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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 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.

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.

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.

40

ARIA - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO AJUDA

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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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.

2.3) PLANO DE ENVOLVIMENTO DOS
STAKEHOLDERS
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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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

58

ATRIB. II

ARIA - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO AJUDA

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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