, principalmente para o segmento das famílias residentes
em Lisboa, que não contam com apoios financeiros como os não residentes (por
exemplo, senhas para refeições no Hospital).
O segundo maior nível de impacto foi concretizado na mudança “redução do
isolamento” em ambos os segmentos do stakeholder famílias. Verificou-se que as
famílias encontram no projeto um local onde podem conviver, partilhar experiências
e vivências que vão consolidando as relações entre si e permitem a criação de um
grupo de apoio.
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Para o grupo de stakeholder Hospital de Santa Maria, o Espaço criou impacto
significativo na mudança Hospital com famílias confiantes na instituição, por outro
lado, ficou evidente que o projeto possuiu pouca influência para alterar a satisfação
profissional da equipa do Hospital. Esta conclusão baseia-se em dois fatores: (1) o
nível de satisfação já era elevado no momento inicial e (2) o projeto não atua
diretamente para esta mudança. Importante comentar que, ainda que a mudança
tenha sido pequena, foi a que apresentou o maior índice de durabilidade entre todas
as mudanças medidas. Os resultados que carecem de maior estudo foram os da
Atribuição I e II para a satisfação profissional, pois enquanto na atribuição I os
beneficiários indicaram que, se o Espaço Familiar não existisse, a sua satisfação
pioraria significativamente, na Atribuição II atribuíram 46% da mudança a outras
intervenções.
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Como aprendizagem futura, concluiu-se que a maior divulgação do projeto é um dos
fatores fundamentais para criar um maior envolvimento com o grupo de stakeholder
Hospital, considerando que os profissionais conhecem o projeto de forma muito
genérica, não conhecendo o Espaço nem os recursos que este Projeto oferece no
âmbito da sua intervenção.

O impacto nos voluntários foi conseguido em medidas equivalentes nas duas
mudanças avaliadas, que apresentaram índices de importância similares, ainda que
inferiores aos reportados pelos demais stakeholders (Famílias e Hospital), sendo
atribuídos níveis próximos ao 3, numa escala de 1 a 4, o que representa mudanças
importantes (nos demais stakeholders foram consideradas extremamente
importantes).

Foi ainda referido pelo grupo de stakeholder famílias que o horário de
funcionamento do projeto deveria ser alargado, passando a estar aberto ao fim de
semana e permitindo às famílias que não usufruem de senha de refeição ter um local
onde jantar após as 20 horas.

No decorrer do processo verificámos que a receptividade das famílias quando
contactadas para responderam ao questionário foi imediata; mostrando grande
disponibilidade em colaborar neste estudo, mesmo as famílias que já não estavam a
utilizar o Espaço Familiar e por se encontrarem nas suas casas e de volta à sua
rotina, demonstraram disponibilidade em responder telefonicamente ao
questionário. Importa referir que a duração de cada telefonema foi em média 20
minutos.

Por fim, concluiu-se que se o Espaço Familiar deixasse de existir, as mudanças para
as famílias, principal stakeholder deste estudo, extinguir-se-iam em pouco tempo.
Dada a importância da continuidade do projeto, concluiu-se que é possível melhorar
a intervenção.

Todas as famílias reforçaram durante a entrevista telefónica a importância que o
Espaço teve na sua vida no período em que acompanharam os seus filhos em
tratamento hospitalar no Hospital de Santa Maria.

Assim, será ainda necessário implementar :
•• Horário de funcionamento do projeto mais alargado, incluindo abertura aos fins
de semana e feriados

No entanto, houve diversas limitações na implementação dos questionários. Do
universo que frequentou o Espaço Familiar durante o ano de 2018 para o
stakeholder famílias, alguns não tinham e-mail nem facultaram ao projeto contacto
telefónico, o que demonstra a necessidade de manter uma base de dados
atualizada. No que respeita à representatividade da amostra, o stakeholder hospital
foi o grupo onde se verificou uma maior dificuldade de adesão. Dos 363
profissionais elegíveis para a resposta ao questionário, responderam 44 de
diferentes profissões.

•• Oferta do pequeno almoço
•• Desenvolvimento de atividades com vista a “cuidar” da parte psicológica dos
cuidadores sobretudo nos grandes períodos de internamento
•• Maior divulgação do projeto no Hospital
•• Encaminhamento das famílias mais ágil e rápido por parte dos profissionais do
Hospital
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A Câmara Municipal de Torres Vedras desenvolve um conjunto vasto de projetos
direcionados à população sénior onde se inclui, desde 2003, o ISA, nas suas
vertentes Património e Prevenção Rodoviária. Ao nível do Património (âmbito da
prototipagem) pretende contribuir para a integração de reformados na dinamização
de locais de interesse histórico e cultural (igrejas), garantindo a sua abertura ao
público, numa parceria com várias entidades locais.
Nesta análise pretendeu-se aumentar o conhecimento sobre as mudanças geradas
pelo ISA Património nos seniores, na Rede de suporte dos seniores e nas Entidades
que tutelam os espaços, e reflectir em formas de introduzir melhorias, com vista à
maximização do impacto social.

O impacto do ISA Património nos vários stakeholders torna relevante o seu
alargamento a mais beneficiários, e/ou a criação de outros projetos que concorram
para as mesmas mudanças.
No futuro, importa incluir no projeto a avaliação de impacto social, introduzir e
melhorar ferramentas de monitorização, e, aumentar o grau de envolvimento da
rede de suporte, que nesta avaliação se demonstrou interessada e impactada pelo
ISA Património.
Com esta prototipagem ficaram claras as mais valias resultantes do envolvimento de
todos os stakeholders e da conceção de projetos baseados nas mudanças que se
pretendem alcançar na vida dos envolvidos. Assim, o principal contributo desta
metodologia assenta numa nova perspetiva de conceptualização a ser utilizada em
outros projetos.

Do estudo levado a cabo, verifica-se que o stakeholder Seniores foi o que registou
maior quantidade de mudança e maior índice de impacto, na “diminuição do
isolamento social”, no “aumento da auto estima” e, com menor expressão, no
“aumento da segurança económica” seguido da Rede de suporte no “aumento do
bem-estar emocional e no “aumento dos recursos económicos disponíveis”. O
“aumento da valorização do património religioso” nas Entidades que tutelam os
espaços foi a mudança menos evidente (quando comparadas todas as mudanças
estudadas).
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1. ÂMBITO
1.1. O QUÊ?
Em 2011, 31% da população torrense tinha mais de 55 anos e os problemas que mais
preocupavam os seniores eram os de saúde/dependência, económicos/baixas
pensões e de solidão/exclusão social (Diagnóstico Social da População Idosa de
Torres Vedras).

O projeto definiu como objetivos específicos: (I) promover um envelhecimento
positivo e ativo; (II) aumentar a rede de relações e interações sociais e a
diversificação das formas de ocupação do tempo; (III) incrementar a participação
cívica; (IV) potenciar o aumento do bem-estar associado ao rendimento mensal
disponível; (V) potenciar o desenvolvimento turístico do concelho e (IV) promover a
valorização, a vivência e o acesso ao edificado histórico e religioso.

Neste pressuposto, a Câmara Municipal de Torres Vedras tem vindo a eleger os
seniores como um público-alvo prioritário na sua intervenção. Integrada na Divisão
de Desenvolvimento Social, a Área Sénior é responsável por um conjunto de
programas dirigidos a esta população, onde se inclui o ISA.

Esta avaliação recaiu sobre o ISA, pelo seu caráter inovador, na resolução dos
problemas identificados, tendo já sido distinguido como uma boa prática com
elevado potencial de replicação e escalabilidade.

O ISA intervém em duas vertentes: A Prevenção Rodoviária e o Património
integrando pessoas reformadas em locais de interesse público, nomeadamente
igrejas, garantindo a sua abertura ao público. Os participantes recebem uma
formação e uma retribuição financeira.
O ISA Património (doravante referido como ISA) é o alvo desta análise e assume-se
como uma das respostas municipais para fazer face ao isolamento social dos
seniores, reduzida participação social, sentimento de desvalorização do seu papel
social e à reduzida autonomia financeira. Paralelamente, permite manter em
funcionamento regular locais que antes da sua implementação se mantinham
encerrados e inacessíveis ao público.
São objetivos gerais do ISA (I) promover a inclusão social dos seniores e (II) reforçar
a imagem e divulgação do concelho nacional e internacionalmente.
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1.2. PORQUÊ?

