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Introdução

O Desafio do Impacto
O 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 (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.
A CIS existe para que as organizações envolvidas percorram
um caminho de transformação. Essa meta é alcançada através da sua capacitação - pelo que as 4 análises aqui apresentadas valem, sobretudo, como demonstrações de aprendizagem por parte das organizações que as realizam. São

Os primeiros capítulos de cada relatório são dedicados, essencialmente, a descrever o projeto em análise e a apresentar dados concretos sobre o mesmo, sobretudo em relação
aos seus stakeholders e atividades realizadas.

protótipos que analisam o impacto de diferentes projetos,
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 Prototipagem da CIS visa testar ferramentas de análise de impacto
social que permitem compreender, medir e reportar o valor
social gerado pela intervenção de uma organização.

As atividades formam a base de qualquer projeto, no entanto podem causar uma “miopia da implementação”, pela
qual apenas se observam as realizações decorrentes dessas atividades. Ou seja, tratadas por si só impedem a visão
das mudanças e impactos que devem operar, a prazo, nos
stakeholders. Numa análise de impacto queremos ir além das
atividades e chegar às mudanças que os stakeholders efetivamente necessitam nas suas vidas.

Das atividades às mudanças
Todos os relatórios desta publicação seguem a seguinte estrutura:
1.
Âmbito

2.
Stakeholders

3.
Teoria
da Mudança

4.
Distância
Percorrida

5.
Descontos

6.
Impacto Social

INTRODUÇÃO 05

IMPACTO SOCIAL - PROTOTIPAGEM 2020

Das mudanças ao impacto
Utiliza-se, para tal, a teoria da mudança (TM). Trata-se de
uma ferramenta de planeamento e avaliação que explica os
caminhos das mudanças que, no decorrer de uma intervenção, levam à concretização de um propósito de longo prazo.
Revela também como atividades, realizações e mudanças se
sucedem - e se relacionam - ao longo desse caminho.
O desenho da TM é efetuado - tal como outros passos da
análise - de forma participativa, envolvendo os stakeholders
de cada projeto. É a partir do olhar destes que se constroem
as cadeias de mudanças ou eventos intermédios que concorrem para as mudanças relevantes e significativas - as chamadas mudanças materiais.
Estabelecer a materialidade, quer dos stakeholders, quer das
mudanças que experienciam, é a etapa central da análise de
impacto. São esses stakeholders e mudanças que passam à
etapa seguinte, que nos dará a quantidade, a duração e a
importância dessas mudanças.
No capítulo 6. “Distância Percorrida” identificam-se indicadores ou provas da mudança. Com estas unidades de medida
é possível auscultar os stakeholders para perceber a quantidade de mudança que sentem (a “distância percorrida” no

caminho das mudanças que trilham durante a vigência do
projeto).
Ao progresso observado nos indicadores escolhidos entre
antes e depois da intervenção, é necessário aplicar descontos (a que chamamos de atribuição), de modo a filtrar tudo o
que não é influência efetiva da intervenção.
Após este exercício de quantificação das mudanças, há que
compreender outros aspectos importantes que nos permitem compreender o valor adicionado do projeto - nomeadamente a importância que estas têm para os stakeholders (são
relevantes nas suas vidas?) e a sua duração (perduram depois da intervenção?). Só então se procede uma compreensão do impacto social da intervenção.
Por fim, o capítulo final, “Conclusão e Recomendações” traça
um caminho de melhoria, não só do projeto, mas também
dos procedimentos organizacionais de medição de impacto.
Ao inspirar transformações na organização promotora, a
análise está a contribuir para o objetivo último da Comunidade Impacto Social. Acreditamos que organizações orientadas para o impacto são as que melhor irão conseguir trilhar
o caminho da sustentabilidade.
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0. Sumário Executivo

O Centro Social da Juventude Unida de Marinhas é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem como
objetivos promover respostas sociais nas áreas de infância,
juventude e terceira idade contribuindo para uma maior promoção social e cultural dos cidadãos a fim de promover uma
maior qualidade de vida aos mesmos.
A Academia Mente Ativa é uma resposta social dirigida a pessoas com demência leve a moderada bem como aos seus
cuidadores e familiares. Surge no âmbito da candidatura a
Fundos Comunitários e enquadrada-se numa das problemáticas priorizadas no Plano de Desenvolvimento Social do
concelho de Esposende 2016-2021 numa estratégia enquadrada no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. A Academia
Mente Ativa presta um serviço assente numa intervenção
individualizada direcionada para a cognição, sensorial e motora, com a realização de exercícios de treino mental e físico
respeitando as características de cada pessoa potenciando o

ram as referentes aos Utentes, em concreto o “Aumento da autoconfiança“, à qual foram atribuídos os valores mais elevados de
quantidade (46,7%), e impacto (37,1%) e a “Aceitação da patologia”. Isso deve-se, em grande medida, ao trabalho holístico e consistente de acompanhamento feito pela Academia Mente Ativa.

desenvolvimento afetivo e da personalidade maximizando o
envolvimento social e, consequentemente, a sua qualidade
de vida. Esta resposta social não é apenas direcionada para
pessoas com demência, mas também, para os seus familiares e cuidadores no sentido de proporcionar uma diminuição da sobrecarga, diária, a que os mesmos estão sujeitos.
Assim, é possível a promoção de maior qualidade de vida à
pessoa com demência bem como aos familiares e cuidadores. Assenta numa perspetiva holística, promovendo a complementaridade entre o sistema formal e informal.
A presente análise - do ano 2019 - pretende demonstrar a
contribuição desta intervenção para a promoção de uma melhor qualidade de vida da pessoa com demência, bem como
o sucesso do trabalho com os cuidadores informais e os profissionais que exercem, diariamente, os cuidados às pessoas
com demência. Pretende também aferir o impacto que a
Academia Mente Ativa tem junto dos principais stakeholders.
No período analisado, as mudanças que mais se destacaram fo-

Considerando o trabalho feito com os cuidadores informais,
estes foram também incluídos na análise, destacando-se a necessidade do projeto apostar, de forma mais concisa e precisa
neste stakeholder a fim de atingir maior impacto que, neste
momento, apresenta-se baixo com valor de apenas 27,3%.
Os profissionais que exercem cuidados à pessoa com demência sente-se envolvidos, integrados e valorizados profissionalmente no projeto denotando-se o projeto como
impactante nas suas vidas profissionais e com durabilidade
elevada ao longo do tempo.
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 Academia Mente Ativa junto dos seus cuidadores
informais. Recomenda-se ainda como ferramenta de avaliação contínua um envolvimento mais regular e sistematizado
dos stakeholders, cuidadores informais, no projeto.
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contribuir para a promoção da melhoria da saúde mental
dos idosos do Concelho de Esposende, que apresentam demência (leve a moderada), através de uma resposta específica e diferenciada o que permite, ao mesmo tempo, contribuir
para a promoção da formação/sensibilização da comunidade, relativamente à temática das demências que afetam os
idosos no Concelho.

1. Âmbito

1.1. O quê?
O envelhecimento populacional constitui um dos fenómenos demográficos preocupantes nas sociedades modernas
no século XXI. As estatísticas demográficas demonstram que
este fenómeno ocorre a nível mundial, com especial incidência nos países desenvolvidos. A melhoria das condições de
vida e de cuidados médicos têm contribuído para o aumento
da esperança média de vida o que provoca maior preocupação e centralização das organizações sociais nos problemas
sociais relacionados com o envelhecimento. No ano de 2018
o Norte foi o 3º território com o Índice de Envelhecimento
mais elevado, 156,4%. Neste mesmo ano, em Esposende, o
número de indivíduos, com 65 ou mais anos, era de 5.801
bastante mais elevado do que o ano de 2011 que apenas era
de 4.029 habitantes (INE, PORDATA, 2019).
A demência é um problema social que provoca incapacidade
ao ser humano e conduz a desafios em diversas áreas como

ao nível da saúde, social, política e económica. Deste modo, é
necessário que a sociedade alargue o seu conhecimento sobre o tema Demência, desenvolva serviços sociais e equipamentos capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas
e seus cuidadores e sobretudo reconheça a Doença de Alzheimer e outras demências, como uma prioridade nacional.
A Academia Mente Ativa, uma resposta social diferenciadora
no território de Esposende, especializada e direcionada para
pessoas com demência em estado ligeiro a moderada permite o Centro Social da Juventude Unida de Marinhas ser uma
entidade de referência na prestação de cuidados específicos
a pessoas com demência e apoio aos seus cuidadores, partilhar as boas práticas e intervir na promoção da autonomia
e envolvimento social da pessoa com demência. Este projeto
pretende alcançar metas específicas que se coadunam com
os Direitos da Pessoa com Demência. Apresenta objetivos
gerais e específicos que vão de encontro aos resultados a
alcançar. Os objetivos gerais centram-se, efetivamente, em

1.2. Porquê?
1.2.1 Propósito da análise
A presente análise visa:
Compreender até que ponto a intervenção da Academia
Mente Ativa do Centro Social da Juventude Unida de Marinhas atinge os objetivos a que se propõe como resposta
social especializada no território;
Compreender em que medida é necessário continuar a investir na resposta atípica. Mais especificamente, analisar
de que forma os utentes sentem alterações positivas nas
suas vidas com a intervenção realizada pelos profissionais da Academia Mente Ativa. Passa por perceber quais
as mudanças ocorridas após a integração das pessoas
nesta resposta social.
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1.2.2 Destinatários do conteúdo da análise

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 poderá dar indicadores para melhorar a forma como o projeto está a ser implementado, de forma a garantirmos que o
mesmo acrescenta tanto valor social quanto aquilo que lhe
é possível. Assim sendo, os destinatários desta análise serão,
prioritariamente, os utentes que beneficiam do projeto, das
atividades do mesmo e portanto, a forma como estas estão
a impactar os mesmos psicologicamente, fisicamente e emocionalmente. De igual forma, foi-nos pertinente compreender a forma como o projeto contribui para a diminuição da
sobrecarga dos cuidadores informais e consequentemente
para o aumento da qualidade de vida dos mesmos. Ou seja,
se o projeto se revela um suporte, diário, para estes cuidadores. É considerado também um processo de autoavaliação para a equipa técnica ou seja, para os profissionais que
exercem cuidados à pessoa com demência, bem como para
a própria instituição conhecer, de forma aprofundada, a forma como o projeto gera impacto e como pode potenciar as
suas mais valias.

1.3.1 Tipo de análise e período analisado
A presente análise é avaliativa e os dados referem-se a 1 ano
financeiro (janeiro 2019 a dezembro de 2019). Durante o ano
em que decorreu a elaboração do estudo, foram recolhidos
alguns dados que estavam em falta os quais foram extrapolados ao ano analisado.
Relativamente aos recursos alocados ao presente estudo, foi
formada uma equipa executiva base, de 2 elementos com
competências na área de serviço social e educação. Acompanharam de perto e contribuíram, sempre que necessário,
o presidente de direção e um elemento do departamento
da ação social. Para além destes inclui-se a restante equipa
multidisciplinar afeta ao projeto Academia Mente Ativa.

IMPACTO SOCIAL - PROTOTIPAGEM 2020

2. Stakeholders

2.1. Identificação de Stakeholders
Na tabela 1 estão identificados os grupos de stakeholders. Entre
os beneficiários diretos destaca-se os utentes, cuidadores
informais e profissionais que exercem cuidados à pessoa
com demência. A intervenção diferencia-se de acordo com
a situação familiar dos utentes, no entanto, optou-se por
selecionar apenas um segmento de stakeholders de utentes,
nomeadamente: pessoa com demência, entre o 3º e 5º nível.
Ou seja, pessoa que apresenta défice cognitivo com um grau
leve a moderado. Os restantes stakeholders como cuidadores
informais, profissionais que exercem cuidados à pessoa com
demência, financiadores, parceiros, utentes de instituições
parceiras voluntários e outros doadores, são beneficiários
indiretos do projeto uma vez que o impacto sentido é por via
da mudança provocada nos beneficiários diretos.
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Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders
Grupos de Stakeholders

Caracterização

Relação com o Projeto

Utentes

Idosos com 65 ou mais anos, do distrito de Braga, com demência cognitivo muito
ligeiro (défices de memória associados ao envelhecimento); declínio cognitivo ligeiro
(défice cognitivo ligeiro) e declínio cognitivo moderado (demência ligeira)

Realizam atividades de grupo ou individualmente de treino cognitivo, sensorial
e motor, exercícios de treino mental e físico, com o objetivo de estimular
a concentração, a atenção, o raciocínio lógico, a linguagem, a percepção
e a motricidade respeitando as características de cada indivíduo potenciando
o desenvolvimento afetivo e da personalidade em contexto, diário, de Centro e Dia.

Cuidadores Informais

Familiar, Amigo, vizinho e outras pessoas que prestem cuidados diretos
à pessoa com demência, sem remuneração, de apoio às atividades de vida diária
desempenhando a função de cuidador

Participam em atividades promovidas pela organização, no âmbito do projeto,
relacionadas com a prestação de cuidados à pessoa com demência, diminuindo
a sobrecarga de cuidados a que estão sujeitos diariamente. Funcionam como
mediadores entre a organização e a pessoa com demência.

Profissionais que exercem cuidados à pessoa com demência

Colaboradores de equipa técnica e auxiliar capacitados para o cuidado que
contribuem de forma significativa para a saúde das pessoas cuidadas

A equipa técnica calendariza, programa e realiza as sessões individuais
ou de grupo de treino cognitivo, sensorial e motor, exercícios de treino mental
e físico, com o objetivo de estimular a concentração, a atenção, o raciocínio lógico,
a linguagem, a perceção e a motricidade respeitando as características
de cada indivíduo potenciando o desenvolvimento afetivo e da personalidade em
contexto, diário, de Centro e Dia. Avaliam, trimestralmente, o plano individual de
desenvolvimento da pessoa. A equipa auxiliar presta cuidados das atividades da
vida diária à pessoa e acompanha as sessões de grupo.

Financiadores

Entidades que suportam o projeto através de doações monetárias

Doam dinheiro ao projeto, através de protocolos. Trimestralmente todos
os financiadores recebem informação sobre a atividade do projeto

Voluntários

A equipa de voluntários é constituída por 3 elementos com idades compreendidas
entre 30 e 65 anos. Cerca de 66.66% encontram-se numa situação de reforma e
33.33% encontram-se empregados. Dois voluntários tem formação em educação
e um voluntário em terapias complementares (yoga).

Realizam uma vez por semana sessões de alfabetização e literacia e uma vez
por semana sessões de yoga para as pessoas com demência
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2.2. Inclusão/exclusão de stakeholders na análise
A decisão para inclusão dos stakeholders na análise atendeu
aos critérios de mudança e acessibilidade, isto é se sentem
mudanças nas suas vidas devido ao projeto e se estão aces-

síveis para recolha de informação. Efetivamente todos os
beneficiários diretos podem reportar mudanças importantes e relevantes para análise. Foram excluídos da análise os
stakeholders que beneficiam indiretamente do projeto a saber, financiadores, parceiros, voluntários e outros doadores.

Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise
Grupos de Stakeholders

Inclusão (S/N)

Justificação

Utentes

Sim

Beneficiários diretos do projeto

Cuidadores informais

Sim

Beneficiários indiretos do projeto no sentido de beneficiarem do mesmo através de mudanças
relevantes no utente

Profissionais que exercem cuidados à pessoa com demência

Sim

Beneficiários indiretos do projeto no sentido de inovarem a intervenção do mesmo a fim de
provocarem mudanças significativas na saúde das pessoas cuidadas

Financiadores

Não

Embora sejam essenciais para possibilitar a concretização do impacto do projeto, não poderão
aportar conhecimento de facto sobre este, pois não estão próximos do terreno onde este se
desenvolve.

Parceiros

Não

Não influenciam ou são influenciados diretamente pelo impacto do projeto.

Utentes de instituições parceiras

Não

O contacto existente não é suficiente para possibilitar a concretização do impacto do projeto

Voluntários

Não

O contacto existente não é suficiente para possibilitar a concretização do impacto do projeto
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2.3. Plano de envolvimento dos stakeholders

jetivo era a consulta através de um grupo focal pelo que, não
foi possível e realizou-se, também, entrevistas. Os profissionais que exercem cuidados à pessoa com demência foram
consultados através de um grupo focal presencial.

Na tabela 3 é apresentada a estratégia dos stakeholders na
presente análise. Para o mapeamento de impacto dos utentes estava previsto a ocorrência de entrevistas presenciais
com 3 pessoas no que diz respeito ao stakeholder principal.

Relativamente ao envolvimento para a quantificação do impacto, as amostras foram selecionadas de forma não aleatória com base na capacidade de respostas dos stakeholders. Já
o método de envolvimento escolhido para cada stakeholder
obedeceu aos critérios de necessidades de suporte na resposta ao inquérito e níveis de literacia digital.

No entanto, devido aos constrangimentos provocados pela
pandemia que a sociedade atual apresenta essas entrevistas
presenciais transformaram-se em conversas mais curtas e
não gravadas. Relativamente aos cuidadores informais o ob-

Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders
Stakeholder

U

Mapeamento do Impacto

Quantificação do Impacto

n

Amostragem

Método

n

%

Método

Utentes

12

8

não aleatória

Entrevistas presenciais

8

100%

Inquéritos online

Cuidadores informais

40

10

não aleatória

grupo focal presencial

8

75%

inquéritos online

Profissionais que exercem cuidados à pessoa com demência

10

8

não aleatória

grupo focal presencial

7

100%

inquéritos online
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3. Realizações

Conforme consta na tabela 4, a Academia Mente Ativa realizou atividades de Yoga, Reiki e Meditação, Musicoterapia,
Alfabetização e Literacia e Estimulação Cognitiva. Em 2019,
a Academia Mente Ativa apoiou 12 pessoas com demência
inseridas no grupo de utentes com pessoas com demência,
entre o 3º e 5º nível. Os profissionais que exercem atividades
à pessoa com demência foram também alvo de intervenção,
tendo sido envolvidos em atividades do projeto 5 técnicos.
Foram ainda envolvidos 2 profissionais de outros serviços da
equipa auxiliar.