1.3. COMO?

A presente análise contribuiu para o aumento do conhecimento sobre os impactos
do ISA nos seus principais beneficiários, ou seja, os seniores participantes. Mais
especificamente, revelou-se importante para perceber se os seniores melhoraram a
auto-estima, aumentaram a rede de relações e interações sociais, diminuíram o seu
isolamento social e se ampliaram as opções de ocupação dos tempos livres. Ao
mesmo tempo pretendeu verificar qual o impacto que a retribuição financeira
representou ao nível do bem-estar dos seniores e das suas famílias, e quais as
mudanças decorrentes do ISA pela abertura dos espaços religiosos. Esta avaliação
facilitou ainda a introdução de melhorias, com vista à maximização do impacto
social.

A presente análise foi avaliativa, referindo-se os dados analisados a 1 ano de
funcionamento do ISA (de outubro de 2017 a setembro de 2018). Durante o tempo
em que decorreu a elaboração da avaliação, foram recolhidos um conjunto de dados
complementares aos já existentes. Em algumas ocasiões foi necessário recorrer-se a
extrapolações.
A elaboração do trabalho foi da responsabilidade de uma equipa multidisciplinar
constituída por duas técnicas da Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara
Municipal de Torres Vedras, nomeadamente uma Socióloga da vertente da avaliação,
planeamento e envolvimento de stakeholders e uma Assistente Social, responsável
pela Área Sénior e gestora de todos os projetos municipais dirigidos a este públicoalvo, na qual se integra o ISA. A concretização desta prototipagem implicou a
afetação das técnicas por um período médio de 12 horas semanais. Pontualmente,
recorreu-se aos contributos específicos de outras áreas, nomeadamente
contabilidade e finanças. Para a recolha de dados e contacto com os diferentes
stakeholders, foram ativados um conjunto de recursos logísticos, como espaços
físicos, internet, material informático, impressão de documentos, telefone, viatura e
combustível.

Foram destinatários desta avaliação de impacto social: (I) a entidade promotora,
Município de Torres Vedras, ao nível técnico e político; (II) os parceiros
institucionais; (III) as entidades que atuam na área do turismo e defesa do
património; e, (IV) eventuais / futuros financiadores. Não obstante, prevê-se que no
futuro este documento possa ser adequado para uma divulgação junto dos seniores
participantes e comunidade.
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2. STAKEHOLDERS
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS
Considerando que os stakeholders são todas as pessoas, organizações ou entidades
que influenciam ou são influenciadas pelo impacto de um projeto, encontram-se
listados abaixo os 7 grupos de stakeholders que a equipa de trabalho considerou
estarem implicados nas mudanças geradas pelo ISA, sendo que cada um deles
apresenta uma relação diferenciada com o programa, conforme descrito na tabela 1.
Assim, foram considerados, tendo em conta a relação semelhante que estabelecem
com o projeto, os seguintes grupos:
•• Seniores: Principais beneficiários do projeto. Garantem o funcionamento dos
locais onde o ISA se encontra implementado;

•• Juntas de Freguesia (Silveira e Turcifal): Entidades que têm como missão
prosseguir o bem-estar dos seus fregueses e zelar pelo património de cada
freguesia. No projeto acompanham e avaliam a prossecução das atividades;
•• Outros doadores: Entidades que colaboram com o projeto através de doações
em tempo. Estão integradas neste grupo:
i. Forças de Segurança: Participam ativamente no programa sob o ponto de
vista da segurança dos participantes e dos espaços.
ii. Associação de Reformados do Concelho de Torres Vedras: Garantem o
processo de pagamento aos séniores.

•• Rede de suporte dos seniores: Foram considerados para este grupo as pessoas
com quem os seniores mantinham à data uma relação de maior proximidade e
suporte social;

iii. Associação para a Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres
Vedras: Associação que tem como missão investigar e divulgar o património
material e imaterial do concelho de Torres Vedras. No projeto, asseguram a
formação aos seniores participantes.

•• Entidades que tutelam os espaços: Responsáveis diretos pelo espaço físico e seu
funcionamento;
•• Município de Torres Vedras: Atendendo ao facto de assumir a coordenação geral
do programa e financiamento e, nesse papel, funções que vão para além das de
todos os outros stakeholders, optou-se por o identificar como único constituinte
de um dos grupos.
•• Visitantes das igrejas: Frequentam os espaços de implementação do projeto;
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Seniores

Munícipes com idade igual ou superior a 55 anos, em
situação de reforma, autónomos, com interesse pelo
património e história religiosa do concelho

Inscrevem-se; entregam a documentação necessária; realizam a entrevista; recebem formação,
asseguram o funcionamento das igrejas durante um ano de programa; prestam informações
aos visitantes; distribuem material informativo; recolhem dados de monitorização; participam
na avaliação; apresentam sugestões de melhoria; participam em momentos de convívio
integrados no programa; recebem uma gratificação mensal pelas funções desempenhadas,
assegurando todos os procedimentos legais necessários

Rede de Suporte dos seniores

Familiares, amigos, vizinhos - pessoas com as quais os
participantes mantêm uma relação de maior
proximidade e suporte social

Este grupo relaciona-se de forma indireta com o projeto mas influencia e é influenciado pelo
ISA, atendendo à sua relação de proximidade com os beneficiários.

Entidades que tutelam os
espaços

Responsáveis diretas pelos espaços físicos integrados
no ISA

Solicitam ou avaliam proposta de adesão; subscrevem o protocolo de adesão; garantem as
condições físicas necessárias ao início do funcionamento do programa nos locais onde se
encontra implementado; participam nas entrevistas e seleção dos seniores; participam na
formação da equipa selecionada; acompanham presencialmente a sua implementação e
funcionamento; participam nas reuniões de acompanhamento; participam na monitorização e
avaliação; participam na sua divulgação e participam nos momentos de convívio realizados.

(Paróquias do Turcifal e de Torres Vedras, Santa Casa
da Misericórdia e Associação de Santa Helena)

Município de Torres Vedras

Entidade pública responsável pela coordenação e
financiamento do projeto

Estabelece e dinamiza as relações de parceria entre as várias entidades envolvidas no
programa para o desenvolvimento das suas fases desde o planeamento anual, à monitorização
e avaliação: assegura apoio técnico e logístico; financia o ISA Património; participa na seleção
dos locais de implementação; divulga o programa; recebe as inscrições e coordena o processo
de seleção dos candidatos; participa nos momentos de formação dos seniores; recolhe e trata
os dados de monitorização e avaliação; coordena o processo de acompanhamento e avaliação;
divulga os resultados da avaliação; coordena o processo de aquisição de bens e serviços
necessários ao funcionamento do processo; promove momentos de convívio entre todos os
stakeholders.

Visitantes das igrejas

Visitantes das igrejas

Visitam os espaços para prática religiosa ou numa ótica cultural/histórica; acedem a
informação associada aos espaços verbalmente e/ou através de folhetos informativos.
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GRUPOS DE
STAKEHOLDERS

CARACTERIZAÇÃO

RELAÇÃO COM O PROJETO

Juntas de Freguesia

Entidades públicas de maior proximidade com os
espaços onde o ISA é implementado

Solicitam ou avaliam proposta de adesão; subscrevem o protocolo de adesão; participam nas
entrevistas e seleção dos seniores; acompanham presencialmente a implementação e
funcionamento do programa; participam nas reuniões de acompanhamento, monitorização e
avaliação; divulgam o ISA Património e participam nos momentos de convívio realizados.

Outros doadores

Entidades que colaboram com o projeto através de
doações em tempo. Estão integradas neste grupo:

Subscrevem o protocolo de adesão (a,b,c); garantem as condições de segurança necessárias
ao início de funcionamento (a); participam nas entrevistas e seleção dos seniores (a,b,c);
participam na formação à equipa selecionada (a); acompanham presencialmente a
implementação e funcionamento do programa (a,b,c); participam nas reuniões de
acompanhamento (a,b,c); monitorização e avaliação do programa (a,b,c); divulgam o ISA
Património (a,b,c); participam nos momentos de convívio realizados (a,b,c); apoiam os
participantes na resolução de eventuais problemas decorrentes do desempenho das funções
(a); garantem mensalmente o pagamento aos seniores participantes (b).

a)Forças de Segurança - Forças de segurança locais
que têm como missão proteger e garantir a segurança
dos seus munícipes;
b)Associação de Reformados do Concelho de Torres
Vedras - Associação que defende os interesses dos
seniores residentes no concelho;
c)Associação para a Defesa e Divulgação do
Património Cultural de Torres Vedras
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2.2. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE STAKEHOLDERS
NA ANÁLISE
Conforme consta na tabela 2, incluiram-se na análise os “Seniores”, “Rede de
suporte dos seniores” e “Entidades que tutelam os espaços” por serem considerados
os stakeholders que poderiam sentir as mudanças mais relevantes (materialidade).
Este critério justificou igualmente a exclusão do stakeholder “Outros doadores”.
Os recursos não foram considerados como critério de inclusão ou exclusão pela
dimensão reduzida do universo/amostra.

Por fim, a acessibilidade foi considerada como critério de exclusão no grupo
“Visitantes das Igrejas” pela inexistência de registos de contactos. Não obstante, a
equipa considerou que a sua participação teria contribuído para a compreensão do
impacto gerado pelo programa, não se excluindo uma futura avaliação de impacto
nesta dimensão (vertente prospectiva).

GRUPOS DE STAKEHOLDERS

INCLUSÃO (S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Seniores

Sim

Espera-se que experienciem mudanças relevantes por terem participado no programa (materialidade). São os
beneficiários diretos.

Rede de Suporte dos seniores

Sim

Espera-se que sintam mudanças significativas decorrentes da participação dos seniores implicados no programa
(materialidade).

Entidades que tutelam os espaços

Sim

Espera-se que experienciem mudanças relevantes por terem participado no programa.

Município de Torres Vedras

Não

Ainda que o programa possa contribuir para a obtenção de objetivos centrais do município e esta entidade
detenha um conhecimento profundo sobre o ISA, entende-se que as mudanças por si experimentadas possam ser
poucas comparativamente aos restantes stakeholders selecionados.

Visitantes das igrejas

Não

Apesar de se esperar que experimentem mudanças significativas por terem participado no projeto, não é possível
contactá-los por inexistência de dados que o permitam (acessibilidade).
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GRUPOS DE STAKEHOLDERS

INCLUSÃO (S/N)

JUSTIFICAÇÃO

Juntas de Freguesia

Não

Não se esperam mudanças relevantes diretas por terem participado no programa. As mudanças que se possam
sentir neste segmento não se consideram importantes para análise em comparação com os outros grupos
(materialidade).

Outros doadores

Não

Não se esperam mudanças relevantes diretas por terem participado no programa. As mudanças que se possam
sentir neste segmento não se consideram importantes para a análise (materialidade).

2.3. PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS
STAKEHOLDERS
Na fase de quantificação do impacto, atendendo à dimensão reduzida dos universos,
não fez sentido recorrer a amostragens. Assim, optou-se pela aplicação dos
inquéritos a todo o universo dos grupos de stakeholders, ainda que não tenha sido
possível contactar com 5 pessoas devido à sua indisponibilidade para poder
participar. Aplicaram-se inquéritos presenciais aos “Séniores” e à “Rede de suporte
dos seniores” e inquéritos on-line às “Entidades que tutelam os espaços” envolvidas
na análise.

No que se refere à estratégia utilizada para o envolvimento dos stakeholders,
conforme a informação constante na tabela 3, optou-se pela realização de
entrevistas presenciais para os três grupos considerados na análise, ainda que por
motivos diferentes: no caso dos “Seniores”, por estar em causa a recolha de
informação confidencial e no caso das “Entidades que tutelam os espaços”, pelas
dificuldades na compatibilização das disponibilidades de todos os envolvidos. No
que respeita à “Rede de suporte dos seniores” foram tidas em conta ambas as
justificações enumeradas acima.
Refira-se ainda que, no caso dos ”Seniores” e “Rede de suporte dos seniores”,
optou-se por uma amostragem não aleatória. Já no caso dos “Entidades que tutelam
os espaços”, pela reduzida dimensão do grupo, não fez sentido recorrer-se a
amostragem tendo-se optado pelo universo.
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STAKEHOLDER

U

MAPEAMENTO DO IMPACTO
N.

Amostragem

QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO

Método

N.

%

Método

Seniores

12

6

6

Entrevistas presenciais

11

92

Inquéritos presenciais

Rede de Suporte dos
seniores

12

6

6

Entrevistas presenciais

8

67

Inquéritos
telefónicos

Entidades que tutelam
os espaços

4

4

4

Entrevistas presenciais

4

100

Inquéritos
online

3. RECURSOS
3.1. INVESTIMENTO
A tabela 4, abaixo apresentada, sistematiza e resume os recursos alocados direta ou
indiretamente ao projeto ISA. Nela estão contidas as conclusões do levantamento de
todos os recursos utilizados, organizados em função da sua tipologia (dinheiro,
género ou tempo), do seu valor, e da sua alocação às diversas fontes de
financiamento e stakeholders. Os recursos investidos no projeto totalizaram 57
517,43€, dos quais 72% (41 568.38€) foram recursos monetários, sendo os restantes
em género e tempo.
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Para o desenvolvimento do projeto, no período em análise, foi necessário mobilizar
diversos recursos humanos e materiais, a maior parte dos quais não constantes da
contabilidade. Destes, destaca-se: Responsável pela formação dada aos seniores, os
agentes das Forças de Segurança, os interlocutores das entidades que tutelam os
espaços físicos onde o projeto está implementado (Paróquias, associação de Santa
Helena e Santa Casa da Misericórdia), o técnico responsável pelo pagamento aos
participantes (Associação de Reformados), o fornecimento de bens e serviços de
manutenção nas 6 igrejas (água, eletricidade e limpeza) e o espaço físico onde
decorrem as formações. Nestes casos, os valores foram estimados por aproximação
aos valores de mercado praticados no território em que o projeto decorre. O elevado
número de recursos atrás referidos explica-se pelo facto de se tratar de um projeto
de parceria em que cada um dos parceiros assume um conjunto de competências
específicas.

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Relativamente aos recursos da sede, foram incluídos no cálculo do investimento: a
coordenadora técnica do projeto, a assistente administrativa, a profissional de
contabilidade, a sala onde decorreram as formações e o equipamento informático
utilizado. Este último, foi o único recurso ao qual foi necessário aplicar uma taxa de
consumo anual de 25%, partindo do valor de mercado de um equipamento
semelhante ao utilizado em segunda mão e com uma taxa de amortização de 4
anos.

4. REALIZAÇÕES

Por fim, foram também necessárias estimar taxas de imputação aos recursos
humanos e informáticos assegurados pela sede. Estas tiveram por base o número
de projetos ou o tempo que os recursos estiveram afetos ao projeto.

•• Por decorrer em 6 espaços diferentes, foi necessário multiplicar por esse número
os 310 dias de funcionamento do projeto;

A tabela 5 apresenta o resumo das realizações do programa, relativamente às quais
importa tecer algumas notas:
(I) Dinamização e abertura das Igrejas ao público:

•• Para o cálculo das horas, o resultado acima foi por sua vez multiplicado pelo
número de horas diárias de funcionamento do ISA (6 horas);

TIPO DE RECURSO

TOTAL ASSUMIDO

Dinheiro

41 568.38€

•• Ainda que a cada espaço estivessem afetos 2 seniores, o número de horas não
duplicou por desempenharem funções em sistema de rotatividade;

Género

5 400,00€

•• O número de beneficiários correspondeu ao total de seniores.