Tabela 4 - Realizações
Que atividades foram realizadas?

Nº de atividades

Nº de horas total

Nº de beneficiários

Yoga

4

4

8

Reiki e Meditação

3

12

2

Musicoterapia

2

8

9

Alfabetização e Literacia

1

8

4

Estimulação cognitiva

20

20

7
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4. Teoria da mudança

4.1. Teoria da mudança à chegada
Foi construída a Teoria da mudança (TM) para cada um dos
Stakeholders incluídos na presente avaliação.
Utentes
A cadeia de mudanças gerada pela participação dos utentes
no projeto inicia-se com a criação de determinadas atividades específicas direcionadas para a patologia das demências
que permitem o treino cognitivo, mental e físico provocando a mudança. O facto de desenvolverem atividades direcionadas para a estimulação das suas limitações e fragilidades
permite o desenvolvimento de estratégias individuais para
resolução de situações complexas quer ao nível individual
quer ao nível grupal e isso provoca na pessoa uma sensação
de maior autonomia. Esta modificação da atitude e competências de apoio traduz-se na primeira mudança material o
aumento da perceção de autonomia. A segunda via de mu-

dança é gerada pelo facto das atividades do projeto permitirem em simultâneo a melhoria da comunicação com outras pessoas e com os outros serviços provocando na pessoa
uma maior sensação de satisfação pessoal. Esta mudança
leva a que a pessoa sinta menor solidão, maior apoio social
e consequentemente maior confiança em si próprio, que se
traduz na segunda mudança material, o aumento da autoconfiança. O facto de a pessoa com demência aumentar o
número de relações com outras pessoas que apresentam
experiências semelhantes conduz a uma maior perceção da
pessoa relativamente à sua patologia, limitações e dificuldades individuais o que lhe permite ganhar mais consciência
de si próprio resultando por fim, numa terceira mudança
material, “aceitação da patologia”.

IMPACTO SOCIAL - PROTOTIPAGEM 2020
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4. Teoria da mudança

Cuidadores informais
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, uma via de mudança fundamental. 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 da pessoa com demência. Esta
modificação da atitude e competências de apoio traduz-se na
mudança material sensação de melhor cuidador. Deste modo,
as atividades do projeto permitem em simultâneo a melhoria da comunicação dos familiares com os cuidadores, bem
como um conhecimento mais alargado de serviços/recursos
de apoio existentes na comunidade. A família, apoiada e suportada pelos serviços institucionais, acaba por recorrer aos
apoios disponíveis e articular com outros familiares nas mes-

mas situações o que conduz a uma redução da sobrecarga na
prestação de cuidados. Esta alteração do cuidador gera 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. Consequentemente produz uma maior qualidade de vida do familiar e do utente permitindo um maior
foco do cuidador na vida profissional pois, os cuidados diários
da pessoa com demência são suportados e apoiados pela instituição acabando por permitir um aumento da disponibilidade psicológica, física e emocional do mesmo.
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Profissionais que cuidam da pessoa com demência
A cadeia de mudanças gerada pelos profissionais foi possível através da metodologia de focus grupo pela participação
dos mesmos. Na primeira, as atividades do projeto possibilitam um conhecimento mais holístico das pessoas com demência, que se traduz em dois ganhos, o aumento da informação com relevância clínica e o alargamento sistémico do
âmbito da intervenção. Os profissionais atuam de acordo
com as suas áreas específicas. Estas duas mudanças contribuem para uma tomada de decisão ao nível da intervenção
mais fundamentada, que contribui para a primeira mudança material, maior valorização profissional. 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,
aumento da auto-estima.
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Tabela 5 - Realizações
Stakeholder

Mudança

Citações dos Stakeholders

Utentes

Aumento da perceção de autonomia

“Eu vou conseguir sozinha”

Aumento da autoconfiança

“Eu gosto de estar aqui”; “É melhor estar aqui do que estar sozinha em casa”; “Agora de velha vim para a escola”

Aceitação da patologia

“Sabe eu tenho uma doença aqui no meu cérebro que me faz ficar confusa”

Sensação de melhor cuidador

“Ela gosta muito de estar aqui”; “A minha mãe não quer ajuda para desenvolver as coisas”

Maior qualidade de vida

“Necessito mesmo que a JUM esteja aberta para conseguir trabalhar” ; “Vou ter de deixar de trabalhar para conseguir cuidar do
meu familiar”

Maior valorização profissional

“Sinto-me mais útil”; “Sinto que compreendo melhor o problema de demência”; “Sinto que tenho mais paciência no trabalho”

Aumento da auto-estima

“Sinto mais à vontade para trabalhar com os idosos”; “Só a comunicar melhor é que sou capaz de convencer as famílias a serem
compiladas do meu trabalho”

Cuidadores informais

Profissionais que cuidam da pessoa com demência
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5. Distância Percorrida

5.1. Indicadores
Na tabela 6 estão definidos os indicadores, sendo que para 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, principalmente os
profissionais que exercem cuidados à pessoa com demência,
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 uniformizar 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 não concordo para o concordo totalmente 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 aplicados a todos os stakeholders
via online.
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Tabela 6 - Indicadores da Análise
Stakeholders

Utentes

Cuidadores informais

Profissionais que cuidam da pessoa com
demência

Mudança

Indicador

Escala

Fonte

min

max

Aumento da perceção de autonomia

Média aritmética entre os seguintes indicadores: nível de concordância com
a frase “Sinto-me capaz de tomar decisões” e “Sinto-me capaz de realizar as
atividades propostas”

1

5

Inquéritos online

Aumento da autoconfiança

Média aritmética entre os seguintes indicadores: nível de concordância
com a frase “Sinto-me capaz de ajudar o outro” e nível de “Sinto vontade
de participar nas atividades propostas”

1

5

Inquéritos online

Aceitação da patologia

Média aritmética entre os seguintes indicadores: nível de concordância
com a frase “Sinto-me capaz de reconhecer as minhas limitações” e nível
de “Reconheço quando necessito de pedir ajuda”

1

5

Inquéritos online

Sensação de melhor cuidador

Média aritmética entre os seguintes indicadores: nível de concordância
com a frase “Conheço bem as várias dimensões da doença/demência” e nível
de concordância com a frase “O meu familiar tem bons cuidados”

1

5

Inquéritos online

Maior qualidade de vida

Média aritmética entre os seguintes indicadores: nível de concordância
com a frase “Tenho maior disponibilidade para a minha vida profissional”
e nível de concordância com a frase “Consigo integrar os cuidados ao meu
familiar na minha vida quotidiana. “

1

5

Inquéritos online

Maior valorização profissional

Média aritmética entre os seguintes indicadores: nível de concordância
com a frase “Sinto a utilidade do trabalho que desenvolvo” e nível de
concordância com a frase “Sinto-me competente no trabalho que desenvolvo”

1

5

Inquéritos online

Aumento da auto-estima

Média aritmética entre os seguintes indicadores: nível de concordância
com a frase “Sinto-me bem comigo próprio” e nível de concordância
com a frase “Sinto confiança no trabalho que desenvolvo”

1

5

Inquéritos online
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Na tabela 7, observamos a distância percorrida, isto é, a evolução que houve na escala entre dois períodos tempo, neste caso entre o momento T1 que corresponde ao momento
atual e o T0 que corresponde ao início de 2019.
Da análise dos dados recolhidos pode-se comprovar que a
distância percorrida entre todos os stakeholders é muito semelhante destacando-se valores bastante elevados em algumas mudanças nomeadamente no “aumento da autoconfiança dos utentes” e no “aumento de perceção de autonomia”.
Este facto pode explicar-se através de vários caminhos no
entanto, o facto de o projeto promover uma maior interação
entre as pessoas, maior convívio e partilha conduz automaticamente ao aumento da autoconfiança da pessoa. A mesma
passa a permitir-se ouvir e deixar-se ser ouvida. Para além
disso, o aumento da autoconfiança conduz, consequentemente, a um aumento da autonomia da pessoa sendo que
a mesma sente-se mais capaz de desenvolver as atividades
de vida diária. A “aceitação da patologia” já apresenta aqui
um menor valor o que se revela perfeitamente normal pois,
um ano não é suficiente para a pessoa com demência aceitar
e compreender o problema complexo que possui. O menor
valor diz respeito à mudança “Aumento da autoestima” dos
profissionais que cuidam da pessoa com demência. Uma explicação plausível pode ser o facto da Academia Mente Ativa
tratar-se de um projeto recente e por vezes, o profissional

não ser capaz de atingir os objetivos a que se propõem visto
intervir com um público-alvo bastante exigente. De realçar
que, por auto-estima profissional entende-se “Aumento de
valorização pessoal de cada um sentindo-se bem consigo
próprio”. No entanto, o profissional sente-se valorizado profissionalmente o que traduz um nível elevado de satisfação
relativamente ao trabalho desempenhado e segurança no
trabalho que desenvolve. De realçar também que a mudança relativa “maior qualidade de vida do cuidador informal”

apresenta as distâncias percorridas menos elevadas, facto
que será analisado pela equipa com cuidado. Neste contexto não se estranhou o valor pois, o conceito de qualidade de vida apresenta-se como sendo um conceito bastante
abstrato que pode provocar variações entre os vários cuidadores. A “sensação de melhor cuidador” apresenta uma
distância percorrida relativamente equivalente às restantes
o que é bastante positivo para a equipa e traduz o impacto
do projeto.

Gráfico 1 - Distância percorrida
46,7%

50,0%
40,0%

35,7%

31,6%

31,2%

30,0%

33,6%
27,7%

27,1%

20,0%
10,0%
0,0%
Aumento

50,0%

Aumento

46,7%

Aceitação

Sensação

Maior

Maior

Aumento

CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE UNIDA DE MARINHAS 25

IMPACTO SOCIAL - PROTOTIPAGEM 2020

Tabela 7 - Distância percorrida
Stakeholder

Mudança

DP

Utentes

Aumento da perceção de autonomia

35,7

Aumento da autoconfiança

46,7

Aceitação da patologia

31,6

Sensação de melhor cuidador

31,2

Maior qualidade de vida

27,7

Maior valorização profissional

33,6

Aumento da auto-estima

27,1

Cuidador Informal

Profissionais que cuidam da pessoa com demência
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6. Descontos

6.1. Atribuição I
Na tabela 8 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 que teria ocorrido em cada mudança independentemente da atuação da Academia Mente Ativa 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 Academia Mente Ativa.
Observando os resultados presentes na Tabela 8 concluímos
que, em geral, estes traduzem bem o trabalho de acompanhamento que a Academia Mente Ativa realiza. Relativamente aos Utentes salienta-se que estes consideram que sem o

projeto estariam em pior situação (quando os resultados da
Atribuição são negativos) principalmente no que diz respeito
à aceitação da patologia. Relativamente aos cuidadores infor-

mais, o momento hipotético representou a mesma situação
que para os utentes. Uma situação interessante atendendo
ao facto de a Academia Mente Ativa estar inserida na resposta social Centro de Dia e os mesmos terem sido capazes
de distanciar, com clareza, a diferença de intervenção das
respostas. Os profissionais que exercem cuidados à pessoa
com demência estão conscientes que caso nunca tivessem
tido a oportunidade de participar no projeto a autoestima
não seria uma mudança provocada. Acresce a esta a valorização profissional.

Tabela 8 - Atribuição I
Stakeholder

Mudança

Atribuição I

Utentes

Aumento da perceção de autonomia

-26,6

Aumento da autoconfiança

-20,6

Aceitação da patologia

-45,6

Sensação de melhor cuidador

-14,0

Maior qualidade de vida

-46,2

Maior valorização profissional

-6,5

Aumento da auto-estima

-31,2

Cuidador Informal

Profissionais que cuidam da pessoa com demência
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6.1. Atribuição II
Na tabela 9 encontra-se a 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 Academia Mente Ativa tem de dividir os resultados
alcançados. Neste caso, é o próprio stakeholder que avalia
que quantidade de mudança atribui à Academia mente Ativa
através de um sistema de distribuição de 1 a 10 pontos.
Como se vê na tabela abaixo, no caso dos Utentes, a maioria dos valores estão abaixo de 20%, ou seja, 80% ou mais
da evolução da situação deve-se à Academia Mente Ativa,
sendo que é nas mudanças relativas ao aumento da aceitação da patologia que essa conclusão é mais evidente. Nas
restantes mudanças a conclusão é exatamente igual. Estes resultados parecem refletir o facto de o utente desenvolver uma
relação próxima com a Academia Mente Ativa, o que será influenciado não só pelo investimento no acompanhamento e
apoio holístico mas pelo facto de o projeto trabalhar durante
o dia-dia a pessoa e com a pessoa de forma individualizada e
específica atendendo às suas necessidades. É de salientar que
a mesma situação se verifica nos cuidadores informais apresentando a Academia Mente Ativa uma contribuição de 84%
para a sensação de melhor cuidador e para a contribuição
de maior qualidade de vida o que é extremamente positivo.
Quanto aos profissionais que exercem cuidados à pessoa

com demência, destaca-se que este stakeholder considera
que o trabalho da Academia Mente Ativa contribui em 86%
para a maior valorização profissional o que reforça a conclusão de que o projeto promove o envolvimento dos mesmos.
No que diz respeito à maior valorização profissional, a Academia Mente Ativa contribui em 81% no reforço do aumento
da autoestima do profissional.

Analisando os valores da tabela 9 relativamente aos stakeholders, facilmente se compreende que o projeto Academia
Mente Ativa está alinhado com os seus objetivos e baseia-se
na criação e manutenção de uma relação de confiança e proximidade com os stakeholders. Para além disso, são dados
demonstrativos de que o projeto é um exemplo singular da
intervenção nesta área.

Tabela 9 - Atribuição II
Stakeholder

Mudança

Atribuição II

Utentes

Aumento da perceção de autonomia

17%

Aumento da autoconfiança

17%

Aceitação da patologia

19%

Sensação de melhor cuidador

16%

Maior qualidade de vida

16%

Maior valorização profissional

14%

Aumento da auto-estima

19%

Cuidador Informal

Profissionais que cuidam da pessoa
com demência
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46,7%
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7. Impacto
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7.1. 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 Academia Mente Ativa (ainda
que a análise vá mais além, aferindo o impacto da mudança).
Analisando os valores do gráfico de colunas abaixo e da tabela 10 relativamente aos Utentes, facilmente se compreende que a mudança cuja quantidade a Academia Mente Ativa pode reclamar mais para si, como consequência da sua
ação, é o “Aumento da Autoconfiança” (46,7%), 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. Nas restantes mudanças “Aumento

0,0%

da perceção de autonomia” e “Aceitação da patologia” a conAumento
Aumento
Aceitação
sequência da ação continua a ser considerada significativa.
Quanto aos cuidadores informais, a quantidade das mudanças atribuídas à Academia Mente Ativa representa valores

compreensíveis. De realçar que a mudança “Sensação de
33,6%
melhor cuidador” apresenta um
valor menos elevado, con31,2%
27,1%se destafirmando que a 27,7%
presença da Academia mente Ativa
ca no entanto, ainda é necessário desenvolver determinadas
estratégias capazes de atingir um aumento desta alteração
no cuidador da pessoa com demência. Relativamente aos
profissionais que cuidam da pessoa com demência, a presença da Academia Mente Ativa provoca uma maior valorização profissional e consequentemente um maior aumento da
Sensação
Maior
Maior
Aumento
autoestima. No entanto, este aumento da autoestima ainda
é necessário de ser explorado a fim de serem atingidos resultados mais positivos.

Gráfico 2 - Quantidade das Mudanças geradas pelo projeto
46,7%

50,0%
40,0%

37,4%

37,5%

34,1%
29,9%

30,0%

30,7%

29,0%

Maior

Aumento

20,0%
10,0%
0,0%
Aumento

Aumento

Aceitação

Sensação

Maior

20,0%

Aumento

Aumento

Aceitação

Sensação

10,0%
CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE UNIDA DE MARINHAS 29

IMPACTO SOCIAL - PROTOTIPAGEM 2020

0,0%
Aumento

Aumento

Aceitação

Sensação

Maior

Maior

Aumento

46,7% 46,7%

50,0%

Gráfico 3 - Distância percorrida x Quantidade de Mudança atribuída ao Projeto
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DP por Mudança
Quantidade por Mudança

Tabela 10 - Quantidade
DP por Mudança

Quantidade por Mudança

4,00%

Stakeholder

Mudança

Quantidade

Utentes

Aumento da perceção de autonomia

37,5%

Aumento da autoconfiança

46,7%

2,00%

Aceitação da patologia

37,4%

1,00%

3,00%
Cuidador Informal

Sensação de melhor cuidador

29,9%

2,00%

Maior qualidade de vida

34,1%

Profissionais que cuidam da pessoa com demência
1,00%

Maior valorização profissional

30,7%

Aumento da auto-estima

29,0%

4,00%

0,00%
Aumento
da perceção

Aumento
da autoconﬁança

Aceitação
da patologia

Sensação
de melhor

Maior
qualidade

Maior
valorização

3,00%

0,00%
Aumento
da perceção
de autonomia

Aumento
da auto-estima
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7.2. 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 perdura por vários
anos, crescente”). De realçar que todos os stakeholders envolvidos estão ainda a vivenciar as mudanças em análise. Do
gráfico abaixo importa realçar que, relativamente aos Utentes, a durabilidade de cada mudança é relativamente baixa,
exceto a mudança “aceitação da patologia” que já se pode
considerar razoável. A média das 3 mudanças é de 2,81, ou
seja entre o nível “2 - perdura no ano seguinte” e “3 - o impacto perdura por vários anos, em declínio”. 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 Academia Mente Ativa nas suas vidas, esses sentimentos ou percepções individuais se desvanecem. Porém, pode
eventualmente existir também uma excessiva dependência,
por parte dos utentes, dos técnicos da Academia Mente Ativa para a resolução dos seus problemas, algo que tem vindo
a ser objeto de discussão pela equipa e que esta análise vem
reforçar. Quanto aos cuidadores informais, a durabilidade

10,0%
das
mudanças é bem superior, situando-se no nível 3, isto é
“o impacto perdura por vários anos, em declínio”. A interpre0,0%
tação
destes resultados deverá ser feita relativamente à inAumento com cada
Aumento
Aceitação
tervenção desenvolvida
cuidador individualmente.
da perceção
da autoconﬁança
da patologia
O impacto dadeintervenção
com
o
utente
influencia,
de certa
autonomia
forma, os resultados dos cuidadores informais. O facto de
a durabilidade ser, para os cuidadores, de nível 3, atesta a
seriedade do trabalho desenvolvido. Por último, os profissioDP por Mudança

nais que cuidam da pessoa com demência apresentam uma
média de 3,36 o que coloca os mesmos entre o nível “3 - o
impacto perdura por vários anos, em declínio” e “4 - perdura
Sensação
Maior
Maior um resultado
Aumento
por vários anos,
estável”. Revela-se
bastante
de melhor
qualidade
valorização
da auto-estima
positivo
e
satisfatório
pois,
os
profissionais
consideram que
cuidador
de vida
proﬁssional
o trabalho que desenvolvem na Academia Mente Ativa será
impactante na sua vida profissional e pessoal mesmo após o
término do projeto.

Quantidade por Mudança

Gráfico 4 - Índice de durabilidade das mudanças
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Tabela 11 - Durabilidade das Mudanças
Stakeholder

Mudança

Índice de Durabilidade

Utentes

Aumento da perceção de autonomia

2,43

Aumento da autoconfiança

2,86

Aceitação da patologia

3,14

Sensação de melhor cuidador

3,00

Maior qualidade de vida

3,14

Maior valorização profissional

3,14

Aumento da auto-estima

3,57

Cuidador Informal

Profissionais que cuidam da pessoa
com demência

7.3. Índices de Importância
O índice de importância das mudanças reflete a relevância
que os stakeholders atribuem a cada mudança, sendo-lhe
perguntado numa escala de 1 (nada importante) a 5 (muito
importante), “Qual a importância de cada uma destas mudanças na sua vida?” A tabela 12 e o gráfico abaixo mostram

que todos os stakeholders consideram que as mudanças são
“muito relevantes”, o que é um resultado a destacar.
Relativamente aos Utentes o valor médio atribuído a todas
as mudanças é de 3,48 (situando-se entre “relativamente importante” e “importante”), o que representa um resultado
muitíssimo positivo, principalmente na medida em que todo

o trabalho com as pessoas com demência assenta na vontade
de cada pessoa colaborar com a intervenção que é proposta a
ser desenvolvida, sendo este nível de importância central para
o sucesso da intervenção. 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 intervenção com a pessoa com demência.
No que diz respeito aos cuidadores, o índice de importância
de ambas as mudanças situa-se, como sumariado na tabela
12, em “importante”, o que significa que a atuação da Academia Mente Ativa é significativa para responder às necessidades destas pessoas. O facto de ser um trabalho que acaba
por ser consequência da intervenção desenvolvida com os
utentes, pessoa cuidada, e de acompanhamento muito próximo, parece-nos ser a explicação para este resultado. Já o
gráfico abaixo mostra que os cuidadores atribuem a mesma
importância à “sensação de melhor cuidador” e à “maior qualidade de vida”. O facto de os dados anteriores demonstrarem alguma oscilação nos resultados referentes à mudança
“maior qualidade de vida” é um aspeto fundamental a ter em
consideração pela equipa, na intervenção, de forma a criar
impacto uma vez que, é uma mudança que este stakeholder
considera muito importante.

1,00%
0,00%
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Por último, os profissionais que cuidam das pessoas com
demência o índice de importância de ambas as mudanças
situa-se, numa escala de 4 (importante) a 5 (muito importante) demonstrando que se revelam mudanças importantes e sobre as quais deve existir muita atenção. O valor médio atribuído a todas as mudanças é de 4,57 revelando-se
a melhor média de todos os stakeholders envolvidos no estudo e que deve continuar a apresentar destaque e relevo.
Os profissionais devem intervir de forma a que os utentes
ganhem confiança no “sistema” e que, assim, contribuam
ativamente para uma solução da sua condição vulnerável.
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Gráfico 5 - Índice de importância das mudanças
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Gráfico 7 - Índice de impacto Cuidadores informais

Gráfico 8 - Índice de impacto Profissionais que exercem cuidados
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Tabela 13 - Impacto das Mudanças

Gráfico 9 - Índice de impacto
- Stakeholders demência
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7.5. Mapa de impacto social
Stakeholders

Segmentos

Quem
afetamos/nos
afeta?

Como vamos Qual o número Atividades
segmentar os total de
em números
Stakeholders? stakeholders/
segmento?

Utentes

Cuidadores
Informais

Profissionais
que exercem
cuidados à
pessoa com
demência

N/A

N/A

N/A

Universo

12

40

10

Realizações

Mudanças

Descontos

Impacto

Descrição

Indicador

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice Impacto

O que muda?

Como medimos a mudança?

Qual o
progresso
observado ?

Que parte
desta
mudança
aconteceria
de qualquer
forma?

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

Que parte
do progresso
se deveu à
intervenção
analisada?

Qual o índice
durabilidade
da mudança
nos
stakeholders
(1-5)?

Qual o
índice de
importância
da mudança
para os
beneficiários
(1-5)?

Qual o impacto
da mudança
(quantidade x
durabilidade x
importância)?

Aumento da
perceção de
autonomia

Média aritmética entre os
segintes indicadores: nível de
concordância com a frase
“Sinto-me capaz de tomar
decisões”; “Sinto-me capaz
de realizar as atividades
propostas”

35,7%

-26,6%

17%

37,5%

2,4

3,6

3,25

Aumento da
autoconfiança

Média aritmética entre os
segintes indicadores: nível
de concordância com a frase
“Sinto-me capaz de ajudar o
outro” e nível de “Sinto vontade
de participar nas atividades
propostas”

46,7%

-20,6%

17%

46,7%

2,9

3,3

4,39

Aceitação da
patologia

Média aritmética entre os
31,6%
segintes indicadores: nível
de concordância com a frase
“Sinto-me capaz de reconhecer
as minhas limitações” e nível
de “Reconheço quando necessito
de pedir ajuda”

-45,6%

19%

37,4%

3,1

3,6

4,20

Sensação de
Média aritmética entre os
31,2%
melhor cuidador segintes indicadores: nível
de concordância com a frase
“Conheço bem as várias
dimensões da doença/demência”
e nível de concordância
com a frase
“O meu familiar tem bons
cuidados”

-14,0%

16%

29,9%

3,0

4,0

3,59

Maior qualidade
de vida

Média aritmética entre os
27,7%
segintes indicadores: nível de
concordância com a frase “Tenho
maior disponiblidade para a
minha vida profissional” e nível
de concordância com a frase
“Consigo integrar os cuidados
ao meu familiar na minha vida
quotidiana. “

-46,2%

16%

34,1%

3,1

4,0

4,29

Maior
valorização
profissional

Média aritmética entre os
segintes indicadores: nível de
concordância com a frase “Sinto
a utilidade do trabalho que
desenvolvo” e nível
de concordância com a frase
“Sinto-me competente no
trabalho que desenvolvo”

33,6%

-6,5%

14%

30,7%

3,1

4,6

4,41

Aumento da
auto-estima

Média aritmética entre os
segintes indicadores: nível de
concordância com a frase
“Sinto-me bem comigo próprio”
e nível de concordância com
a frase “Sinto confiança no
trabalho que desenvolvo”

27,1%

-31,2%

19%

29,0%

3,6

4,6

4,72
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8. Conclusão
e recomendações

Esta análise avaliativa do projeto Academia Mente Ativa 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. Da análise saem, para cada um dos
stakeholders incluídos, 3 grandes conclusões. Para os Utentes
a mudança produzida pela Academia Mente Ativa com mais
valor e impacto nas suas vidas é o aumento da autoconfiança, 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. O aumento da autoestima
é uma das mudanças que deve ser trabalhada ao longo do
projeto a fim de produzir maior impacto nos utentes visto
tratar-se de uma mudança extremamente importante e que
se interliga com o aumento da autoconfiança. Para os cuida-

dores informais da Academia Mente Ativa, a mudança com
mais impacto está diretamente relacionada com a anterior
e refere-se ao aumento da qualidade de vida. O projeto pretende, efetivamente, aumentar a qualidade de vida da pessoa que cuida informalmente, diminuindo a sobrecarga do
mesmo com a promoção da Academia Mente Ativa contribuindo para uma maior disponibilização do cuidador para a
vida profissional e pessoal. Nesse sentido, o projeto é capaz
de intervir nas restantes mudanças pretendidas nos restantes stakeholders. Ou seja, esta mudança influencia, de forma
direta, as restantes mudanças. Desta forma, compreende-se
que o trabalho da Academia Mente Ativa é bastante valorizado, pelo stakeholder em questão.
Para além disso, realça-se os profissionais que demonstram
a importância da Academia Mente Ativa relativamente ao impacto que produz na autoestima e na valorização profissional
do mesmo. Assim sendo, é notório a capacidade do projeto
na produção de uma maior valorização profissional que pode

relacionar-se claramente com as exigências que o mesmo
acarreta. Para além disto, acresce a necessidade constante da
existência de uma enorme proximidade do profissional- utente- cuidador o que contribui para o referido anteriormente. O
facto de existir uma equipa estável e coesa que transmite um
elevado grau de credibilidade na instituição permite os elevados valores que se verificam nesta mudança. É de sublinhar
a enorme vantagem que traz ao projeto a constante preocupação da Academia Mente Ativa 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,
Do contato 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 grupos focais, com os profissionais que exercem
cuidados à pessoa com demência. Foi uma experiência fundamental e enriquecedora no desenho da teoria da mudança, apoiando o desenho da teoria da mudança dos restantes
stakeholders. Foram assim validadas muitas das diretrizes da
Academia Mente Ativa mas também incluídas novas perspetivas. 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 no-
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vas capacidades para olhar para os projetos desenvolvidos.
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
cuidadores informais, pelo que uma revisão da linguagem/
formulação será algo a ter em conta no futuro. O domínio de
conceitos abstratos, dados históricos e hipotéticos que esta
metodologia exige também representaram dificuldades junto de alguns stakeholders e, pelas características deste projeto, 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 stakeholder, A recolha e
a análise dos dados qualitativos foi 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. A relação entre a quantidade da mudança
atribuível à Academia Mente Ativa, a sua durabilidade e a importância que tem para cada stakeholder, parece-nos uma
abordagem bastante interessante e inovadora de avaliação

do projeto. Podemos concluir que uma grande quantidade
da mudança sentida pelos Utentes é atribuída à Academia
Mente Ativa, (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.
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 significam 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 cuidadores informais e consequentemente nos profissionais que exercem os cuidados à pessoa com demência.
Em suma, é fundamental referir que, a análise dos dados
permite demonstrar que a Academia Mente Ativa é um projeto pioneiro na intervenção das áreas das demências e na
área geográfica em questão, concelho de Esposende, pelo
que se revela um dado extremamente positivo para a continuidade do projeto.
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0. Sumário Executivo

O Desafio Jovem é uma instituição sem fins lucrativos (IPSS),
reconhecida como uma Instituição com Fins de Saúde e
devidamente licenciada pelo Ministério da Saúde e pelo SICAD
e que intervém na área da prevenção, reabilitação e inserção
social de pessoas com dependência e comportamentos
aditivos. O período de análise refere-se de Janeiro de 2017 a
Dezembro de 2018 e centra-se sobretudo no seu programa
terapêutico que comporta a fase de reabilitação e inserção
social tendo ao seu dispor duas comunidades terapêuticas
e uma de inserção. Esta análise de impacto social pretende
avaliar o contributo do programa terapêutico na reintegração
social dos seus principais beneficiários, os utentes, mas
também na rede de parceiros que fazem parte deste processo,
as Entidades Empregadoras e a Comunidade Local.

mais impactante o ‘aumento da contratação de pessoas em
vulnerabilidade social’ (50,1%), para as Entidades Empregadoras
e, para a Comunidade Local, esse efeito está mais relacionado
com o ‘aumento do nível de perseverança’ (55,2%).

Nesta análise foram avaliadas, para cada stakeholder, mudanças consideradas fundamentais no processo de envolvimento com a intervenção do Desafio Jovem. Em relação aos
utentes, de entre as três mudanças avaliadas, aquela que
teve maior destaque fora “o aumento do sentimento de pertença”, com os valores mais elevados em relação à quantidade (85,2%), importância (34%) e impacto (40,8%), seguindo-se do ‘aumento da tomada de decisão de forma autónoma’
e do ‘aumento da capacidade de prevenir o risco de recaída’.
Estes resultados estão alinhados com um dos valores fundamentais, o de comunidade, pelo qual a instituição se rege.
Os restantes stakeholders em análise demonstraram, também,
o contributo positivo do Desafio Jovem tendo como efeito

Os resultados em análise revelaram-se muito pertinentes
para a intervenção realizada pela instituição, não só pelo
facto de quantificar o contributo e o impacto que esta tem na
vida dos seus beneficiários e permitir, ainda, avaliar o grau
de mudança caso a mesma não ocorresse, mas também
realçar o seu papel preventivo da degradação da situação de
vulnerabilidade social em que os utentes se encontravam.
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1. Âmbito

1.1. O quê?
De acordo com o relatório anual do SICAD os dados de 2017
e 2018 indicavam que em Portugal, cerca de 57% a 64% das
pessoas com Problemas Ligados ao Álcool (PLA) e 64% de pessoas com Problemas Ligados às Drogas (PLDT) viviam numa
situação de desemprego prolongado, sendo que 54% a 84%
possuíam um nível de escolaridade inferior ao 3º ciclo e 35 a
42% viviam em condição de isolamento social, respetivamente.
Tendo o Desafio Jovem como missão “cativar e promover a pessoa em situação de dependência para a reconstrução de uma
vida sóbria, livre e condigna, tendo os valores cristãos como padrão”, e constatando esta realidade nos seus beneficiários, procura promover cuidados e competências nas pessoas com problemas de dependências e/ou em situação de vulnerabilidade
social tendo em vista a sua autonomia dispondo, para o efeito,
de 2 Comunidades Terapêuticas e 1 Comunidade de Reinserção.

1.2. Porquê?

A análise incidiu sobre o programa terapêutico que integra
algumas das respostas terapêuticas que a instituição desenvolve, nomeadamente, reabilitação e inserção. É nesta última
fase, a de inserção, que os utentes são confrontados com diversas dificuldades de integração sócio-profissional, inerentes ao seu percurso de vida. Deste modo, a intervenção em
análise tem como objetivo geral perceber o contributo do
programa terapêutico na promoção da igualdade de oportunidades de reinserção social e profissional de pessoas com
historial de Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD)
e como objetivos específicos:
Aumentar a autonomia dos utentes na procura de emprego
Aumentar a sua participação ativa na tomada de decisão
Melhorar os relacionamentos com a comunidade externa
Diminuir os riscos psicossociais que poderão ser um obstáculo à reintegração sócio-profissional do utente

A presente análise avaliou o impacto das respostas terapêuticas desenvolvidas, pelo Desafio Jovem, tendo em vista aferir
a sua adequação e pertinência no cumprimento dos objetivos
estabelecidos. Contribui, igualmente, para reajustar estratégias e metodologias no sentido de promover mudanças mais
significativas nos seus beneficiários. Será ainda importante
para a validação do trabalho que desenvolve e reforço da sua
credibilidade, junto da rede de parceiros públicos e privados.
Nesse sentido, esta análise constitui-se como um importante
instrumento de avaliação a apresentar à direção administrativa e técnica bem como aos seus atuais e potenciais parceiros.
1.3. Como?
A presente análise é avaliativa e os dados analisados irão incidir sobre o ano fiscal de 2017 e 2018. Tem como fonte a
base de dados da instituição e relatórios estatísticos regulares
enviados para o Serviço de Intervenção em Comportamentos
Aditivos e nas Dependências (SICAD), organismo orientador
das práticas desenvolvidas na área dos Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD). A análise foi conduzida por um
membro da Equipa Técnica, psicóloga a desempenhar funções na Comunidade de Inserção e por um Membro da Direção Executiva, o Presidente da Instituição.
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2. Stakeholders

2.1. Identificação de Stakeholders
Os stakeholders que foram alvo desta análise, constituem-se
como o elemento central da existência da instituição e causa
com a qual os seus colaboradores estão empenhados e comprometidos. Neste sentido, foram definidos como principais
stakeholders o grupo de utentes, como os beneficiários diretos do projeto com impacto mais visível nas suas vidas. Estes caracterizam-se por serem pessoas com um historial de
Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) e, por esta
razão, realizaram o programa terapêutico no Desafio Jovem,
desenvolvendo uma relação de pelo menos um ano, na comunidade onde concluíram o seu programa de reabilitação,
transitando, posteriormente, para o programa de Inserção.