Tempo

10 549,05€

TOTAL

57 517,43€

(II) Formação
Os 12 seniores participaram em 2 ações de formação realizadas em 2 momentos do
projeto: A primeira antes de iniciarem funções e a segunda, 3 meses depois.
(III) Momentos de encontro
Momento de lazer que envolveu todos os participantes (seniores e parceiros) e que
funcionou como cerimónia de boas vinda à nova equipa e de despedida à equipa
anterior.
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QUE ATIVIDADES
FORAM REALIZADAS?
Dinamização e abertura das
Igrejas ao público

nº de
atividade

nº de
horas

nº de
beneficiários

1860

11160

12

5. TEORIA DA MUDANÇA
5.1. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA

Formação

2

20

12

Momentos de encontro

1

4

35

Procedeu-se à construção da teoria da mudança (TM) para os 3 stakeholders
incluídos na presente análise: Seniores, Rede de suporte dos seniores e Entidades
que tutelam os espaços.
A participação no ISA originou nos “Seniores” 3 mudanças materiais:
•• A Diminuição do isolamento social: a) por passarem a estar mais acompanhados,
por via das novas relações que foram estabelecendo com os visitantes; b) por
aumentarem a participação em novas atividades de tempos livres após
integrarem o projeto e c) por passarem a ter uma vida mais preenchida, não só
ao nível da ocupação do tempo (mais atividades) como também da satisfação
com a forma como esse tempo foi ocupado.
•• O aumento da auto-estima: a) por sentirem que as funções desempenhadas
foram valorizadas e entendidas como úteis pelos outros, sendo que este
reconhecimento social influenciou a forma positiva como os seniores passaram a
ver-se a si próprios e, b) pelo investimento que passaram a fazer na sua imagem
(autocuidado), por entenderem a aparência como importante para as funções
desempenhadas.
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outra, este aumento de recursos económicos conduziu ao aumento da sua
capacidade de: a) poupança; b) suporte das despesas do dia-a-dia e c) apoio
económico a outras pessoas, o que se traduziu num aumento da segurança
económica e posterior aumento da autonomia financeira.

•• O Aumento da segurança económica resultou do aumento dos rendimentos
disponíveis, o que aumentou a sua capacidade de a) suporte das despesas do
dia-a-dia (bens/serviços de primeira necessidade); b) aquisição de bens e
serviços não essenciais (ex: roupa nova); c) apoio económico a outras pessoas
(da rede de suporte) e d) de poupança. Prevê-se que estas mudanças conduzam
ao aumento da autonomia financeira.

As cadeias de mudanças descritas levarão ao aumento da auto-realização (por se
sentirem mais felizes pelo bem-estar do seu familiar/amigo(a)) e,
consequentemente, ao aumento da sua satisfação com a vida, contribuindo para o
aumento da qualidade de vida.

Além destas mudanças foram possíveis de identificar outras:
•• Aumento da autonomia física, originada pelo aumento da atividade física que a
participação no projeto implicou;

Por fim, nas “Entidades que tutelam os espaços” foi identificada como mudança
material o aumento da valorização do Património religioso que resultou: a) do
aumento da visibilidade e divulgação que passou a ter, pelo aumento dos visitantes
(estes locais, antes da implementação do projeto, estavam a maior parte do tempo
inacessíveis, abrindo apenas em momentos específicos e/ou para visitas guiadas
previamente marcadas); e b) do aumento da preservação dos edifícios motivada por
uma manutenção regular (necessária para que o espaço pudesse estar aberto ao
público).

•• Diminuição do risco de perdas cognitivas, motivada pelo aumento do treino
cognitivo e pela vontade de aprender.
As mudanças materiais identificadas, concorrerão para que, a longo prazo, os
seniores aumentem o seu bem-estar psicológico e emocional e a sua alegria de
viver. Todas as mudanças identificadas levarão igualmente ao aumento da sua
qualidade de vida.

Apesar de não materiais, foram ainda identificadas outras mudanças,
nomeadamente:

Na “Rede de suporte dos seniores”, foram identificadas como mudanças materiais:
1) O aumento do bem-estar emocional: a) ao percecionar o bem-estar demonstrado
pelo seu familiar ou amigo/a, a rede passou a aumentar o seu grau de satisfação e a
diminuir a sua preocupação e b) ao diminuir a necessidade de apoiar
emocionalmente o sénior, também pôde diminuir, sem consequências negativas, o
tempo investido nele, aumentando o tempo investido nas suas necessidades
individuais.

•• Aumento das receitas provenientes das ofertas depositadas pelos visitantes;
•• Aumento dos encargos associados à abertura dos espaços (água, luz e limpeza)
que, apesar de validado por todos, não foi identificado como uma mudança
negativa mas apenas como uma consequência natural;
•• Aumento da contribuição para o bem estar dos seniores.

2) O Aumento dos recursos económicos disponíveis: ao receber uma gratificação
monetária pelo seu “trabalho”, o sénior passou a poder aumentar o seu apoio à
família e amigos(as) e/ou a necessitar menos do seu auxílio. De uma forma ou de
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Em suma, por participarem no projeto, as “Entidades que tutelam os espaços” irão
aumentar a contribuição para a sua missão e também para o desenvolvimento
social local.

No que concerne à “Rede de suporte dos seniores”, o aumento das relações sociais e
da qualidade das relações com o sénior não adquiriram a centralidade inicialmente
prevista, deixando de fazer parte das cadeias

A seleção das mudanças em análise, teve por base o critério da materialidade
atendendo a que foram as que os vários stakeholders referiram com maior
frequência e relevância, conforme as citações descritas na tabela 6.

Quanto às “Entidades que tutelam os espaços”:

As principais descobertas decorrentes da ida ao terreno demonstraram que algumas
mudanças inicialmente consideradas importantes não eram assim tão relevantes
para os stakeholders, e também, que a forma como estavam organizadas e
interligadas entre si não era exatamente como inicialmente foi projetado.
No caso dos “Seniores”:
•• As mudanças relacionadas com a situação de saúde, principalmente as físicas,
não se demonstraram muito centrais;
•• As cadeias de mudança mostraram não ser tão independentes entre si como
inicialmente se pensava, pois a realidade é multidimensional e complexa;
•• As principais alterações relacionaram-se com a centralidade que o aumento do
bem-estar psicológico adquiriu;
•• Ao contrário do inicialmente expectável, as relações do sénior com a rede de
suporte não foram alteradas, ao nível da coesão, uma vez que o ISA é integrado
no quotidiano dos participantes de forma equilibrada.
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•• A mudança “aumento da contribuição para o bem-estar dos seniores” surgiu nas
entrevistas;
•• A mudança “aumento de risco de incidentes” não fez sentido para as entidades e
estas não se reviram nas mudanças do âmbito do estreitamento de parcerias,
acabando ambas por serem retiradas das “Teorias da Mudança” finais.

SENIORES
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ENTIDADES QUE
TUTELAM OS ESPAÇOS
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REDE DE SUPORTE
DOS SENIORES
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES

Seniores

Aumento da
auto-estima

“A minha cabeça está mais ativa (…) até aprendi a explicar algumas coisas aos ingleses (…) passei a ter atenção aos filmes para aprender palavras”,
”algumas pessoas dizem “ai que bem que nos explica as coisas e eu gosto”, ”com este projeto senti-me útil e alguém”. “gosto muito de explicar e
sinto-me muito bem com isso”, “Estou mais confiante em mim. Hoje não sou a mesma pessoa que antes de entrar no projeto ajudou-me muito a
superar a perda do meu marido”, “Sinto-me com coragem para fazer coisas”.

Diminuição do
isolamento
social

“Passei a conhecer mais pessoas a reencontrar pessoas que já não via há muito tempo, a ter mais convívio”, “Falamos com muita gente e as
pessoas mais amigas e que gostam de mim e apreciam que eu lá esteja”, “Quando me reformei estive um tempo em casa que não fazia nada, tive
dificuldades, estava habituado a uma rotina (…) quando me reformei passei mal, foi uma grande diferença”. ”Com o projeto ISA tenhos os dias
todos ocupados (…) fez-me um bem imenso”, “ A minha vida mudou muito: vou para a rua, comunico com as pessoas (...) antes do projeto não saia
de casa (...) foi muito bom para a minha saúde e para o meu cérebro (...) conheci muita gente, até na rua falo mais com as pessoas”, “A minha vida
mudou para melhor (...) ajudou-me a sair de casa (...) a ficar mais ocupada”, “Com o projeto passei a ter mais atividade a ter rotinas (...) voltei a ter
horários a cumprir e isso foi bom”, “Antes eu estava parada (...) fechada em casa (...) passei a frequentar a ginástica (...) sinto-me mais ativa (...)
passei a conhecer mais pessoas”, ”Antes do projeto estava deprimido e isolado em casa...sou reformado por invalidez (...) o projeto mudou a
minha vida para melhor. (...) melhorei a minha saúde psicológica”, “A gente sente-se alguém (...) fez bem à minha saúde”, “Este projeto mudou
tudo na minha vida (...) passei a ter novamente objetivos (...) a andar para a frente”.

Aumento da
segurança
económica

“Este valor que recebo dá-me um jeito imenso (…) liquidei dívidas (…) comprei coisas pequenas que estavam em falta”, “Com este dinheiro posso
ajudar as minhas netas e as minhas filhas…as reformas são pequenas e de outra forma não poderia ajudar tanto”, “O dinheiro que vem faz muito
jeito para as despesas do dia a dia (...) era tudo muito contadinho e passamos a estar mais desafogados”, “O que ganhei permitiu fazer um
mealheirinho(...) não tenho ninguém a quem pedir ajuda”, “Este dinheiro permitiu-me poupar algum dinheiro e comprar umas coisinhas que me
faltava”, “Este dinheiro dá para estar mais à vontade para comprar alguma coisa extra (...) consegui ter acesso a outras coisas que não tinha (...)
também ajuda a economizar um bocadinho”, “Este dinheiro ajuda muito (...) a comprar coisas que não podia (...) passei a ser mais autónoma (...) a
conseguir manter tudo o que tinha”.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA

CITAÇÕES

Rede de Suporte
dos seniores

Aumento do
bem-estar
emocional

"O facto da pessoa se sentir realizada com alguma coisa que está a fazer beneficia não só a nível pessoal mas todos os que estão à volta (…) o
facto de estar a sentir que está a fazer alguma coisa importante para ele e útil acaba por ter impacto nos que estão à volta", "O facto de ele estar a
fazer uma coisa que gosta e de se sentir orgulhoso é tão bom para nós família!", "Houve na minha avó uma mudança muito grande...está mais feliz
e mais autónoma (...) para a família foi bom porque a vemos menos isolada e mais ocupada (...) e isso faz com que fiquemos menos preocupados
com ela", "O grande ganho é ela estar feliz e isso deixa-nos a nós também mais felizes (...) é um ciclo", "Fico feliz de a ver motivada e ocupada isso
agrada-me (...) gosto de a ver motivada e focada em outra coisa que não em mim (...) passou a ter outros focos e isso foi positivo na nossa
dinâmica familiar (...) o meu nível de preocupação diminuiu porque a vejo tranquila e bem e isso deixa-me tranquilo a mim e mais liberto",
"Quando ele está lá eu sinto-me melhor porque também saio mais e estou com outras pessoas (...) quando ele não estava no projeto eu passava
mais tempo em casa (...) aumentou o nosso convívio com outras pessoas que frequentam a capela", "Foi bom para a nossa família (...) enquanto
ele está na igreja aproveito para ter mais tempo livre para fazer as minhas coisas à minha maneira em casa (...) tenho mais tempo para mim (...)
fico mais liberta (..) também fico contente por ver que ele está bem convive com mais gente e está mais ocupado", "Se ela gosta então nós
estamos bem!".

Aumento dos
recursos
económicos
disponíveis

“Essa retribuição dá muito jeito (…) a minha avó faz imensa medicação e esse valor ajuda muito. Vivemos todos juntos e todos contribuímos para
as despesas da casa (...) essa retribuição faz com que todos possamos contribuir na mesma medida (...) sem este projeto possivelmente não
poderiam contribuir da mesma forma”, “para ela é muito importante porque pode ajudar a família e para ela isso é muito importante”, “O valor que
a minha mãe ganhou no projeto foi importante porque permitiu mantermos toda a qualidade de vida que tínhamos antes do falecimento do meu
pai (...) com este valor beneficiamos os dois porque se ela não recebesse este valor eu tinha que suportar mais despesa”, “Este valor ajuda na
nossa vida (...) não precisamos dele para viver mas é um extra”, “ a nossa vida ficou melhor (..) podemos comprar mais bens materiais (...) foi muito
bom para nós (...) este dinheiro foi fundamental para a minha questão de saúde. Tive um problema oncológico e este valor permitiu fazer um
tratamento alternativo (...) foi muito importante a este nível”, ”A retribuição financeira é boa porque lhe permite comprar algumas coisas com
outra liberdade (...) gastar um pouco mais (...) dar mais algumas coisas aos netos e à família (...)”.

Aumento da
valorização do
património
religioso

"É importante a igreja estar aberta e acessível (…) é uma mais valia e valoriza o espaço não do ponto de vista do culto, porque esse está sempre
garantido, mas do ponto de vista turístico", "O projeto contribui para visibilidade da igreja ao nível cultural (...) as igrejas devem estar sempre
abertas quer para o culto quer para a visita", "Considero o projeto muito positivo pela possibilidade de estar aberto nesta dupla vertente: por um
lado para a comunidade crente e por outro lado na dimensão turística", "Estar aberta todos os dias traz mais visibilidade à capela e à Associação e
permite auscultar a população para a tornar cada vez melhor (...) o espaço ficou valorizado"; "Foi importante porque passamos a ter um espaço
que estava fechado e agora está acessível a toda a gente e visitável o que foi muito importante porque muita gente não conhecia o espaço".

Entidades que
tutelam os espaços
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6. DISTÂNCIA PERCORRIDA
6.1. INDICADORES
A tabela 7 compila os vários indicadores e métricas de análise que serviram de base
ao cálculo das mudanças selecionadas.

Assim:

Atendendo aos resultados pretendidos, todos os indicadores são subjetivos,
baseando-se portanto nas opiniões e perceções dos vários stakeholders envolvidos.

Seniores

Quanto à escala utilizada (Likert de 4 pontos), foi definida com o objetivo de evitar
escalas ímpares (nas quais os inquiridos têm a tendência para optar pelas respostas
centrais) e de facilitar a comparabilidade entre indicadores.

T1: No momento em que participou/participa no ISA Património.

T0: No momento antes de entrar em contacto com o ISA Património.

Rede de Suporte

A definição dos indicadores baseou-se nas informações recolhidas aquando do
primeiro contacto com os stakeholders, ou seja, na fase de mapeamento de
impacto.

T0: No momento antes do seu familiar/amigo participar no ISA Património
T1: No momento em que o seu familiar/amigo participou/participa no ISA
Património.

Estes indicadores foram transpostos para questionários aplicados aos três grupos
de stakeholders, através de questões assentes em escalas de concordância, nas
quais os respondentes foram convidados a posicionar-se face a dois momentos
temporais (T0 e T1). No sentido de tornar a questão o mais perceptível possível, e
ser ajustável às pessoas que atualmente já não estão a ser alvo da intervenção do
ISA, estes momentos, foram enunciados de forma diferente entre os vários
stakeholders.