Terapêutico: com suporte familiar, sem suporte familiar e em
isolamento social. No primeiro grupo, com suporte familiar,
incluíram-se todos os que estavam integrados no seu contexto familiar, sentindo-se apoiados, protegidos e acolhidos
por estes. No grupo sem suporte familiar, incluímos aqueles que estavam desintegrados do seu meio familiar, com
contactos familiares esporádicos não se sentindo apoiados,
protegidos e acolhidos por parte destes. Por último, o grupo
isolamento social são aqueles que se encontravam desintegrados do seu contexto familiar, onde o contacto com familiares seria inexistente e com comportamentos solitários em
relação aos seus pares. Porque os utentes possuem estas diferenças de enquadramento, é expectável que as mudanças
seja sentidas de forma diferente, entre si.

Para uma avaliação mais coerente e detalhada decidiu-se
segmentar os utentes em três grupos de acordo com o tipo
de suporte que detinham na altura da admissão no Programa

Os restantes stakeholders que beneficiam do projeto são:
Entidades empregadoras, que contrataram utentes do
Desafio Jovem nos últimos anos;

Comunidade Local que inclui as 30 igrejas locais, os 6 cafés-convívios e os 6 pontos de contacto espalhados por
Portugal Continental e Ilhas os quais, se constituem como
rede de apoio com a capacidade de integrar os utentes nas
suas atividades comunitárias de forma a dar-lhes suporte
social e mantendo um relacionamento de proximidade,
mesmo após estes terminaram a sua fase de inserção.
Voluntários, constituída por uma média de 10 pessoas;
Familiares dos utentes, que mantém contacto próximo e
regular com os utentes;
Parceiros/doadores, pessoas individuais que contribuem
para a instituição com a doação de géneros e/ou dinheiro;
Financiadores, que inclui as Administrações Regionais de
Saúde e Segurança Social e fornecedores que doam (parcialmente) serviços e produtos como parte da sua responsabilidade social corporativa.
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Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders
Grupos de Stakeholders

Segmentos

Caracterização

Relação com o Projeto

Utentes

Suporte Familiar

Pessoas com CAD, que se encontravam integradas no seu meio
familiar, sentindo-se apoiados, acolhidos e protegidos por estes

Realizaram programa terapêutico de pelo menos um ano, tendo concluído e transitado para a fase de Inserção.

Sem Suporte Familiar

Pessoas com CAD, que se encontravam desintegradas no seu
meio familiar, com contacto familiares esporádicos não sentindo
apoio, acolhimento e proteção por parte destes

Realizaram programa terapêutico de pelo menos um ano, tendo concluído e transitado para a fase de Inserção.

Isolamento Social

Pessoas com CAD, que se encontravam desintegradasno
seu meio familiar, contacto com familiares inexistente e com
comportamento solitário em relação aos seus pares

Realizaram programa terapêutico de pelo menos um ano, tendo concluído e transitado para a fase de Inserção.

Entidades empregadoras

N/A

Empresas parceiras que contrataram nos últimos anos utentes do
Desafio Jovem

Oferecem o acesso a oportunidades de trabalho e/ou formação técnica aos utentes do Desafio Jovem.

Comunidade local

N/A

Cerca de 30 Igrejas e 6 Cafés-convívio e 6 Pontos de Contacto
espalhados pelo país e ilhas

Integram nas suas atividades os utentes de forma a dar-lhes suporte social, mantendo um relacionamento de
proximidade.

Voluntários

N/A

A equipa de voluntários é constituída por uma média de 10
pessoas, que vai variando ao longo do ano de acordo com a sua
disponibilidade.

Disponibilizam o seu tempo a desempenhar tarefas dentro da Comunidade de Inserção ajudando nas tarefas
do funcionamento diário e fazem parte da equipa de intervenção direta e café-convívio, acompanhando utentes
e outras pessoas que se encontram em vulnerabilidade social.

Familiares

N/A

Familiares mais próximos com quem mantém contacto regular e
que se constitui como a rede de suporte primária do utente.

Estão em contacto direto com os utentes e com os conselheiros afetos para obterem novidades dos seus
familiares. Uma vez por mês existe um dia que poderão visitar os seus familiares e ainda existe, pelo menos,
um evento por ano promovido pelo DJ para juntar as famílias e os utentes, num Piquenique.

Parceiros/Doadores

N/A

Pessoas individuais e coletivas que contribuem para a causa com
doações em géneros e/ou em dinheiro.

Através de doações em dinheiro e em espécie (alimentação, serviços, mobiliário, vestuário), contribuem para a
sustentabilidade do Projeto, quer através de doações pontuais, quer de forma mais regular, através das quotas
dos associados coletivos e individuais.

Financiadores

N/A

Administrações Regionais de Saúde e Segurança Social e
fornecedores que doam (parcialmente) serviços e produtos como
parte da sua responsabilidade social corporativa.

Doam géneros (alimentação, vestuário), através de protocolos pré-estabelecidos. Existem acordos em que a
doação é de caráter semanal e noutros de carácter sazonal (ex. fins de estação/ produtos descontinuados).
A ARS financia 80% do tratamento de pessoas com CAD, sendo os restantes 20% financiados pelo utente ou
Segurança Social.
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2.2. Inclusão/exclusão de stakeholders na análise
O beneficiário direto do projeto do Desafio Jovem são os
utentes, sendo estes o principal stakeholder. As entidades
empregadoras e a comunidade local foram os outros dois
stakeholder escolhidos pelo seu grau de envolvimento, acessibilidade e grau de relevância nas mudanças em estudo.
Pelo facto da intervenção dos voluntários estar mais circuns-

crita a uma fase terapêutica específica, não existindo um
acompanhamento na totalidade do programa terapêutico,
optou-se por excluir este stakeholder. Excluem-se ainda os
familiares, pela sua interação com o projeto ser mais pontual e, portanto, não ser suficientemente expressiva para ser
estudada, assim como os parceiros/doadores e os financiadores por terem um contacto indireto com o programa terapêutico e com os utentes.

Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise
Grupos de Stakeholders

Inclusão (S/N)

Justificação

Utentes com suporte social

Sim

São os beneficiários diretos do projeto tendo um impacto direto nas suas vidas.

Utentes sem suporte social

Sim

São os beneficiários diretos do projeto tendo um impacto direto nas suas vidas.

Utentes em isolamento social

Sim

São os beneficiários diretos do projeto tendo um impacto direto nas suas vidas.

Entidades empregadoras

Sim

Espera-se que experienciem mudanças relevantes como resultado do projeto de forma a conhecerem melhor a realidade dos utentes e a criarem mais oportunidades de inserção.

Comunidade Local

Sim

Espera-se que experienciem mudanças relevantes como resultado do projeto. Para além disso, conhecem de perto a realidade dos utentes permitindo-lhes ter uma maior
compreensão do impacto que o projeto tem para eles ao verificarem o contributo que estes têm no novo projeto de vida dos utentes.

Voluntários

Não

Embora possam sentir mudanças relevantes, este grupo de stakeholders não poderá ser incluído na análise

Familiares

Não

Embora possam sentir mudanças relevantes, este grupo de stakeholders não poderá ser incluído na análise

Parceiros/Doadores

Não

As mudanças sentidas não são relevantes para esta análise

Financiadores

Não

As mudanças sentidas não são relevantes para esta análise
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2.3. Plano de envolvimento dos stakeholders
Entre os anos de 2017 e 2018 foram acompanhamos no programa terapêutico do Desafio Jovem 72 utentes que realizaram todo o processo até à fase de inserção mantendo uma
relação de pelo menos 1 ano. Desses 72 utentes, 30 estariam
em condições de vida com suporte familiar, 17 sem suporte
familiar e 25 viviam em isolamento social. O projeto contou
ainda com o envolvimento de 10 Entidades empregadoras e
de 42 estruturas pertencentes à comunidade local.
O mapeamento do impacto foi realizado através de entrevistas telefónicas com uma amostra não aleatória dos três gru-

pos de stakeholders. Optou-se por este tipo de amostragem
pela dificuldade de acesso a todos devido às diferentes localizações geográficas que, consequentemente, dificultam o
contacto presencial. Deste modo, foi selecionada uma amostra menos representativa de 5 utentes com suporte social e
4 sem suporte social e outros 4 em isolamento social. Nas
entidades empregadoras recorremos a 3 representantes e a
5 da comunidade local.
No que diz respeito à quantificação do impacto junto dos
utentes, recorreu-se a inquéritos online sendo que, em algumas
situações, o mesmo foi preenchido com o utente, via telefone,
particularmente, nos casos que não tinham acesso à internet e/

ou com maiores limitações no preenchimento utilizando meios
digitais. Em relação aos stakeholders Entidades empregadoras
e Comunidade Local optou-se também por recorrer a inquéritos online, dada a facilidade logística dessa opção.
A amostra foi mais reduzida dado o universo existente. O
grupo de utentes, foi constituído por 26 elementos do segmento “suporte familiar”, 15 “sem suporte familiar” e 10 em
“isolamento social”. Em relação às entidades empregadoras
participaram 6 e da comunidade local participaram 17.

Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders
Stakeholder

Utentes

Segmento

U

Mapeamento do Impacto

Quantificação do Impacto

n

Amostragem

Método

n

%

Método

Com suporte social

30

41%

5

Entrevistas telefónicas

10

33%

Inquéritos online

Sem suporte social

17

25%

4

Entrevistas telefónicas

8

47%

Inquéritos online

Isolamento social

25

34%

4

Entrevistas telefónicas

10

40%

Inquéritos online

Entidades empregadoras

N/A

10

N/A

3

Entrevistas telefónicas

6

60%

Inquéritos online

Comunidade local

N/A

42

N/A

5

Entrevistas telefónicas

17

40%

Inquéritos online
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3. Realizações

No biénio em análise, 2017-2018, o número de atividades e
de horas encontram-se discriminadas na tabela 4, embora
tenha sido necessária fazer uma estimativa utilizando como

em que um utente pode realizar ao cumprir um programa de
reabilitação numa das comunidades, não se excluindo aqueles que, por diversas opções, podem não ter aderido/faltado
a alguma destas atividades oferecidas. Em relação ao Clube
emprego/procura ativa de emprego, o método utilizado foi o
número de CV’s realizados nos anos em análise, não havendo
dados fidedignos daqueles que fizeram a procura de emprego através de outros meios sem necessitarem deste apoio.
base, o mapa de atividades semanais de uma das Comunidades Terapêuticas. É importante referir que existiu uma extrapolação dos dados, obtendo uma média de atividades e horas

Tabela 4 - Realizações
Que atividades foram realizadas? 12

Nº de atividades

Grupo de reflexão pessoal e espiritual

301

Ações de formação

216

216

72

Dinâmicas de grupo

44

66

72

Lúdico-Desportivas

41

82

72

Ações de envolvimento com comunidade externa/família

51

Acompanhamento psicológico individual

800

Atividades ocupacionais

301

72

Clube Emprego/Procura ativa de emprego

148

29

Liste as atividades macro, não inclua tarefas intermédias.
Atenção! Deve manter os mesmos nomes das atividades em todas as etapas da análise.
3.
Se aplicável.
1.
2.

Nº de horas total3

Nº de beneficiários
72

72
800

72
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4. Teoria da mudança

4.1. Teoria da mudança à chegada

nifestou a importância que esta experiência traz também a
nível pessoal, aprendendo a ser mais perseverantes.

A Visão do Desafio Jovem prende-se com a “Igualdade de
oportunidades de reinserção social de pessoas em vulnerabilidade social” sendo esta o fim para a Teoria de Mudança de
chegada desenvolvida para cada stakeholder em análise. As
mudanças selecionadas estão presentes na tabela 6, baseando-se estas escolhas na sua pertinência para cada stakeholder e pela sua mensurabilidade para o cálculo do impacto.

Utentes
O Desafio Jovem identificou cinco cadeias de mudança que
ocorrem, algumas em simultâneo, estando interligadas entre
si. Todas estas mudanças contribuem para duas mudanças a
longo prazo, nomeadamente, de integração sócio-profissional e de diminuição dos riscos psicossociais envolvidos.

A ida ao terreno permitiu fazer algumas alterações em relação a determinadas mudanças materiais na teoria de mudança de partida, sobretudo com os stakeholders Entidades
Empregadoras (EE) e Comunidade Local (CL). Verificou-se
que é mais notória nas EE, um sentido de comprometimento
com a responsabilidade social de dar uma oportunidade a
pessoas em vulnerabilidade social, trabalhando assim determinadas competências internas como a tolerância. O mesmo se verifica com a Comunidade Local que também ma-

Na primeira cadeia de mudanças, verifica-se que os utentes adquirem conhecimentos e competências pessoais, que não detinham, permitindo-lhes melhorar a forma como se veêm a si
próprios, aumentando a sua autoestima e, consequentemente,
a sua autoconfiança dando-lhes uma maior capacidade em tomarem decisões de forma autónoma. Na segunda cadeia de
mudanças, verifica-se que, em Comunidade, apreendem o modelo de família ganhando assim um sentido de pertença e o desejo de querer ampliar este modelo e replicá-lo nas suas vidas.

As competências sócio-emocionais são abordadas na terceira cadeia de mudanças. Aqui, verifica-se que os utentes
aprendem a expressar as suas emoções, sentimentos e pensamentos de forma construtiva o que leva a alterar a sua
forma de ver o mundo e os outros. Tal mudança, é sustentada por outras que ocorrem em simultâneo, por um lado,
o utente sente-se aceite por esta “família” que o acolhe e
por outro, relacionada com a quarta cadeira de mudanças,
o utente amplia a sua rede de contactos com a comunidade
externa/familiares. Ao mudar a sua percepção, acaba por
haver uma mudança de atitude, ficando os utentes mais
abertos à socialização e mais confiantes em relacionarem-se com a comunidade externa e/ou família, levando-os a
serem mais participativos e, consequentemente, a sentirem-se mais integrados na comunidade externa.
A quinta, e última, cadeia de mudanças, remete para o aumento do conhecimento acerca dos riscos psicossociais
associados aos consumos de substâncias psicoativas. Ao
tomarem conhecimento e sabendo identificar os sinais potenciadores de stress associados a uma possível recaída,
aprendendo as estratégias e integrando-as no seu plano
individual, pretende-se que, após estes passos, o utente
melhore a sua capacidade de aplicação de tais mudanças
necessárias para lidar com os riscos psicossociais identificados e, assim, aumentar a sua capacidade de prevenção
da recaída.
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Entidades Empregadoras
As Entidades Empregadoras que detêm um vínculo, embora informal, com o Desafio Jovem, verificam que existe uma
dificuldade em inserir pessoas em vulnerabilidade social, sobretudo, quando têm um historial de CAD. Deste modo, denota-se uma maior sensibilidade em relação a esta temática
o que leva a que fiquem mais dispostas a derrubar certos
preconceitos resultando em duas cadeias de mudanças. A
primeira cadeia, está relacionada com o aumento do seu envolvimento que resulta num crescimento do nível de comprometimento com a responsabilidade social em relação
a pessoas nesta condição. A segunda cadeia, resultante de
uma maior abertura das EE para dar oportunidades de trabalho, acabando por aumentar a contratação de pessoas em
vulnerabilidade social.
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Comunidade Local
Os membros da Comunidade Local do Desafio Jovem são
aqueles que estão mais próximos dos utentes e, por isso,
estarão mais sensibilizados para a temática dos CAD, o que
leva a que estejam mais disponíveis para ter um papel fundamental quer no processo inicial de encaminhamento,
quer no processo de integração de pessoas que se encontrem nesta situação e, nalguns casos em ambos os processos. Deste modo, estarão, por um lado, mais conscientes e
dão um contributo maior para a integração social de pessoas
nesta condição, resultando num aumento da sua satisfação
pessoal, por outro lado, existe uma mudança de percepção,
sobretudo em relação a pessoas nesta condição e isso faz
com que adquiram um novo sentido de propósito que promove o desenvolvimento de competências internas, como a
tolerância e a aumentar o seu nível de perseverança.
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Tabela 5 - Mudanças Incluídas no cálculo do Impacto
Stakeholder

Mudança

Citações dos Stakeholders

Utentes

Aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma

“tornei-me mais autónomo, eu antes cheguei a uma altura que eu não conseguia fazer nada
sem a opinião dos outros, hoje em dia consigo ponderar e pensar sobre as minhas decisões”; ”
“desembaraço a tomar decisões mais eficientes e autónomas”; “procurar pelo meu pé e fazer por
mim, poder sair, organizar-me e não depender dos outros”

Aumento do sentimento de pertença

“hoje posso dizer que tenho amigos, tenho pessoas que se preocupam comigo”, “saber que eu faço
parte e que sou querido pela sociedade”

Aumento da capacidade de prevenir o risco de recaída

“ficamos mais alerta para não pisar certos caminhos que nos leva ao vício”
“ensinou-me a estar atento aos sinais e usar essas ferramentas”
“a melhor forma de encarar a vida é de uma forma lúcida, sóbria, com serenidade”

Entidades Empregadoras (EE)

Comunidade Local (CC)

Aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social

“o meu objetivo foi dar oportunidade e apostarmos nestas pessoas”

Aumento do comprometimento com a responsabilidade social em relação às
pessoas em vulnerabilidade social

“compete-nos inverter a mentalidade de que a sociedade é injusta, pois a condição que vêm deles
é muito ténue, e temos de ter outra tolerância com eles”; compete às entidades que a acolhem
de tentar minimizar e a dar tolerância para muita coisa que se desculpa que se calhar em outras
pessoas não se desculparia”

Aumento da satisfação pessoal

“Quanto mais nos sentimos úteis em ajudar os outros mais sentido de satisfação pessoal teremos”;
“ao sentir satisfação e anseio de tentar ajudar os outros, também me sinto melhor comigo próprio”

Aumento do nível de perseverança

“o DJ tem me ensinado a perseverança, temos de ter muita paciência e perseverança para vermos
mudança nas pessoas e isso tem me ajudado na minha própria vida e no meu trabalho”

IMPACTO SOCIAL - PROTOTIPAGEM 2020

DESAFIO JOVEM, TEEN CHALLENGE PORTUGAL 52

5. Distância Percorrida

5.1. Indicadores
A análise da evolução das mudanças utilizou a combinação
de indicadores objetivos e subjetivos. Embora tratando-se
de conceitos mais subjetivos tentou-se encontrar indicadores que fossem capazes de medir as mudanças identificadas.
Em relação aos utentes, o ‘aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma’ foi medido através do nível de autonomia na tomada de decisão percecionado pelo
próprio. O ‘aumento do sentimento de pertença’ foi acedido
através do nível de concordância com a frase “sinto que faço
parte da comunidade externa onde estou envolvido”. Por fim,
o ‘aumento da capacidade de prevenir o risco de recaída’ foi
realizado através do grau de concordância com a frase “estou mais consciente dos riscos que me levam ao consumo”
e o grau de aplicação em relação à frase “recorro a alguém
de confiança quando tenho pensamentos negativos que me

segundo indicador que permitiu medir o ‘aumento do nível
de perseverança’ através do nível de concordância com a frase “sinto-me mais perseverante para ver mudanças na vida
de pessoas com problemas aditivos”.

podem levar ao consumo de álcool e/ou drogas”. No final, foi
realizada uma média aritmética entre os dois indicadores.
Nas Entidades Empregadoras, optou-se por um indicador
objetivo, que permitisse avaliar o ‘aumento da contratação
de pessoas em vulnerabilidade social’, através da quantidade
de pessoas empregues em situação de VS e, por um indicador subjetivo, para avaliar o ‘aumento do comprometimento
com a responsabilidade social em relação às pessoas em VS,
através do nível de concordância da frase “sinto-me comprometido(a) com a causa ligada às pessoas que se encontram
em situação de vulnerabilidade social”.
Na Comunidade Local foram utilizados dois indicadores subjetivos, o primeiro para avaliar ‘o aumento da satisfação pessoal’, através do nível de concordância com a frase “sinto-me
satisfeito(a) comigo próprio(a) por ajudar outras pessoas que
se encontram numa situação de vulnerabilidade social” e o

O momento inicial, anterior à intervenção, correspondente
a um valor T0 e o momento imediatamente após ter terminado o período da intervenção, T1, irão ser os dois períodos
em análise. Como tal, para proceder à análise da evolução
entre o período anterior e o posterior à frequência do programa terapêutico do Desafio Jovem irá ser calculado a partir
da média aritmética entre estes valores individuais para cada
stakeholder, nos momentos indicados. A distância percorrida contabiliza assim a evolução que houve na escala entre
estes dois períodos de tempo e é calculada quando se divide
a evolução observada do indicador no período estudado (T1T0) pelo período verificado inicialmente (T0). A Tabela 7 indica
assim a taxa de evolução de cada stakeholder por indicador.
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Tabela 6 - Indicadores da Análise
Stakeholders

Utentes

Entidades Empregadoras

Comunidade Local

Mudança

Indicador

Escala

Fonte

min

max

Aumento da capacidade de tomada de
decisão de forma autónoma

Nível de autonomia na tomada de decisão

1

4

Inquérito aos utentes

Aumento do sentimento de pertença

Nível de concordância com a frase:”Sinto que faço parte da
comunidade externa onde estou envolvido (por ex., actividades
comunitárias, igreja, cafés-convívios, ações de voluntariado)?

1

4

Inquérito aos utentes

Aumento da capacidade de prevenir o risco
de recaída

Média aritmética entre o grau de concordância entre a frase
“Estou mais consciente dos riscos que me levam ao consumo”
e o grau de aplicação em relação à frase: “Recorro a alguém de
confiança quando tenho pensamentos negativos que me podem
levar ao consumo de álcool e/ou drogas”.

1

4

Inquérito aos utentes

Aumento da contratação de pessoas em VS

Quantidade de pessoas empregues em VS

1

4

Inquérito às Entidades Empregadoras

Aumento do comprometimento com a
responsabilidade social em relação a pessoas
em VS

Nível de concordância com a frase: “Sinto-me comprometido
com a causa ligada às pessoas que se encontram em situação
de vulnerabilidade social”

1

4

Inquérito às Entidades Empregadoras

Aumento da satisfação pessoal

Nível de concordância com a frase: “Sinto-me satisfeito(a)
comigo próprio(a) por ajudar outras pessoas que se encontram
numa situação de vulnerabilidade social”

1

4

Inquéritos a membros da Comunidade Local

Aumento do nível de perseverança

Nível de concordância com a frase “sinto-me mais perseverante
para ver mudanças na vida de pessoas com CAD”?

1

4

Inquéritos a membros da Comunidade Local
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Tabela 7 - Distância Percorrida
Stakeholder

Mudança

Segmento

DP

Utente

Aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma

Suporte Familiar

44%

Sem Suporte Familiar

87,5%

Isolamento Social

93,8%

Suporte Familiar

66,7%

Sem Suporte Familiar

80%

Isolamento Social

111,1%

Suporte Familiar

36,4%

Sem Suporte Familiar

52,5%

Isolamento Social

74,1%

N/A.

66,7%

Aumento do sentimento de pertença

Aumento da capacidade de prevenir risco de recaída

Entidades empregadoras

Comunidade Local

Aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social
Aumento do comprometimento com a responsabilidade social em relação a pessoas em vulnerabilidade social

48%

Aumento da satisfação pessoal

32,1%

Aumento do nível de perseverança

42,3%
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De um modo geral, podemos dizer que, no grupo dos utentes, o progresso foi positivo. Em relação aos utentes com suporte familiar, a sua taxa de evolução foi ligeiramente mais
baixa que nas restantes. O aumento do sentimento de pertença foi aquele em que houve um progresso mais significativo (66,7%), enquanto que no grupo dos utentes sem suporte familiar a mudança que teve uma maior taxa de progresso
foi a relativa ao ‘aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma’ (87,5%). Por fim, o grupo de utentes
em isolamento social demonstraram uma taxa de evolução
bastante elevada, sendo a relativa ao sentimento de pertença aquela que obteve um maior progresso (111,1%). Dentro
das mudanças verificadas destaca-se a mudança ‘aumento
do sentimento de pertença’ como aquela que, de um modo
geral, teve uma maior taxa de progressão nos diferentes segmentos de utentes (85,2%) e o grupo em isolamento social,
como aquele que evidenciou, em todas as mudanças, uma
maior evolução.
Em relação aos restantes stakeholders, as entidades empregadoras registaram uma taxa de evolução positiva em relação ao aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social (66,7%) e o aumento do seu comprometimento
com a responsabilidade social em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade social (48%). A comunidade local,
teve uma taxa de evolução de 42,3% em relação ao aumento
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do nível de perseverança e de 32,1% relativo ao aumento da
satisfação pessoal.

Jovem, contribuiu para o reforço e melhoria desse sentimento/capacidade.

Os resultados obtidos não provocaram nenhuma surpresa
e revelaram-se bastante positivos demonstrando, assim, a
importância das dimensões trabalhadas durante o programa terapêutico e a sua relevância para a reinserção social
de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O grupo
relativo aos utentes em isolamento social, é aquele que realmente apresenta uma distância percorrida superior em todas as mudanças, provavelmente, por não deterem, previamente, figuras de referência, por não deter qualquer outro
tipo de suporte ou, quando muito, um suporte precário, encontrando-se muitos deles marginalizados pela sociedade,
o que aumenta o grau de atribuição ao facto de se sentirem
integrados e que fazerem parte de algo, como o sentimento
de pertença assim o indica. Devido à existência de um contexto de apoio familiar com eventual abertura para participar nas decisões tomadas em família, é compreensível que
o grupo de utentes com suporte familiar, não tenha uma distância percorrida mais acentuada comparativamente com
os restantes dois segmentos do grupo utentes. No entanto,
os valores obtidos indicaram também um resultado positivo,
o que permite afirmar que, apesar de existência prévia de
algum grau de sentimento de pertença, de autonomia e capacidade de prevenir o risco de recaída, o apoio do Desafio

Os resultados obtidos em relação aos restantes stakeholders
estavam alinhados com as expectativas da instituição sendo
estas, inclusive, superadas, em relação às entidades empregadoras as quais, demonstraram que realmente o contacto
com as pessoas em vulnerabilidade social tem-se mostrado
positivo, contribuindo para a contratação de mais pessoas e
para aumentar o seu nível de comprometimento. O mesmo
acontece com a comunidade local em que a evolução sentida tem-se mostrado positiva nas mudanças estudadas.
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6. Descontos

6.1. Atribuição I
Tendo em conta as mudanças em análise para cada
stakeholder avaliou-se o grau de evolução que ocorreria se
não houvesse a intervenção do Desafio Jovem. Deste modo
calculou-se a Atribuição I, que resulta de uma comparação
entre a distância percorrida observada (aquela que realmente aconteceu) e a distância percorrida hipotética (ou
seja, que aconteceria se os stakeholders não tivessem recebido o apoio do Desafio Jovem). A taxa de atribuição I foi
assim calculada tendo como base as respostas aos questionários realizados, para cada stakeholder e cujos resultados
se apresentam na tabela 8.
Os valores obtidos demonstram que para os diferentes
segmentos de utentes, foi dada uma atribuição I negativa
à mudança ‘aumento da capacidade de tomada de decisão
de forma autónoma’, o que significa que sem a interven-

ção ocorrida piorava sua situação. O mesmo acontece em
relação à mudança ‘aumento do sentimento de pertença’,
onde a situação se agravaria sobretudo no segmento ‘suporte familiar’ e ‘sem suporte familiar’. No caso do segmento isolamento social, esta mudança não ocorreria sem a
intervenção da instituição, talvez por considerarem, dado
ao seu isolamento, não poder piorar a situação em que se
encontravam.
A atribuição I em relação ao ‘aumento da capacidade de
prevenir o risco de recaída’ tem um resultado negativo de
-41,3% no grupo ‘suporte familiar’, o que indica que sem o
apoio institucional a situação agravar-se-ia. Já em relação
ao grupo ‘sem suporte familiar’ poderia haver uma melhoria
mas muito pouco significativa e, mais uma vez, o grupo ‘isolamento social’ indica que a mudança não ocorreria, mais
uma vez explicada, talvez, pela sua incapacidade em estes
se perspectivarem no futuro, para além de que não se pode

recair numa situação de dependência, de onde não se saiu.
Os restantes stakeholders tiveram também uma atribuição
I negativa, o que indica que sem a intervenção realizada
as Entidades Empregadoras e a Comunidade Local teriam
resultados menores em relação às mudanças avaliadas, à
exceção da mudança “aumento da contratação de pessoas
em situação de vulnerabilidade social”, o que indica que
esta já poderia ser uma política prévia adotada pelas Entidades Empregadoras em análise.
No geral, os resultados estavam em sintonia com o projeto. Estes são confirmados pela realidade constatada no trabalho desenvolvido pela instituição, no terreno, junto desta população a qual apresenta muitas fragilidades, onde o
apoio institucional é muitas vezes o último recurso a que
estes recorrem quando todos os outros recursos esgotaram e, por vezes, quando as condições de vida em que se
encontram já são muito precárias.
Estes resultados são também de grande importância para
perceber que uma intervenção com esta população não só
melhora aspectos imprescindíveis para a sua reabilitação e
reinserção, como permite perceber que sem esta intervenção a situação de fragilidade em que se encontravam pioraria estando, deste modo, a trabalhar ao nível da prevenção
da degradação da sua situação de vulnerabilidade social.
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Tabela 8 - Atribuição I
Stakeholder

Mudança

Segmento

Atribuição I

Utentes

Aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma

Suporte Familiar

-27,3%

Sem Suporte Familiar

-21,4%

Isolamento Social

-20%

Suporte Familiar

-25%

Sem Suporte Familiar

-8,3%

Isolamento Social

0%

Suporte Familiar

-41,3%

Sem Suporte Familiar

4,8%

Isolamento Social

0%

N/A

20%

Aumento do sentimento de pertença

Aumento da capacidade de prevenir risco de recaída

Entidades Empregadoras

Comunidade Local

Aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social
Aumento do comprometimento com a responsabilidade social em relação a pessoas em vulnerabilidade social

-16,7%

Aumento da satisfação pessoal

-22,2%

Aumento do nível de perseverança

-18,2%
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6.2. Atribuição II
Esta atribuição estima a percentagem de evolução que se
deveu ao contributo de outras instituições e/ou pessoas
que prestam um tipo de apoio semelhante ao Desafio Jovem e que, portanto, também partilham os resultados alcançados. A Atribuição II foi aferida através de de uma pergunta em que o inquirido avalia a quantidade de mudança
atribuída ao Desafio Jovem numa escala de distribuição de
1 a 10 pontos.
Na Tabela 9 verificamos que, de um modo geral, as pontuações são muito baixas, o que significa que a quantidade de
evolução de cada mudança atribuída, a outra organização
e/ou pessoa, foi muito reduzida e que, portanto, a intervenção do Desafio Jovem terá um peso bastante elevado.
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Nomeadamente, em relação à mudança ‘aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma’, os utentes com ‘suporte social’ atribuem apenas 9% dessa evolução a outras entidades e, por isso, 91% dessa mudança é
atribuída ao Desafio Jovem. O mesmo acontece com os outros segmentos com uma taxa de atribuição a 20%, assim
como nas restantes mudanças em análise o que demonstra
resultados muitos positivos para a intervenção.
Em relação às Entidades Empregadoras, para ambas as
mudanças, verificou-se uma percentagem de atribuição II
de 10%. A Comunidade Local apresentou resultados ligeiramente mais altos, de 22% para ambas as mudanças, no
entanto, isto representa ainda um peso muito significativo
do contributo que é dado ao Desafio Jovem (90% e 78%,
respetivamente).
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Tabela 9 - Atribuição II
Stakeholder

Mudança

Segmento

Atribuição II

Utentes

Aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma

Suporte Familiar

9%

Sem Suporte Familiar

16%

Isolamento Social

11%

Suporte Familiar

5%

Sem Suporte Familiar

13%

Isolamento Social

11%

Suporte Familiar

7%

Sem Suporte Familiar

0%

Isolamento Social

30%

N/A

10%

Aumento do sentimento de pertença

Aumento da capacidade de prevenir o risco de recaída

Entidades Empregadoras

Comunidade Local

Aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social
Aumento do comprometimento com a responsabilidade social em relação a pessoas em vulnerabilidade social

10%

Aumento da satisfação pessoal

22%

Aumento do nível de perseverança

22%
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7. Impacto

vivência comunitária, durante a estadia em comunidade
terapêutica.

7.1. Quantidade

Numa interpretação dos resultados por segmento, verifica-se que, para cada mudança, a quantidade é mais notória no
grupo “isolamento social” e, logo de seguida, pelos outros
dois grupos que têm resultados muito semelhantes. Mais
uma vez evidencia-se este grupo talvez pelo sentimento de
falta de apoio e aceitação que existia antes da sua entrada
em tratamento, o que pode justificar o facto de esta mudança ter tido uma maior quantidade em relação aos outros
dois grupos que evidenciaram ainda algum tipo de contacto
com os seus familiares embora, no grupo ‘sem suporte familiar’ este possa ser irregular.

Após a subtração das taxas de atribuição à distância percorrida pelos stakeholders foi possível obter a quantidade
de cada mudança causada pela intervenção do Desafio
Jovem. No quadro 10 e no gráfico 1 abaixo podemos ver

que a mudança mais significativa que os três grupos de
utentes apresentam diz respeito ao ‘aumento do sentimento de pertença’ (85,2%), o que está em consonância
com a filosofia do programa terapêutico a qual, assenta num relacionamento de proximidade e de integração,
característicos do modelo familiar de acolhimento e con-

Gráfico 1- Quantidade das Mudanças geradas pelo projeto
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As entidades empregadoras atribuem quantidades que rondam os 50% enquanto que a comunidade local atribui quantidades ligeiramente mais baixa na ordem dos 30-40%.