Entidades que tutelam os espaços
T0: Antes de entrar em contacto com o ISA Património.
T1: Neste momento.
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STAKEHOLDERS

Seniores

Rede de Suporte dos
seniores

Entidades que tutelam os
espaços

MUDANÇA

INDICADOR

ESCALA

FONTE

MIN

MAX

Aumento da autoestima

Nível de concordância com a frase "Sinto-me bem comigo
próprio"

1

4

Inquérito seniores

Diminuição do isolamento
social

Nível de concordância com a frase “Tenho uma vida preenchida”

1

4

Inquérito seniores

Aumento da segurança
económica

Média aritmética entre nível de concordância com a afirmação
“Consigo suportar as despesas do meu dia-a-dia” e nível de
concordância com a afirmação “Tenho rendimento disponível
para outros fins”

1

4

Inquérito seniores

Aumento do bem-estar
emocional

Nível de concordância com a frase “Sinto que o meu familiar /
amigo(a) está bem e isso deixa-me feliz”

1

4

Inquérito rede de suporte
seniores

Aumento dos recursos
económicos disponíveis

Nível de satisfação com os recursos económicos disponíveis
mensalmente

1

4

Inquérito rede de suporte
seniores

Maior valorização do
património religioso

Nível de concordância com a frase “O meu património religioso é
valorizado”

1

4

Inquérito entidades que
tutelam os espaços
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Por fim, as Entidades que tutelam os espaços foi o stakeholder que apresentou a
mudança menos significativa, em comparação com os restantes, registando uma
distância percorrida de apenas 25% no indicador “valorização do património
religioso”.

A distância percorrida para cada mudança (tabela 8), foi calculada através do
racional da diferença de médias de pontos das respostas, para cada stakeholder,
entre T1 e T0 e T0*[(T1-T0)/T0]
Ao analisarem-se os dados foi possível verificar que:
O stakeholder que registou a mudança mais significativa foi o dos Seniores na
mudança “Diminuição do isolamento social”. Nesta, a distância percorrida foi de
111,1%, uma vez que em T0 o nível médio de concordância com a frase “Tenho uma
vida preenchida” se situou abaixo de “discordo” (1,8) e em T1 acima de “concordo”
(3,8). Para além desta, também o “Aumento da Autoestima” e “Aumento da
segurança económica” apresentaram distâncias percorridas significativas de 95% e
71,4%, respetivamente.
No caso da Rede de Suporte dos Seniores, o “aumento do bem-estar emocional”
(52% de distância percorrida) foi a mudança mais significativa, assumindo ainda
mais relevância pelo facto de ser uma mudança indireta (refere-se ao sentimento de
felicidade sentido pela rede de suporte dos seniores por via da perceção do bem
estar do seu familiar/amigo). Quanto ao “aumento dos recursos económicos
disponíveis”, segunda mudança identificada na rede de suporte dos seniores,
verificou-se uma distância percorrida de 45,7%. A este nível é de relevar a obtenção
de resultados diferentes entre os respondentes que coabitaram com os seniores
envolvidos e os que não coabitaram, sendo que os primeiros lhe atribuíram maior
concordância, possivelmente porque sentiram esse aumento de recursos financeiros
de forma mais direta.
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Como é possível verificar através dos dados acima (Gráfico I), as mudanças
identificadas apresentam uma amplitude bastante grande, variando entre os 25% e
os 111%.
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7. DESCONTOS

Ainda que os resultados obtidos, de uma forma geral, tenham ido ao encontro dos
grandes objetivos do projeto (promover a inclusão social dos seniores e reforçar a
imagem e divulgação do concelho nacional e internacionalmente), foram
identificados dois resultados não esperados, nomeadamente a distância percorrida
na mudança “aumento da valorização do património religioso”, que foi menor que
se esperava, e, no sentido inverso, a distância percorrida na mudança atribuída à
rede de suporte dos seniores “aumento do bem-estar emocional” que demonstrou
ser bastante superior ao resultado inicialmente previsto.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

DP

Seniores

Aumento da autoestima

95,0%

Diminuição do
isolamento social

111,1%

Aumento da segurança
económica

71,4%

Aumento do bem-estar
emocional

52,0%

Aumento dos recursos
económicos disponíveis

45,7%

Aumento da valorização
do património religioso

25,0%

Rede de Suporte dos
seniores

Entidades que tutelam
os espaços

7.1. ATRIBUIÇÃO I
A Atribuição I representa a percentagem de mudança que teria ocorrido mesmo
sem a intervenção do projeto. O seu cálculo baseou-se no questionário onde os
stakeholders referiram, para cada indicador, em que nível estariam no mesmo
momento que T1 se nunca tivessem recebido apoio do ISA. O cálculo resulta da
divisão do caminho percorrido hipotético (H-T0) pelo caminho percorrido observado
(T1-T0).
Os valores obtidos (tabela 9) sugerem que, para cada stakeholder, caso não tivesse
ocorrido qualquer intervenção do projeto:
Seniores
•• A “autoestima” teria diminuído, salientando a importância do ISA na quebra da
espiral negativa em que se encontrariam.
•• O “isolamento social” e a “segurança económica” não teriam tido qualquer
evolução, o que reforça a importância de intervenções como a do ISA Património
para um envelhecimento mais bem sucedido.
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Rede de Suporte dos seniores
•• O “bem-estar emocional” teria diminuído, o que é inesperado por se tratar de
uma mudança indireta, Este resultado poderia ser, no entanto, explicado pela
tendência natural de deterioração da situação dos seniores sem intervenção, o
que aumentaria a preocupação da rede de suporte com o seu bem-estar.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Seniores

Aumento da autoestima

-5,3%

Diminuição do
isolamento social

0,0%

Aumento da segurança
económica

0,0%

Aumento do bem-estar
emocional

-7,7%

Aumento dos recursos
económicos disponíveis

0,0%

Aumento da valorização
do património religioso

28,6%

•• O “aumento dos recursos económicos disponíveis” não teria ocorrido, pois a
mudança seria de 0%.
Rede de Suporte dos
seniores

Entidades que tutelam os espaços
•• A “valorização do património religioso” aumentaria, o que vem demonstrar que
as entidades iriam procurar outras soluções para resolver o problema de
desvalorização do património.

Entidades que tutelam
os espaços
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7.2. ATRIBUIÇÃO II
A Atribuição II (tabela 10) estima a percentagem de mudança imputada a outras
intervenções. Os dados foram recolhidos através dos questionários, com a questão
“Imagine que tem 10 pontos para distribuir em todas as intervenções que
contribuiram para “cada mudança”. Quantos atribuiria ao ISA Património?” com uma
escala de 0 (o ISA Património não teve qualquer influência para a evolução da
mudança) a 10 (ISA Património foi a única causa da evolução da mudança). Foi feita
também uma pergunta aberta para listarem outras intervenções que contribuiram
para cada mudança. Este cálculo obteve-se subtraindo os pontos das respostas
médias a estas questões pelo número máximo (10) e dividindo por 100.
Nos seniores, as percentagens atribuídas a outras intervenções foram reduzidas,
colocando o ISA como elemento chave nas mudanças analisadas. A rede de suporte
dos seniores confirmou esta tendência atribuindo-lhe 91% de responsabilidade no
seu sentimento de bem-estar emocional (decorrente do bem-estar do sénior) e no
aumento dos recursos financeiros disponíveis.

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Seniores

Aumento da autoestima

7%

Diminuição do
isolamento social

5%

Aumento da segurança
económica

11%

Aumento do bem-estar
emocional

9%

Aumento dos recursos
económicos disponíveis

9%

Aumento da valorização
do património religioso

22%

Rede de Suporte dos
seniores

Entidades que tutelam
os espaços

No caso das Entidades que tutelam os espaços, a percentagem de “aumento de
valorização do Património religioso” é coerente com a atribuição I, o que pressupõe
que iriam procurar outras soluções e, talvez pela importância atribuída ao culto,
outras formas de assegurar a abertura dos seus espaços.