Tabela 10 - Quantidade
Stakeholder

Mudança

Segmento

Quantidade

Utentes

Aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma

Suporte Familiar

51%

Sem Suporte Familiar

89%

Isolamento Social

100,1%

Suporte Familiar

79,2%

Sem Suporte Familiar

75,8%

Isolamento Social

98,9%

Suporte Familiar

47,9%

Sem Suporte Familiar

50%

Isolamento Social

51,9%

N/A

48%

Aumento do sentimento de pertença

Aumento da capacidade de prevenir o risco de recaída

Entidades Empregadoras

Comunidade Local

Aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social
Aumento do comprometimento com a responsabilidade social em relação a pessoas em vulnerabilidade social

50,4%

Aumento da satisfação pessoal

30,6%

Aumento do nível de perseverança

39%
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forma
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(sendo que no nível 1 “o impacto da mudança extingue-se
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Como podemos ver no gráfico 2, os valores mais perto do 5
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menores, no geral, os valores obtidos foram uma agradável
surpresa e a durabilidade das mudanças ocorridas reforça o

Gráfico 2 - Índice de Durabilidade das Mudanças
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Tabela 11 - Durabilidade das Mudanças
Stakeholder

Mudança

Segmento

Índice de Durabilidade

Utentes

Aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma

Suporte Familiar

4,1

Sem Suporte Familiar

4,1

Isolamento Social

3,9

Suporte Familiar

3,8

Sem Suporte Familiar

3,8

Isolamento Social

3,8

Suporte Familiar

3,3

Sem Suporte Familiar

3,0

Isolamento Social

4,0

N/A

2,5

Aumento do sentimento de pertença

Aumento da capacidade de prevenir o risco de recaída

Entidades Empregadoras

Comunidade Local

Aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social
Aumento do comprometimento com a responsabilidade social em relação a pessoas em vulnerabilidade social

2,5

Aumento da satisfação pessoal

3,7

Aumento do nível de perseverança

3,5
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Relativamente aos utentes, não existem diferenças significativas entre os diferentes segmentos mostrando-se todas

Pelos gráficos circulares (4 a 6), no stakeholder utentes, pode
observar-se que o ‘aumento da capacidade de tomada de
decisão de forma autónoma’ (34%), foi a que teve maior importância, seguindo-se do ‘aumento da capacidade de prevenir o risco de recaída’ (33,2%) e, por fim, do ‘aumento do
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Tabela 12 - Importância das Mudanças
Stakeholder
Utentes

Mudança

Segmento

Índice de Importância

Aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma

Suporte Familiar

4,4

Sem Suporte Familiar

4,5

Isolamento Social

4,4

Suporte Familiar

4,3

Sem Suporte Familiar

4,8

Isolamento Social

4,8

Suporte Familiar

4,3

Sem Suporte Familiar

4,0

Isolamento Social

5,0

N/A

4,0

Aumento do sentimento de pertença

Aumento da capacidade de prevenir o risco da recaída

Entidades Empregadoras

Comunidade Local

Aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social
Aumento do comprometimento com a responsabilidade social em relação a pessoas em vulnerabilidade social

3,8

Aumento da satisfação pessoal

4,5

Aumento do nível de perseverança

4,6

4,00
4,00

48,7%

51,3%

3,00
3,00
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7.4. Índices de Impacto

direta, permitem perceber dentro de cada mudança qual o
impacto de cada uma para cada stakeholder e entre estes.

O Índice de impacto resulta da multiplicação de três variáveis: quantidade, duração e importância. Deste modo, obtêm-se resultados que, embora não tenham comparação

A análise de índices de impacto, para cada segmento de
utentes, visível na tabela 13 permite concluir que os utentes

em ‘isolamento social’ sentem um maior impacto em todas
as mudanças. Os utentes ‘suporte familiar’, são os que sentem um impacto menor, à exceção da mudança ‘aumento da
capacidade de prevenir o risco de recaída’, o que, de certa
forma corresponde às expectativas.

Tabela 13 - Impacto das Mudanças
Stakeholder

Mudança

Segmento

Índice de Impacto

Utentes

Aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma

Suporte Familiar

9,19

Sem Suporte Familiar

16,52

Isolamento Social

17,18

Suporte Familiar

12,94

Sem Suporte Familiar

13,51

Isolamento Social

18,04

Suporte Familiar

6,8

Sem Suporte Familiar

6

Isolamento Social

10,37

N/A

4,8

Aumento do sentimento de pertença

Aumento da capacidade de prevenção da recaída

Entidades Empregadoras

Comunidade Local

Aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social
Aumento do comprometimento com a responsabilidade social em relação a pessoas em vulnerabilidade social

4,79

Aumento da satisfação pessoal

5,1

Aumento do nível de perseverança

6,28

social em relação
às pessoas
de pertença
a deem vulnerabilidade
social
noma

de pessoas em
vulnerabilidade social

de prevenir o risco
de recaída

comprometimento
com a responsabilidade
social em relação às pessoas
em vulnerabilidade social

da satisfação pessoal

do nível de perseverança
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19,8%
32,8%

48,7%

51,3%
Era expectável que, sendo estes os beneficiários
diretos, o
índice de impacto fosse superior nos utentes (63,4%), seguindo-se a comunidade local (19,8%) e, por último, as entidades
empregadoras (16,7%) (Gráfico 7).

Aumento do
comprometimento
a responsabilidade
cisãocom
de forma
autónoma
social em relação às pessoas
em
vulnerabilidade social
co de
recaída

o

Nos gráficos circulares (Gráfico 8-10), pode-se ainda visualizar
que dentro do grupo ‘utentes’, a mudança mais impactante foi
Aumentodo sentimentoAumento
o ‘aumento
de pertença’ (40,8%), seguido pelo
da satisfação pessoal

do nível de perseverança

‘aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma’ (37,6%) e, por último, ‘aumento da capacidade
de preve63,4%
16,7%
nir o risco de recaída’ (21,6%). Não surpreende esta distribuição
tanto mais que está alinhada com o nível de importância e grau
de evolução, anteriormente, referidos pelos utentes.
Em relação ao impacto sentido pelas Entidades Empregadoras, foi relativamente homogéneo, destacando-se ligeira-

Aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social

Utentes

Aumento do comprometimento com a responsabilidade social
em relação às pessoas em vulnerabilidade social

Comunidade local

Gráfico 7 - Impacto nos Stakeholders
19,8%

Entidades empregadoras
Gráfico
8 - Impacto nos Utentes
21,6%
37,6%

51,3%

50,5%
16,7%

49,5%
63,4%

40,8%

nerabilidade social

Utentes
Aumento da satisfação pessoal

Aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma

onsabilidade social
ocial

Comunidade
Aumento dolocal
nível de perseverança

Aumento da capacidade de prevenir o risco de recaída

Entidades empregadoras

Aumento do sentimento de pertença

21,6%
37,6%

em relação às pessoas em vulnerabilidade social

Aumento do sentimento de pertença

Aumento do sentim

Entidades empregadoras
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37,6%

50,5%

mente a mudança ‘aumento da contratação de pessoas em
vulnerabilidade social’ (50,1%). Já na Comunidade Local a
mudança mais impactante diz respeito ao ‘aumento do nível de perseverança’ (55,2%),

49,9%

49,5%

50,1%
40,8%

Aumento da capacidade de tomada de decisão de forma autónoma

Aumento da satisfação pessoal

Gráfico 9 - Impacto nas Entidades
Empregadoras

49,9%

50,1%

Aumento do
nível
perseverança
Gráfico
10
- de
Impacto
da contratação de pessoas em vulnerabilidade social
na Aumento
Comunidade
Local
Aumento do comprometimento com a responsabilidade social
em relação às pessoas em vulnerabilidade social

55,2%

Aumento da contratação de pessoas em vulnerabilidade social

Aumento da satisfação pessoal

Aumento do comprometimento com a responsabilidade social
em relação às pessoas em vulnerabilidade social

Aumento do nível de perseverança

44,8%

Aumento da capacidade de prevenir o risco de recaída
Aumento do sentimento de pertença
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Mapa de Impacto
Stakeholders

Segmentos

Universo

Realizações

Mudanças

Quem
afetamos/
nos afeta?

Como vamos
segmentar os
Stakeholders?

Qual
o número
total de
stakeholders/
segmento?

Atividades
em
números

Descrição

Indicador

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice Impacto

O que muda?

Como medimos
a mudança?

Qual
o progresso
observado ?

Que parte
desta
mudança
aconteceria
de qualquer
forma?

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

Que parte
do progresso
se deveu
à
intervenção
analisada?

Qual o índice
durabilidade
da mudança
nos
stakeholders
(1-5)?

Qual o índice
de importância
da mudança
para os
beneficiários
(1-5)?

Qual o impacto
da mudança
(quantidade
x durabilidade
x importância)?

Aumento
da capacidade
de tomada de decisão
de forma autónoma

Nível de
autonomia
na tomada
de decisão

44,0%

-27,3%

9%

51,0%

4,1

4,4

9,19

Aumento
do sentimento
de pertença

Nível de
66,7%
concordância com a
frase:”Sinto que faço
parte da comunidade
externa onde estou
envolvido (por ex.,
actividades
comunitárias, igreja,
cafés-convívios, ações
de voluntariado)?

-25,0%

5%

79,2%

3,8

4,3

12,94

Aumento da
capacidade de
prevenir o risco
de recaída

Média aritmédica
entre o grau de
concordância entre
a frase “Estou mais
consciente dos riscos
que me levam ao
consumo”
e o grau de aplicação
em relação à frase:
“Recorro a alguém
de confiança quando
tenho pensamentos
negativos que me
podem levar ao
consumo de álcool
e/ou drogas”

36,4%

-41,3%

7%

47,9%

3,3

4,3

87,5%

-21,4%

16%

89,0%

4,1

4,5

16,52

Utentes

Com suporte
familiar

Sem suporte
familiar

Isolamento
Social

Entidades
empregadoras

Comunidade
local

30

17

25

10

42

Descontos

Aumento da
Nível de autonomia
capacidade de tomada na tomada
de decisão de forma
de decisão
autónoma

Impacto

6,80

Aumento do
sentimento de
pertença

Nível de
80,0%
concordância
com a frase:”Sinto
que faço parte da
comunidade externa
onde estou envolvido
(por ex., actividades
comunitárias,
igreja, cafésconvívios, ações de
voluntariado)?

-8,3%

13%

75,8%

3,8

4,8

13,51

Aumento da
capacidade de
prevenir o risco
de recaída

Média aritmédica
entre o grau de
concordância entre
a frase “Estou mais
consciente dos
riscos que me levam
ao consumo” e o
grau de aplicação
em relação à frase:
“Recorro a alguém
de confiança quando
tenho pensamentos
negativos que me
podem levar ao
consumo de álcool e/
ou drogas”

4,8%

0%

50,0%

3,0

4,0

6,00

Aumento da
Nível de autonomia
93,8%
capacidade de tomada na tomada de decisão
de decisão de forma
autónoma

-20,0%

11%

100,1%

3,9

4,4

17,18

Aumento do
sentimento de
pertença

Nível de concordância 111,1%
com a frase:
”Sinto que faço
parte da comunidade
externa onde estou
envolvido (por ex.,
actividades
comunitárias, igreja,
cafés-convívios, ações
de voluntariado)?

0,0%

11%

98,9%

3,8

4,8

18,04

Aumento da
capacidade
de prevenir o risco de
recaída

Média aritmédica
entre o grau de
concordância entre
a frase “Estou mais
consciente dos
riscos que me levam
ao consumo” e o
grau de aplicação
em relação à frase:
“Recorro a alguém
de confiança quando
tenho pensamentos
negativos que me
podem levar ao
consumo de álcool e/
ou drogas”

0,0%

30%

51,9%

4,0

5,0

10,37

Aumento da
contratação
de pessoas em
vulnerabilidade social

Quantidade de
66,7%
pessoas empregues
em situação de
vulnerabilidade social

20,0%

10%

48,0%

2,5

4,0

4,80

Aumento do
comprometimento
com a
responsabilidade
social em relação
às pessoas em
vulnerabilidade social

Nível de concordância 48,0%
com a frase: “Sintome comprometido
com a causa ligada
às pessoas que
se encontram
em situação de
vulnerabilidade
social”

-16,7%

10%

50,4%

2,5

3,8

4,79

Aumento da satisfação Nível de concordância 32,1%
pessoal
com a frase:
“Sinto-me satisfeito(a)
comigo próprio(a) por
ajudar outras pessoas
que se encontram
numa situação de
vulnerabilidade
social”

-22,2%

22%

30,6%

3,7

4,5

5,10

Nível de concordância 42,3%
com a frase:
“Sinto-me mais
perseverante para
ver mudanças na
vida de pessoas com
problemas aditivos”

-18,2%

22%

39,0%

3,5

4,6

6,28

Aumento do nível de
perseverança

52,5%

74,1%
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8. Conclusão
e recomendações

Enquanto IPSS que opera em Portugal há 42 anos, foi importante fazer uma avaliação da sua intervenção, fazendo uso
de métodos e escalas estandardizadas para avaliar o impacto que o Programa Terapêutico tem na vida dos seus utentes
e também de alguns dos seus parceiros. Para tal, embora
seja uma prototipagem, foi extremamente útil para validar
a sua intervenção e recolher indicadores tendo em vista o
aperfeiçoamento das suas respostas terapêuticas e a melhoria da sua relação com as entidades empregadoras e com a
rede de parceiros.
Outro facto a salientar, é o caráter pedagógico desta análise que permitiu um processo de aprendizagem, não só do
método avaliativo, mas também da realidade dos nossos
stakeholders em relação à sua perceção sobre o Desafio Jovem. Foi interessante conhecer, nas entrevistas iniciais, mudanças por estes relatadas das quais, não se possuía uma
perceção tão clara do impacto positivo nas suas vidas, o que

de um modo geral, o que requer que a estratégia formativa
respeitante à prevenção da recaída, ministrada no Programa
Terapêutica, possa ser repensada.

nos conduziu a uma reconsideração dos indicadores e a uma
modificação na Teoria de Mudança.
Assim, de um modo geral, em relação ao stakeholder utentes, retiramos 5 conclusões essenciais. E primeiro lugar, o
“sentimento de pertença” foi, de entre as 3 mudanças em
análise, a que se destacou no nível de importância e no grau
de evolução sentido pelos utentes, o que confirma, inequivocamente, um dos traços distintivos da instituição - a vida
comunitária - assente num dos seus valores, Comunhão, e
valida a assinatura da sua missão, “Nas Pessoas uma causa”.
A cultura de aceitação e a modelagem, enquanto estratégia
terapêutica, poderão justificar os resultados obtidos, sendo
igualmente um dos fatores que contribuem para o sucesso e
durabilidade dos seus efeitos após a conclusão do programa
terapêutico. Por sua vez, a mudança ‘aumento da capacidade de prevenir o risco de recaída” foi a que teve um grau de
evolução e durabilidade menor, sendo a menos impactante,

Os utentes do segmento “isolamento social” demonstram,
de um modo geral, para cada mudança, um maior progresso
e classificam-no com maior grau de atribuição à intervenção
do Desafio Jovem, assim como ao nível da sua importância e
impacto.
A durabilidade, por conseguinte, fora outro resultado importante permitindo constatar que as mudanças ocorridas perduram vários anos.
A última conclusão desta análise de resultados e, talvez a
mais importante, foi perceber que, caso a intervenção do
Desafio Jovem não existisse, agravar-se-ia a situação em que
os utentes se encontravam em relação às mudanças estudadas, o que indica um valor preventivo à intervenção do Desafio Jovem. Tal facto vem sustentar a necessidade de reforçar
a intervenção do Desafio Jovem numa fase mais precoce de
forma a evitar a deterioração da situação de vulnerabilidade
em que as pessoas se encontram antes de integrar o programa terapêutico para que a pessoa não tenha de “pedir
ajuda” tão tarde, isto é, quando se encontra já com poucos
recursos pessoais e psicológicos.
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Os resultados referentes aos restantes stakeholders mostraram-se também muito positivos nas mudanças estudadas,
revelando que o Desafio Jovem tem efetivamente um papel importante não só no beneficiário direto do programa
terapêutico, mas também nos parceiros que constituem a
rede de referenciação e suporte ficando isso muito evidente
nas entrevistas iniciais nas quais, foi feita referência de que
a mudança nos outros provoca também mudança nas suas
próprias vidas.
Em relação à durabilidade da intervenção nas entidades empregadoras, o valor 2,5 para ambas as mudanças, indica uma
durabilidade mais baixa, em relação aos outros stakeholders.
Deste modo, impele a uma atenção particular nas estratégias
a desenvolver, tendo em vista o reforço deste vínculo para que
também estes possam beneficiar de maior duração destas mudanças que são, também, fundamentais para a concretização
dos objetivos da instituição.
A comunidade local foi, por sua vez, aquela em o grau de evolução e de quantidade de mudança atribuível ao Desafio Jovem
teve menor impacto, comparativamente aos restantes stakeholders, o que recomenda uma reavaliação das estratégias de envolvimento, de forma a estreitar a relação com o Desafio Jovem
e a redefinição das mudanças que sejam mais importantes para
estes, através de um levantamento em Grupos Focais.
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A principal dificuldade na execução desta análise avaliativa
prende-se com a obtenção de dados objetivos pelo facto de
não existir uma baseline. Assim, a análise partiu de um período (T0) que não foi avaliado em tempo real, apenas foi
perspectivado no questionário, pelo próprio sujeito, o que
dificultou a extração de dados objetivos sobre o impacto de
cada mudança antes do programa terapêutico.
A atual situação pandémica pelo vírus COVID 19 foi outra limitação ao estudo, uma vez que impossibilitou a realização
de grupos focais e o dificultou o acesso à amostra em análise.
Numa próxima análise de impacto estas limitações deverão
ser colmatadas através do aumento da representatividade
da amostra e da ocorrência de grupo focais.
No geral, para além das recomendações já referidas, futuramente será importante destacar a necessidade de reavaliar
as estratégias de follow-up e acompanhamento dos utentes
que terminam o programa terapêutico, bem como, de estratégias para alargar a rede de entidades empregadoras e o
seu engagement com a missão da instituição.
Igualmente, decorrente das dificuldades na execução desta
análise, torna-se imperativo a redefinição da recolha, sistematizada, de dados que contribuam para uma análise não só
ao nível estatístico, para cumprimento de obrigações legais,
mas sobretudo para uma avaliação rigorosa do impacto da

intervenção. Nesse sentido, salienta-se entre outros aspectos, a vantagem em implementar escalas estandardizadas
num período pré e pós programa terapêutico.