273

ATRIB. II

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

8. IMPACTO
8.1. QUANTIDADE
A Quantidade de mudança alcançada por responsabilidade do ISA foi calculada
descontando-se as taxas de atribuição I e II à distância percorrida. Pode observar-se
na tabela 11 e gráfico II, que:

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Seniores

Aumento da autoestima

•• Os Seniores foram os que registaram a maior quantidade de mudança e as
Entidades que tutelam os espaços as que registaram a menor;
•• As mudanças mais evidentes resultantes do ISA foram a “diminuição do
isolamento social” (“ajudou-me a sair de casa (...) a ficar mais ocupada”) e o
“aumento da auto-estima” (“com este projeto senti-me útil e alguém (...)”), o que
confirmou a relevância do projeto na ocupação do tempo livre, no convívio e
estabelecimento de relações de amizade, bem como na forma positiva como os
seniores sentiram que passaram a “ser vistos pelos outros” (reconhecimento
social) e a “olhar para si próprios”.
•• Ao comparar as mudanças dos dois primeiros grupos de stakeholders, observase que as que dizem respeito às questões monetárias, foram as que
apresentaram menor evolução. Atendendo a que, antes da entrada no projeto já
existiam outras “fontes” de rendimento, o ISA não veio, a este nível, trazer algo
de novo, mas sim acrescentar rendimentos aos existentes.
•• As Entidades que tutelam os espaços atribuíram ao ISA menos responsabilidade
no “aumento da valorização do património religioso” do que se esperava, talvez
porque entendam que esta mudança depende de muitos outros fatores, para
além da abertura dos espaços, como por exemplo, a relevância que o culto
adquire nessa valorização.
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Rede de Suporte dos
seniores

Entidades que tutelam
os espaços

QUANTIDADE
93%

Diminuição do
isolamento social

105,6%

Aumento da segurança
económica

63,6%

Aumento do bem-estar
emocional

51%

Aumento dos recursos
económicos disponíveis

41,6%

Aumento da valorização
do património religioso

13,9%
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8.2. ÍNDICES DE DURABILIDADE
A duração das mudanças, para lá da intervenção, foi obtida a partir da avaliação dos
vários stakeholders à pergunta “Se o ISA Património acabasse hoje como perduraria
o impacto de cada mudança?”, numa escala de 1 “a mudança extinguiu-se
imediatamente” a 5 “o impacto tende a crescer autonomamente ao longo dos anos
seguintes”. Ao analisar-se a tabela 12 e gráfico III, concluiu-se que:
•• Todas as mudanças perdurariam no máximo um ano exceto a do “aumento da
valorização do património religioso” que perduraria por vários anos em declínio.
•• As mudanças económicas seriam as que mais rapidamente se extinguiriam.
porque ao cessar a verba recebida os stakeholders deixariam de a poder utilizar.
Este resultado reforça ainda a ideia de que a maioria dos valores ganhos são
gastos em despesas diárias.
•• O “aumento da auto estima” e a “diminuição do isolamento social” foram as
mudanças com maior índice de resiliência deixando pressupor que as conquistas
feitas a este nível não se perdem com a saída do projeto, sendo um “trampolim”
para outras oportunidades (novo emprego, aumento da rede de relações).
•• Ao nível geral, a mudança sentida como mais estável ao longo dos anos (ainda
que em declínio) seria a do “aumento da valorização do património religioso”
talvez porque esta mudança pode não depender só do ISA, embora este seja
visto como um recurso importante.
Os resultados estão alinhados com os objetivos do ISA, ainda que o tempo pelo qual
as mudanças relativas aos seniores perduram seja menor que o desejável para
alcançar a sua inclusão social.
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STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Seniores

Aumento da autoestima

2,1

Diminuição do
isolamento social

2

Aumento da segurança
económica

1,5

Aumento do bem-estar
emocional

2

Aumento dos recursos
económicos disponíveis

1,4

Aumento da valorização
do património religioso

2,5

Rede de Suporte dos
seniores

Entidades que tutelam
os espaços

ÍNDICE DE
DURABILIDADE
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8.3. ÍNDICES DE IMPORTÂNCIA
Para compreender a relevância que as mudanças têm no bem-estar dos
stakeholders, foi-lhes pedida a atribuição de um grau de importância numa escala
de 1 “não relevante”, 2 “pouco relevante”, 3 “muito relevante” ou 4 “crítica”. Os
resultados provêm do cálculo da média aritmética das respostas.
Conforme a tabela anexa, todas as mudanças foram consideradas igualmente
importantes pelos seniores ainda que o “aumento da segurança económica” tivesse
sido a que mais se destacou (gráfico Impacto das Mudanças para os Seniores). Este
resultado reforça a importância que o aumento da segurança económica tem para
os participantes, que, na sua maioria, possuem reformas reduzidas. A mesma
situação verifica-se na rede de suporte dos seniores (gráfico Importância das
Mudanças para a rede de suporte) onde as questões financeiras assumem
ligeiramente mais importância do que o bem-estar emocional: “Vivemos todos
juntos e todos contribuímos para as despesas da casa (...) essa retribuição faz com
que todos possamos contribuir na mesma medida (...).”

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

Seniores

Aumento da autoestima

3,2

Diminuição do
isolamento social

2,9

Aumento da segurança
económica

3,4

Aumento do bem-estar
emocional

3,1

Aumento dos recursos
económicos disponíveis

3,3

Aumento da valorização
do património religioso

2,8

Rede de Suporte dos
seniores

Entidades que tutelam
os espaços

As Entidades que tutelam os espaços atribuem um índice de importância ao
“aumento da valorização do património religioso” próximo ao das mudanças dos
outros stakeholders, o que vem demonstrar que, o ISA Património procura colmatar
uma necessidade muito relevante para os mesmos.
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8.4. ÍNDICES DE IMPACTO
O índice de impacto resulta da multiplicação de quatro variáveis: n.º de stakeholders,
quantidade, importância e durabilidade. Da análise dos Índices de Impacto
constantes na tabela abaixo conclui-se que:
•• O impacto ao nível do “isolamento social” e da “autoestima” nos seniores foi
equilibrado, resultado que se considera relacionado com a elevada
interdependência entre estas duas mudanças (conforme representado nos
gráficos). Efetivamente, deduz-se que, ao aumentarem a sua autoestima, os
seniores passaram a estar mais disponíveis e seguros nas interações, o que
contribuiu para a sua integração social, e que, ao estarem socialmente mais
integrados, aumentaram a sua autoestima.
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•• A segurança económica foi a mudança menos impactante para os seniores, pois,
apesar de avaliada como muito relevante, é a que se extinguirá mais
rapidamente.

•• Relativamente às Entidades que tutelam os espaços, não sendo possível analisar
comparativamente o “aumento da valorização do património religioso” (por ser a
única mudança estudada), se o confrontarmos com as restantes, verificamos que
o seu impacto foi reduzido. Embora não tenha sido objeto de estudo, este
resultado poderá ser explicado pelo facto de se pressupor que as entidades
tendem a procurar outras formas de valorizar o seu património, as quais poderão
não passar necessariamente pela abertura dos espaços nos moldes do ISA.

•• O mesmo se aplica à Rede de Suporte dos seniores (gráfico Impacto nas
Mudanças da Rede de Suporte), onde aproximadamente dois terços do impacto
total foram atribuídos ao aumento do seu bem-estar emocional, em
consequência do aumento do bem-estar no seu familiar/amigo(a).

STAKEHOLDER

MUDANÇA

Seniores

Aumento da auto-estima

75,00

Diminuição do isolamento social

73,47

Aumento da segurança
económica

38,91

Aumento do bem-estar
emocional

37,91

Aumento dos recursos
económicos disponíveis

23,06

Aumento da valorização do
património religioso

3,90

Rede de Suporte dos
seniores

Entidades que tutelam os
espaços

ÍNDICE IMPACTO MÉDIO POR
MUDANÇA
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ÍNDICE IMPACTO TOTAL POR GRUPO DE
STAKEHOLDERSW
187.37

3,9

3,9
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MAPA DE IMPACTO

Stakeholders

Seniores

Rede de Suporte dos
seniores

Entidades que tutelam os
espaços

Universo

12

12

4

Recursos

Realizações

TOTAL: 57 517,43 € Dinamização e
abertura das
Igrejas ao público:
Dinheiro: 41
1680
568.38€
Géneros: 5
400,00€
Formação: 2
Tempo: 10
549,05€
Momento de
convívio: 1

Mudanças

Descontos

Descrição

Indicador

Aumento da
auto-estima

Impacto

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice Impacto

Nível de concordância com a frase “Sinto-me bem comigo próprio” (sendo que
sentir-se bem consigo próprio inclui o sentir-se reconhecido pelos outros
naquilo que faz, o sentir-se útil e o cuidar do seu aspeto físico)

95,0%

-5,3%

7%

93,0%

2,1

3,2

75,00

Diminuição do
isolamento social

Nível de concordância com a frase “Tenho uma vida preenchida (sendo que ter
uma vida preenchida inclui convívio, amizades, ocupação do tempo
livre,ocupações, e, satisfação com todas estas componentes)

111,1%

0,0%

5%

105,6%

2,0

2,9

0,00

Aumento da
segurança
económica

Média aritmética entre Nível de concordância com a afirmação “Consigo
suportar as despesas do meu dia-a-dia” e Nível de concordância com a
afirmação “Tenho rendimento disponível para outros fins” (outros fins inclui
apoio a outras pessoas, poupança, compra de bens não essenciais)

71,4%

0,0%

11%

63,6%

1,5

3,4

0,00

Aumento do
bem-estar
emocional

Nivel de concordância com a frase “Sinto que o meu familiar /amigo(a) está
bem e isso deixa-me feliz” (inclui o facto de se sentir satisfeito e tranquilo
relativamente à vida social do senior e o facto de ter tempo livre para si, pelo
facto do mesmo(a) estar acompanhado e não necessitar tanto do seu apoio,
também ao nível emocional)

52,0%

-7,7%

9%

51,0%

2,0

3,1

37,91

Aumento dos
recursos
económicos
disponíveis

Nível de satisfação com os recursos económicos disponíveis mensalmente
(tendo em conta o apoio financeiro que dá ao sénior e/ou o apoio financeiro
que recebe do sénior)

45,7%

0,0%

9%

41,6%

1,4

3,3

23,06

Aumento da
valorização do
património
religioso

Nivel de concordância com a frase “O meu património religioso é valorizado”
(sendo que a valorização inclui o número de visitantes e a divulgação que
fazem do espaço, a utilização que se faz do espaço e a preservação dos
edifícios e espólio)

25,0%

28,6%

22%

13,9%

2,5

2,8

3,90
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9. CONCLUSÃO E
RECOMENDAÇÕES
Em fase de conclusão, importa referir as descobertas e dificuldades mais relevantes
e refletir em mecanismos que permitam, no futuro, o aumento do impacto gerado.
Não obstante da maioria das conclusões estarem alinhadas com o que era
expectável, e terem sido respondidas às questões definidas no âmbito desta análise,
importa referir que a equipa identificou resultados não previstos. apresentados a
seguir.

Rede de Suporte dos Seniores
A inclusão da Rede de Suporte dos Seniores permitiu a aproximação a um
stakeholder que não era incluído nem valorizado no projeto, passando a ser possível
identificar um novo nível de impacto nunca antes equacionado.
Não sendo beneficiários diretos do projeto, foi uma surpresa o facto deste
stakeholder sentir impactos tão significativos a nível pessoal.

Seniores
Entidades que tutelam os espaços

Esperavam-se índices de impacto mais significativos ao nível da participação social
em outras iniciativas em consequência da participação no ISA, o que não veio a
confirmar-se. Efetivamente, apesar dos seniores terem aumentado o seu
conhecimento acerca dos equipamentos e atividades do concelho, este não se
traduziu em maior participação. Quanto ao fortalecimento da rede de relações,
apesar de se ter verificado a interação com mais pessoas, as relações foram
referidas como superficiais e “de ocasião” e não fortes e duradouras.

O impacto atribuído ao ISA na “Valorização do património religioso” foi reduzido
face às expectativas da equipa e aos resultados nas restantes mudanças, o que pode
ser justificado por várias hipóteses que devem ser objeto de reflexão:
•• As entidades conseguem autonomamente encontrar alternativas (como
voluntariado) para a abertura regular dos seus espaços ao público, não sendo o
ISA imprescindível para o efeito;

Inicialmente, previa-se uma melhoria do “Estado geral de saúde” (físico e cognitivo)
que não foi validada na fase de mapeamento do impacto, permitindo concluir que
os seniores não identificaram mudanças a este nível como era esperado.

•• As entidades consideram que a sua abertura ao público não é o que mais
concorre para a sua valorização;
•• A inclusão do culto no conceito “valorização do património religioso” pode não
ter ficado totalmente clara, levantando-se a hipótese de que a mudança
“aumento do culto, em consequência do acesso facilitado ao património
religioso” pudesse ter mais impacto junto deste stakeholder.

Previam-se alterações na coesão entre os seniores e a rede de suporte em
consequência do ISA, o que não veio a confirmar-se, não tendo sido referidos
impactos a este nível.
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Por fim, ao refletir em formas de minimizar as fragilidades detetadas e aumentar o
impacto gerado pelo projeto, entende-se como propostas de reflexão e análise
futuras:

Foi previsto o “Estreitamento das relações de parceria” entre as entidades parceiras
do ISA e, em consequência da abertura das Igrejas, o aumento “dos encargos
financeiros” e o “do risco de incidentes”. Contrariamente ao que se previa, estas
mudanças não foram valorizadas, sendo portanto excluídas da Teoria de Mudança
de Chegada.

•• A criação de um inquérito a uma amostra baseada no universo médio de
visitantes que iria permitir obter de forma rápida e simples a sua participação;

As principais dificuldades sentidas, no decorrer do processo, prenderam-se
sobretudo com:

•• A aplicação regular dos instrumentos criados nesta prototipagem (com as
alterações que se julgarem necessárias) contribuiría para uma avaliação mais
rigorosa e credível aos novos participantes, permitindo um T0 mais fidedigno;

•• A elaboração das Teorias da Mudança, por se tratar precisamente de um
processo de construção e aprendizagem contínua que colocou o projeto em
perspetivas nunca antes estudadas, e a estabelecer e relacionar entre si cadeias
de mudanças nem sempre fáceis de atingir.
•• A inexistência de dados anteriores ao projeto no que se refere à frequência dos
espaços, que impediu de tornar evidente, recorrendo à comparação, o contributo
do ISA para o aumento dos visitantes (média de 60.000 por ano). Na prática,
sabe-se que este valor corresponde à média absoluta de visitantes às igrejas
após a implementação do ISA, mas não foi possível medir a mesma realidade
antes da sua implementação.
•• A impossibilidade de considerar na presente avaliação um stakeholder
importante, os “visitantes”, por inexistência de fontes para contactos,
•• A terminologia utilizada na fase de aplicação dos questionários (abstrata em
algumas questões) e que obrigou, principalmente no caso dos seniores, a
explicações adicionais e possíveis entendimentos enviesados das questões
colocadas.

•• A melhoria da grelha de observação preenchida pelos seniores relativamente aos
visitantes, passando a incluir dados sobre os objetivos da visita (turismo ou
culto). Estes trariam novas leituras, podendo contribuir para a definição de novas
estratégias e ou ações;
•• A identificação de formas de prolongar os ganhos obtidos pelos seniores após o
terminus da sua participação, uma vez que estes se extinguem muito
rapidamente;
•• A possibilidade do alargamento do projeto a outras igrejas ou criação de outras
iniciativas com princípios similares. Este alargamento não só permitiria a
participação de mais pessoas como potenciaria a extensão das mudanças
alcançadas;
•• Aumentar o envolvimento da rede de suporte encontrando formas de maximizar
o impacto do projeto nas mesmas;
•• Refletir com as entidades parceiras na clarificação de conceitos e na
compreensão das reais mudanças geradas pelo projeto;

Acresce que o processo de envolvimento dos stakeholders pode ter sido
influenciado por um dos elementos da equipa coordenar o projeto, correndo-se o
risco de as respostas não terem sido totalmente honestas.

•• Definir, com as entidades que tutelam os espaços, formas de se ir mais ao
encontro das suas necessidades, potenciando a maximização de impactos.
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PROMOTORES

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.

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.

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.

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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