Ginásio Clube de Alcobaça
“Melhores pessoas,
melhores Atletas”

Protótipo Análise Impacto Avaliativa
2019 > 2020
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0. Sumário Executivo

O desporto é um excelente meio para a aquisição de valores
morais e éticos, mas o desenvolvimento das denominadas competências sociais, só é assegurado se a prática for bem orientada na promoção de uma atitude responsável, ativa, crítica
e construtiva pelos adultos mais significativos, como os pais/
familiares, professores e outros, que, por via da proximidade,
exercem influência em contexto comunitário, como é o caso
dos agentes desportivos - treinadores, dirigentes, árbitros.
Porém, não há habitualmente uma linha condutora entre estes Agentes Educativos (AE’s) e os jovens, onde as expectativas, princípios de atuação e objetivos se fundamentam em
conhecimentos e valores comuns. Nesta desarticulação de
interesses germina a violência muito típica do futebol.
O Ginásio Clube de Alcobaça vem aprofundando o estudo
deste fenómeno e desenhou um programa de informação e

Desta abordagem preventiva, resultou um efeito potenciador do desempenho desportivo em 22,1%, avaliado pelo
cruzamento de dados objetivos e subjetivos, de auto e hetero avaliação, assim se validando o racional que dá nome ao
projeto – Melhores Pessoas, Melhores Atletas!

capacitação visando alinhar, expectativas e comportamentos entre os 3 principais intervenientes que estão na origem
desta violência – Atletas, Pais, Treinadores - procurando trazer evidência de que, atuar diretamente nas falhas educativas destes, o efeito é mais prometedor do que campanhas
de sensibilização ou punições.
Este relatório apresenta o protótipo do modelo de avaliação
de Impacto Social do processo piloto junto das equipas de
juniores, Juvenis A e B, seus pais e treinadores, procurando
avaliar o impacto das atividades.
Desta análise sobressai que o maior impacto foi efetivamente
nos pais (42,8%), sendo por todos reconhecido que melhoraram
as suas competências sociais (média 48,4%), resultando numa
maior valorização do clube e corresponsabilização em torná-lo
objetivamente num espaço de educação social (média 53,8%).
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atletas, treinadores, dirigentes, professores - para o processo
de educação social dos jovens atletas, gerando uma mais adequada cultura desportiva entre todos, focada não nos resultados, mas na arte de saber estar e bem jogar. Os resultados
terão de ser consequências naturais e não O objetivo.

1. Âmbito

1.1. O quê?
Só no âmbito da Polícia de Segurança Pública, na época
2018/2019, foram registados 5.843 atos de violência
associados ao futebol.
A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, nas 2
últimas épocas registou 118 agressões a árbitros, sendo
que historicamente a esmagadora maioria acontece nos
campeonatos distritais, mais de metade em jogos de camadas
jovens.
Segundo o ex-árbitro Duarte Gomes, os episódios de violência
são um “reflexo da educação das pessoas e da sua enorme
falta de cultura desportiva”.
Estes factos são corroborados num estudo efetuado pelo
Ginásio Clube de Alcobaça (GCA) na época 2018/19, em

busca dos fatores predisponentes da violência, tendo sido
contabilizados episódios desde a ofensa verbal até à agressão
física, em 16 jogos dos escalões de futebol 7 e 11 onde o GCA
participou, maioritariamente dos escalões de formação .
No total foram registados 218 atos praticados pelos agentes
desportivos e 320 pelo público, sendo que paradoxalmente os
jogos foram avaliados em termos médios como fáceis (1,86/5)
e a Conduta e Desempenho técnico/disciplinar dos árbitros
classificada como Muito Boa (4,38/5 e 4,2/5 respetivamente).
Esta contradição, confirma inequivocamente os referidos
fatores educativos e culturais – a violência não está no futebol
… manifesta-se no futebol!
O projeto “Melhores Pessoas, Melhores Atletas”, já reconhecido com a Bandeira da Ética, procura contribuir de forma
corresponsável entre todos os agentes educativos - pais,

Este processo de avaliação de impacto social procura assim
validar, consolidar e monitorizar um modelo de informação
e formação complementar à desportiva, sendo a presente
análise sobre o projeto piloto a decorrer nos escalões Juvenis
e Juniores, seus treinadores e pais..
1.2. Porquê?
Assumindo o desafio da mitigação da violência, em 2018
o GCA decide mudar de paradigma, partindo da seguinte
constatação:
Verificou-se que os pais têm uma média de 10h/semana
de interação com os filhos (Pew 2015) e os professores 3h.
Estas são, contudo, em contextos restrito e controlados.
Uma equipa de futebol de formação tem em média 10h, em
contexto comunitário real.
Porém, paradoxalmente os pais (público), que são o principal
agente educativo, estão amplamente identificados como os
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principais “agitadores”, pelo que não faria sentido intervir só
nos atletas, se todos os que têm um papel ativo na educação
social, também não forem envolvidos de forma transversal e
integrada.
Para tal, foi constituída uma rede de parcerias para criar e
implementar um modelo de ação desportivo-educativo, capaz
de operacionalizar uma dinâmica de aquisição contínua de
competências sociais, complementar e coordenada entre
todos os agentes educativos ativos – jovens, pais, treinadores,
dirigentes, árbitros e professores.
Estruturado no processo de certificação como Clube Formador
junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) procura-se
agora demonstrar e validar os efeitos do projeto, não só para
abrir a sociedade para uma outra possibilidade vinda do
futebol, mas também potenciar a valorização do clube pela
diferenciação, o que permitirá desenvolver novas formas de
financiamento das atividades e necessárias melhorias infra
estruturais, não só pela vertente desportiva, mas também
da responsabilidade social.
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1.3. Como?
Conduzida pelas Direções de Ética Desportiva e Social e
Departamento de Formação, esta é uma análise avaliativa
dos efeitos do processo piloto ao longo da época 2018/2019
e período correspondente à primeira volta das competições
de 2019/20 (Fevereiro 2020).
Observa os efeitos de um conjunto de ações de informação
e capacitação, transversais aos Agentes Educativos (AE’s)
identificados , criadas para mitigar os aspetos que estão na
base das falhas educativas e culturais identificados no estudo
de 2018 e corroborados pelo Diagnóstico Social do Concelho
de Alcobaça (DSCA, 2012), documento que identifica o GCA
como um potencial agente desta necessária transformação.
Para além das ações de capacitação coletivas, são também
objeto de avaliação as intervenções personalizadas em atletas
e pais, sinalizados com problemas relacionais e/ou letivos.
Com este processo visa-se avaliar não só o impacto social
nos principais envolvidos, mas igualmente evidenciar que as
contribuições do projeto para se sentirem melhores pessoas,
também potenciará o desempenho desportivo dos jovens
atletas, tendo assim nascido o nome do projeto “Melhores
Pessoas, Melhores Atletas”, que se transformou no lema do
Ginásio Clube de alcobaça.
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2. Stakeholders

Outros stakeholders hierarquizados do maior para o menor
interesse e poder:

2.1. Identificação de Stakeholders

Ginásio Clube de Alcobaça – tem como estratégia assumida pela atual direção, reestruturar a forma de funcionamento e financiamento do clube, assente na criação, validação e
comunicação do seu valor social, oriundo de atividades diferenciadoras ligadas à mitigação dos problemas associados à
violência no futebol.

A mudança de paradigma visa levar o GCA a assumir conscientemente o papel de instituição de Educação Social através do desporto – Clube Social. Nesse processo é crucial
identificar e envolver as mais diversas partes interessadas
(Stakeholders) com o fim de recolher as suas contribuições na
elaboração do projeto e assim com ele se identificarem.
Decorrente do estudo e da literatura (MURAD, Maurício,
2007), sabe-se que a violência no futebol assenta nos défices
culturais e educativos de 3 stakeholders, sendo então estes o
foco e beneficiários do projeto:

Atletas (15 aos 18 anos) – destinatários principais do projeto,
deverão ser capazes de desenvolver competências sociais para
a vida atual e adulta, na medida em que os outros stakeholders
desempenharem de forma eficaz o seu papel de educadores.
Familiares/Encarregados de Educação (pais, tutores) –
principais AE’s, amplamente identificados como os principais
catalisadores da violência, em virtude das suas próprias lacunas culturais e educativas.
Equipas Técnicas (Treinadores, e Estagiários dos cursos
de desporto) - Agentes desportivos com ação direta no processo educativo em contexto real e comunitário

Sócios e Adeptos – Pessoas associadas ao GCA, criadores
de opinião sobre o novo paradigma e sua concretização, em
última análise com capacidade de o ratificar (ou não) em Assembleia Geral.
Parceiros sócios profissionais – entidades detentoras de
conhecimentos e intervenções específicas, capazes de operacionalizar o modelo educativo e de apoio alargado aos
beneficiários, em matérias como o enquadramento jurídico
e penal (civil e desportivo), metodologia relacional e apoio
psicossocial.
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Colaboradores e voluntários – operacionais e administrativos que estão em contacto direto com os beneficiários, tendo um papel importante na implementação da nova cultura
organizacional.
Outros familiares e amigos – pessoas que constituem a
rede social de suporte dos beneficiários, que na interação
com estes podem beneficiar e validar os benefícios das mudanças em curso.
Patrocinadores – Encontrar justificação nos resultados desportivos para estabelecer uma associação ao sucesso potenciador de retorno comercial, é um modelo que só resulta nos
grandes clubes, muitas vezes ainda assim, altamente deficitário. A base do GCA é constituída por muitos pequenos patrocinadores, que contribuem por afinidade e não pelo retorno.
A mudança de visão e estratégia do GCA, busca a sua associação ao um processo de benefício generalizado e perdurável na sociedade - educação e cultura desportiva saudável
- possibilitando o acesso aos departamentos e atividades de
responsabilidade social de empresas de maior dimensão, ou
contributos de maior monta das atuais.
Parceiros institucionais – Organizações tutelares com capacidade de exposição pública alargada.
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Os Atletas foram segmentados por escalão competitivo - Juvenis B, Juvenis A e Juniores - pois o projeto tem vivências
condicionadas pelas diferentes faixas etárias, equipas técnicas, exigências competitivas, condutas parentais e enquadramento letivo.

Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders
Grupos de Stakeholders

Segmentos

Caracterização

Relação com o Projeto

Atletas

Juniores

Atletas com 17 e 18 anos.

Receberam capacitação integrada (física, técnica e socioeducativa), quer por parte dos treinadores,
quer dos restantes AE’s

Treinam 3 vezes por semana
Juvenis A

Atletas com 15 e 16 anos.
Treinam 3 vezes por semana com perspectiva competitiva

Juvenis B

Atletas com 15 e 16 anos.
Treinam 3 vezes por semana, na perspectiva de desenvolvimento de capacidades

Receberam capacitação integrada (física, técnica e socioeducativa), quer por parte dos treinadores,
quer dos restantes AE’s
Receberam capacitação integrada (física, técnica e socioeducativa), quer por parte dos treinadores,
quer dos restantes AE’s

Equipas técnicas

Treinadores (principais e adjuntos) e estagiários dos curso de desporto

principais AE’s em contexto comunitário, função para a qual receberam ações de capacitação para
o exercício mais consciente e, eficaz.

Pais/ee

Pessoas sinalizadas como responsáveis legais dos atletas. Pais, Encarregados de
Educação e/ou Tutores.

Principais AE’s. Receberam ações de capacitação para o exercício mais consciente, eficaz
e consistente dessa função.

Ginásio Clube de Alcobaça

Assume estrategicamente o papel sócio educativo, para além do desportivo

Espaço físico e comunitário onde o projeto é operacionalizado

Sócios e adeptos

Grupo constituído principalmente por pais e atletas de outros escalões, que
condicionam pelo próprio exemplo, o comportamento dentro de campo e dos pares
das equipas oponentes nas bancadas

Destinatários diretos de campanhas e ações de sensibilização sobre o comportamento ético e
legal no estádio, bem como indiretamente pelo exemplo daqueles que receberam as ações de
capacitação previstas no projeto.

Parceiros sócio
profissionais

Organizações da sociedade civil protocoladas para acesso a conhecimentos técnicos
específicos no âmbito sócio educativo

Via Hominis, Pomar de Braços, PSP, AEC, Árbitros. organizações sócio profissionais que viabilizam as
ações de capacitação (doadas ou remuneradas) e o apoio educativo e psicossocial,

Colaboradores e voluntários

25 pessoas que desempenham todas a tarefas operacionais que possibilitam o
regular funcionamento do clube bem como das atividades específicas do projeto

Fazem o acompanhamento desportivo, escolar e administrativo dos atletas e pais, sinalizam casos
específicos, fazem a recolha e tratamento dos dados do projeto.

Outros familiares e amigos

Pessoas que influenciam e são influenciados indiretamente pelos beneficiários
diretos do projeto (irmãos, primos colegas de escola, amigos, etc.)

Sem relação direta, mas beneficiando das competências sociais adquiridas no projeto pelos
beneficiários

Patrocinadores

Co Financiadores da atividade

Doam dinheiro, materiais ou equipamento ao clube para o seu funcionamento. Recebem
informação sobre as atividades, resultados e impactos do projeto

Parceiros institucionais

Câmara Municipal de Alcobaça; Junta de Freguesia de Alcobaça, Agrupamento de
Escolas de Cister, jornais e rádios regionais, Associação de Futebol de Leiria, FPF,
IPDJ. Organizações com elevado interesse enquanto responsáveis tutelares e/ ou
capacidade de divulgação do projeto e seus resultados, enquanto modelo replicável
para outros clubes ou desportos.

Disponibilizam, recursos, serviços, informações relevantes para a concretização e comunicação
do projeto.
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2.2. Inclusão/exclusão de stakeholders na análise
A educação social relaciona-se em considerar a pessoa, como
um ser social irrepetível, constituída na base das possibilidades de aperfeiçoamento e socialização. Cabe ao educador
social o papel de mediador na integração do indivíduo nos
diferentes ambientes ou contextos … e na articulação da tríade ‘pedagogia social/educação social’, ‘comunidade’ e ‘escola’
(Martins, Ernesto, 2013).
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A partir deste quadro teórico, o GCA vem construindo o seu
modelo de pedagogia/educação social de contexto comunitário através da gestão individual e coletiva das equipas, potenciando o efeito hétero e auto regulador entre os atletas, a
partir de ações de capacitação específica aos seus AE’s mais
próximos – Pais e Equipas técnicas.

facilidade de acesso é intrínseco à própria atividade, tendo
por isso possibilitado um eficiente processo de envolvimento.
Os professores têm também um papel importante, mas só
serão abrangidos na fase seguinte do projeto, pelo que não
foram incluídos no presente

Assim, Atletas, Pais e Equipas Técnicas, são não só os principais stakeholders, mas também os beneficiários diretos, cuja

Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise
Grupos de Stakeholders

Inclusão (S/N)

Justificação

Atletas

S

Juniores - adultos ou pré adultos, que se deverão constituir como o exemplo vivo do modelo educativo/desportivo do GCA

S

Juvenis A - Equipa com cariz competitivo, onde a auto exigência de resultados condiciona fortemente o seu desempenho

S

Juvenis B - equipa com cariz de aprendizagem para as maiores exigências vindouras

Equipas técnicas

S

AE’s com grande preponderância na moldagem de carácter e e aptidões físicas, táticas, técnicas e psicológicas dos jovens,
que deverão obedecer aos princípios do desenvolvimento da arte de saber estar e jogar e não só aos resultados inerentes
ao projeto, necessitando, por tal, de apoio e capacitação específica para o garantir

Familiares/ee

S

AE’s com grande preponderância na moldagem psicossocial dos jovens, que deverão estar alinhados com os princípios
do desenvolvimento da arte de saber estar e jogar preconizados e não só na exigência de desempenho (ex: desempenho
escolar), necessitando, por tal, de apoio e capacitação específica para o garantir
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Atletas – Capitães e jogador com família em programa de
acompanhamento (4 atletas)

2.3. Plano de envolvimento dos stakeholders
O racional de envolvimento na fase de mapeamento, passou
por selecionar não aleatoriamente, mas elementos associados a cada escalão (segmento), que fossem representativos
de cada stakeholder (atletas, treinadores, pais), capazes de dar
nota das eventuais mudanças sentidas ao longo do processo.
Trabalhado em grupos focais por stakeholder, visou-se não
só explicar e recolher contributos para a construção do modelo de avaliação, mas também para o próprio processo de
intervenção, momentos que se revelaram muito úteis neste
propósito.

Equipas técnicas – treinadores dos juniores e juvenis (3 técnicos), dado serem os responsáveis das equipas atualmente sujeitas ao projeto, e também os coordenadores do futebol de
11, estando a desenvolver trabalho técnico com base científica.

tendo assim sido possível questionar a grande maioria dos
atletas e pais, bem como a totalidade das equipas técnicas.
Nela se registam-se e são monitorizados os mais diversos
parâmetros objetivos e subjetivos em análise com impacto
no desenvolvimento desportivo dos atletas (físico, tático, técnico e psicológico).

Pais/ee – presença assídua em treinos e jogos e atividades
do projeto (3 pais)

Para a avaliação do impacto nas dimensões socioeducativas
dos stakeholders, foram usados inquéritos online com contacto via email e sms, bem como confirmação telefónica.

Na fase de quantificação do impacto, fez-se uso da plataforma interna de gestão desportiva, que contém toda a informação pessoal, familiar e desportiva relevante para o projeto,

Conseguiu-se assim uma grande representatividade das
amostras, sendo os erros estatísticos de 8,36%, 0,0% e 7,03%
respetivamente, para um nível de confiança de 95%.

Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders
Stakeholder

Atletas

Segmento

U

Mapeamento do Impacto

Quantificação do Impacto

n

Amostragem

Método

n

%

Método

Juniores

25

2

Não aleatória

Grupo focal presencial

19

76

Questionário

Juvenis A

18

1

Não aleatória

Entrevista

11

61

Questionário

Juvenis B

15

1

Não aleatória

Entrevista

12

80

Questionário

Equipas Técnicas

27

3

Não aleatória

Grupo focal presencial

27

100

Questionário

Familiares/Ee

47

3

Não aleatória

Grupo focal presencial

38

81

Questionário
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3. Realizações

As atividades dividiram-se em 3 grandes áreas de intervenção ao longo de 18 meses:
1. Ações de capacitação
a. Enquadramento legal da presença em recinto desportivo
b. Código de Conduta adepto GCA
c. Integridade e comportamentos aditivos
d. Cuidadores/Educadores informais – Metodologia Relacional
e. Leis de Jogo e Protocolos de arbitragem
f. A Ética em contexto competitivo
2. Sessões de acompanhamento familiar personalizado
(2 meses)

3. Ações de apresentação e divulgação
As ações de capacitação foram desenhadas com os parceiros, visando a mitigação dos fatores desencadeadores
da violência identificados e assim a concretização de uma
cultura organizacional em conformidade com a nova visão
para o GCA.
Devido ao confinamento e fecho das atividades e competições desportivas (devido à pandemia do novo coronavírus),
parte das ações não tiveram a totalidade das sessões, muito particularmente as potencialmente mais impactantes:
Metodologia Relacional e Ética em contexto competitivo.
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Tabela 4 - Realizações
Que atividades foram realizadas?

Nº de atividades

Nº de horas total

Nº de beneficiários

Ações de formação - Enquadramento Legal da presença em recinto desportivo

6

6

70

Ações de Formação - Adepto GCA, construindo um código de conduta

6

6

70

Ações de Formação - Integridade e comportamentos aditivos

3

1,5

45

Ações de formação - Cuidadores/educadores informais

4

8

12

Ações de Formação - Leis de jogo. O árbitro e a arbitragem

1

2,5

45

Ética em contexto competitivo

6

2

25

Sessões de acompanhamento familiar

2

16

6

Assembleia Geral

1

2

35

Artigos nos jornais concelhos

8

Apresentações Públicas

3

5

100

Apresentações individualizadas aos principais patrocinadores

3

3

3

?
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4. Teoria da mudança

4.1. Teoria da mudança à chegada
Decorrente do habitual foco no desempenho, vulgarmente
temos jovens atletas com autoestima volátil, dificuldades de
autocontrolo e autoconfiança, aspetos limitativos das suas
capacidades pessoais, sociais e desportivas. Em grande parte, elas são oriundas precisamente desse mesmo tipo de lacunas nos seus AE’s .
Na sequência do citado estudo prévio, concretizou-se em
2018/19 um processo experimental para validar conteúdos e
as atividades os que fizessem chegar aos beneficiários - atletas , treinadores e pais - tendo-se então desenhado o presente projeto piloto para 2 escalões (juniores e juvenis), a fim de,
não só de percecionar o seu efeito, mas igualmente proceder
à sua melhoria, antes de o disseminar por todos os escalões.

A partir desta evidência, identificaram-se as respetivas cadeias de mudança (Teoria de Mudança de Chegada – TMC),
até se concluir das mais significativas, com um grau suficiente de materialidade passível de ser medido.

Com base nesse processo, foi teorizada a cadeia de mudanças que o projeto busca promover (Teoria de Mudança de
Partida - TMP) para se atingir o objetivo de Mitigação dos fatores desencadeadores da violência no Futebol.
Durante esta fase de pilotagem, foi lançada a discussão em
pequenos grupos focais representativos de cada stakeholder, sobre a vivência e consciência das mudanças por eles
experienciados decorrentes das atividades efetuadas tendo em vista o objetivo, confrontando-se o pretendido com
o efetivamente concretizado, tendo-se então identificado 3
grandes áreas de mudança transversais:
Desenvolvimento social
Desenvolvimento pessoal
Capacidades desportivas (atletas e técnicos)

Partindo de uma base comum
As atividades foram as mesmas para os 3 stakeholders, sendo
em muitos casos com a presença simultânea, para conhecimento e reflexão conjunta, procurando o efeito de corresponsabilização, capaz de estruturar mudanças de pensamento e comportamento de forma transversal.
Cobrindo diversas temáticas, todas contribuíram para uma
cadeia de mudanças que se verificaram comuns aos 3: maior
consciência dos traços individuais de personalidade e da relação causa-efeito dos seus comportamentos, levando-os a
tentar mitigar os efeitos indesejados, aprendendo a vigiar
pensamentos, palavras e atos, de acordo com a uma mais
consciente licitude e em prol de interesses, individuais e coletivos, maiores.
Geraram-se alterações nas atitudes que se traduziram no aumento da consciência dos contextos onde se inserem - escola, família, trabalho, treino, jogo - que o mundo não gira ne-
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cessariamente à sua volta, levando-os a identificar e aceitar
as dificuldades sentidas, não como um problema mas como
necessidades e oportunidades de mudança, com um efeito
decorrente muito relevante – a aceitação dos erros dos outros - que mais do que serem ruidosamente exaltados (tornando-se num erro próprio), necessitam de estímulo positivo para poderem ser reduzidos ou evitados.
Este esforço e dinâmica, vem sendo identificada como base
de um maior envolvimento e valorização do clube como um
espaço de partilha e de bem-estar, consciência sobre o potencial educativo do futebol, onde os jogos são cada vez mais
um momento de reunião e divertimento, onde o apoio se faz
com expressões emocionais motivadoras e não castradoras
ou punitivas.
A partir deste encadeamento de mudanças comuns, produziram-se outras, específicas de cada grupo de stakeholders, significativas e materiais, que foram então objeto de medição (destaque).
Atletas
A melhor interatividade com os AE’s e com os restantes agentes desportivos (adversários e árbitros), vem-se traduzindo
numa melhor capacidade de relacionamento, menos autocentrado, mais solidário, compreensivo e corresponsável,
efeito identificado como melhoria das Competências Sociais.
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Há uma maior aceitação das dificuldades, ou limitações,
como um processo de melhoria contínua e menos fonte de
frustração, desfrutando assim de maior e melhor autonomia
e diversão, com efeitos na melhoria da Autoestima.
Menor frustração, melhor relacionamento, resulta num
maior foco e empenho, levando a melhorar a capacidade de
compreender o seu papel na equipa e no jogo, seus pormenores, potenciando melhores Competências Desportivas (físicas, táticas, técnicas e psicológicas),
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Técnicos
As atividades trouxeram ferramentas que ajudaram a validar,
melhorar e ampliar conhecimentos para atuar como técnico,
mas também como educador, ajudando a trabalhar com menos exigência sobre resultados e mais na arte de bem jogar.
Melhorou a capacidade de comunicação, o que se vem traduzindo numa melhor interligação com a equipa, geradora
de maior autoconfiança, processo que é visto objetivamente
como decorrente de uma melhoria das Competências como
Treinador.
Este benefício, gerou a perceção de um maior apoio por parte
do clube, tendo deste encadeamento de efeitos, claramente
resultado numa redução dos comportamentos impulsivos,
desadequados quer a nível desportivo quer a nível social, refletindo uma clara maior noção do seu papel como educador
pelo exemplo. Contudo, esta opção estratégica [AP1] exige
resiliência, convocando e consciencializando um maior envolvimento e corresponsabilização com o clube neste projeto socioeducativo.
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Pais
As atividades proporcionaram uma maior sensação de envolvimento e corresponsabilização com o clube nos processos desportivos e educativos, cujos conteúdos têm ajudado
a relativizar o desempenho e a valorizar o empenho, traduzindo-se em maior divertimento para pais e filhos. Esta
maior capacidade de racionalizar e melhorar a sua inteligência emocional, tem claro impacto na melhoria da qualidade
relacional, não só a nível parental, mas também a nível conjugal e profissional
Cadeia de mudanças resultou numa clara maior valorização
do clube como espaço socioeducativo.
Esta evidência tem-se traduzido em “demasiada” contenção
nas bancadas, segundo alguns treinadores, ressaltando assim a necessidade de se trabalhar as formas de apoio.Já se
sabe o que não se deve ser e fazer, falta agora trabalhar:
como!
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Tabela 5 - Mudanças Incluídas no cálculo do Impacto
Stakeholder

Mudança

Citações dos Stakeholders

Atletas

Melhoria das competências sociais

“Sinto-me mais preparado para lidar com as pessoas “; “Eu acho que o que mudou em mim com
isto tudo, acho que também mudou a minha pessoa. A maneira como eu interajo dentro de campo
interferiu com a maneira como eu ajo fora de campo (...) sinto-me mais compreensivo e a pouca
agressividade que tinha a lidar com as coisas já não existe”

Melhoria da Autoestima

“Sinto que me faz bem a mim, pelo que gosto de contribuir, pois sei que também vai fazer bem aos
outros. Fico contente por ajudar”; “Ganhei mais respeito e que depositassem mais confiança em mim,
e com isso tenho mais sucesso”

Melhoria das Competências Desportivas

Sinto-me mais focado na minha tarefa sem me preocupar com terceiros (árbitro por exemplo). Como
atleta tenho sido mais responsável, comunicado melhor com os companheiros de equipa

aumento das competências como treinador/educador

“Nota-se uma clara diferença na postura dos atletas, perante colegas, adversários, público e árbitros,
mas também em nós, devido à consciência desta outra responsabilidade.” “É como um fio condutor
que une equipa técnicas e atletas. Facilita muito o trabalho do treinador.”

Aumento da capacidade de corresponsabilização com o clube no processo educativo

“sinto um apoio maior por parte da direção.”

maior valorização do clube e do futebol como espaço de socialização (educação social)

“Até há 1 ano e meio eu era uma simples mãe que ia lá por os meus filhos, aos treinos nem sequer ia e
ia ver os jogos … nunca pensei dedicar-me a um clube como me dedico ao Ginásio, porque tenho visto
através destas formações e das pessoas que estão à frente do Ginásio, essa vontade de mudar”

Melhoria da qualidade relacional (parental, conjugal e profissional)

“Sem dúvida que me tem ajudado imenso, a nível pessoal, a nível familiar, e a nível profissional então
não se fala” “no início se calhar um pouco reticente, fui experimentando e realmente reparei que o
facto de ter atenção a essas coisas que me foram sendo ditas e aconselhadas a fazer, eu consegui ver
mudanças, em casa, no trabalho e em mim própria.”

Equipas técnicas

Pais/ee
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5. Distância Percorrida

5.1. Indicadores
Uma vez identificadas e validadas as mudanças junto dos
stakeholders, foram definidos indicadores para avaliar a variação de cada uma, procurando, sempre que possível, cruzar
dados percepcionados em auto avaliação subjetiva, oriundos
de respostas a questionários lançados após o final da 1ª volta
dos campeonatos em simultâneo para todos os stakeholders,
com dados de avaliação externa (treinadores e coordenadores), provenientes da Plataforma de Gestão Desportiva,
No caso específico dos atletas, estes são ali avaliados e monitorizados nas dimensões Física, Tática, Técnica e Psicológica. Em
cada dimensão são utilizados um vasto conjunto de itens objetivos (medidos com escalas próprias) e subjetivos (avaliação do
treinador), tendo por base referenciais de avaliação de desempenho de acordo com benchmarks provenientes da literatura
desportiva, constantes no processo de certificação junto da FPF.

Desta forma, procura-se comprovar que melhorias no desempenho pessoal e social por via das atividades do projeto,
podem de facto contribuir para melhorias no desempenho
desportivo – Melhores Pessoas, Melhores Atletas.
Para as mudanças de foro puramente subjetivo, foi utilizado
de forma transversal o mesmo método de questionamento – nível de concordância com uma frase representativa da
mudança identificada – tendo sido feita previamente a testagem junto de pequenas amostras de stakeholders, e procedido aos necessários ajustes do texto, tudo a fim de reduzir
enviesamentos de interpretação.
Esta abordagem permite não só uniformizar a forma de avaliar, ajudando a agilizar o processo mental do questionado
ao manter sempre o mesmo racional, mas também a utilização de uma só escala transversal, que para o caso foi tida
por conveniente a de 1 a 5.

Como vimos, as grandes mudanças em avaliação, são resultado da sequência e interligação de outras, pelo que se procurou que as questões identificassem e avaliassem pontos
chave dessa cadeia de mudanças. Para se chegar a um indicador representativo de todas, utilizou-se genericamente a
média aritmética que assim pondera a contribuição de cada
uma para a global.
No caso da avaliação das mudanças no desempenho desportivo, optou-se por atribuir uma ponderação de 50% à
autoavaliação (25% por cada questão em análise) e 50% à
avaliação externa por parte dos treinadores, o que assim introduz a informação objetiva e subjetiva destes, registada na
Plataforma, permitindo uma maior adesão à realidade do indicador. Como o processo de questionamento era para ser
feito com acompanhamento para melhor interpretação das
questões, mas teve de ser totalmente autónomo por causa
da pandemia, ficou a dúvida quanto à correta interpretação.
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Distância percorrida
Definidos os indicadores, partiu-se para o questionamento
estruturado de como estavam antes do projeto e agora, nas
mudanças mais significativas elencadas no ponto anterior. A
diferença entre o estado de partida (T0) e o atual, constitui a
Distância Percorrida, e que será objeto de análise de quanto
coube ao projeto essa evolução, procurando concluir se este
cumpre, ou não, com o seu propósito.
Salienta-se que a situação inicial (T0) já era algo elevada, devido à circunstância de o processo ter vindo a ser trabalhado nos 2 últimos anos, pelo que uma avaliação retrospectiva
naturalmente traz algum viés por conhecimento de causa.
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competências), por a exigência competitiva ser muito menor, onde a pressão dos resultados menos interfere nesta
dimensão, algo que já fica claramente mais expresso nos Juvenis A (10,1%).

nenhumas – ainda assim, é bastante significativa a melhoria
da valorização do clube como espaço de educação social e
não apenas para a prática desportiva, produzindo a maior
DP de todas as mudanças em análise (17,7%).

Técnicos
Foram questionados todos os treinadores do clube, pois todos
tiveram iguais possibilidades de estar presentes nas atividades, embora só os atletas das 3 equipas identificadas tenham
igualmente participado, pelo que a vivência do projeto não
terá naturalmente o mesmo impacto naquelas outras, porventura subvalorizando os indicadores e as respetivas DP’s.

Na melhoria da qualidade relacional, é igualmente importante a DP (11,5%), sendo que numa análise de detalhe, ela é
mesmo muito significativa nos pais que estão nas formações
de cuidadores/educadores informais (8) e acompanhamento
familiar personalizado (2), com DP’s superiores a 60%, muito
particularmente nas dimensões conjugais e profissionais.

Atletas
Há de facto um progresso significativo nas Competências
Desportivas (14,9%) e nas sociais (13,1%), sendo a Equipa de
juvenis A (+ competitiva) a que regista maiores DP’s. O facto
da equipa de Juniores, já vindo a ser “cobaia” desde a época
anterior, faz naturalmente que a DP neste ano seja menor
por partir de um T0 mais elevado, como referido.

Ainda assim, percebe-se que a obtenção de conhecimentos e
ferramentas adicionais proporcionadas pelo clube, produziu
efeitos similares, quer a nível das competências enquanto
treinador (13,5%), quer na capacidade/vontade de fazer deste projeto de educação social (13,6%), o que dá nota de que
quanto mais se investir na capacitação das equipas técnicas,
maior é será vontade de se envolver neste projeto diferenciador e identificar-se com o clube.

Quanto ao efeito na autoestima, ele não é tão significativo
(5,2%). Nos juniores provavelmente devido ao nível de maturidade angariado no processo e acompanhamento mais
próximo e prolongado, e nos Juvenis B (desenvolvimento de

Pais
Partindo de alguma heterogeneidade das respostas em virtude do nível de participação nas atividades - pais que participaram em todas as atividades, só em algumas e outros em

Estes resultados claramente indicam que este pode ser um
caminho para a mitigação da violência associada ao futebol,
sendo de particular relevância o efeito nos pais, de onde
provêm a maioria dos comportamentos desadequados que
lhe estão na origem, mais tendo em conta que não houve a
oportunidade de ver concluídos os programas de algumas
das atividades devido à pandemia.
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Tabela 6 - Indicadores da Análise
Stakeholders

Atletas

Equipas técnicas

Pais/Ee

Mudança

Indicador

Escala

Fonte

min

max

Melhoria das competências sociais

Média aritmética entre; nível de concordância com as frases “sinto-me capaz
de estabelecer relações com outros facilmente” e “Consigo reagir de forma
racional perante os erros, injustiças ou agressividade de outros”

1

5

Questionário

Melhoria da Autoestima

Média aritmética entre: nível de concordância com as frases: “Consigo tomar
boas decisões” e “Sinto-me bem em seres como sou”

1

5

Questionário

Melhoria das competências desportivas

Média ponderada entre a avaliação contínua dos treinadores (50%) e o nível
de concordância com as frases “Compreendo bem o meu papel enquanto
jogador” (25%) e “Estou confortável com a diversidade e nível de exigências
da modalidade”(25%)

1

5

Avaliações lançadas na Plataforma de gestão
desportiva do clube e questionários

aumento das competências como treinador/educador

Média aritmética entre: nível de concordância com as frases “Sinto-me
confiante com as minhas qualidades como treinador” e “Consigo ser exemplo
de comportamento desportivo adequado”

1

5

Questionário

Aumento da capacidade de corresponsabilização com
o clube no processo educativo

Média aritmética entre: nível de concordância com as frases “Sinto-me
apoiado envolvido pelo clube” e “Considero o clube como um espaço
de educação social”

1

5

Questionário

Maior valorização do clube e do futebol como espaço
de socialização (educação social)

Média aritmética entre: nível de concordância com as frases “Sinto-me
envolvido com e pelo clube” e “Considero o clube como um espaço de
educação social”

1

5

Questionário

Melhoria da qualidade relacional (parental, conjugal
e profissional)

Média aritmética entre: nível de concordância com as frases “Sinto-me
satisfeito com as minhas competências parentais” e “Sinto-me confiante com
as minhas capacidades de comunicação e interação com os outros”

1

5

Questionário
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Tabela 7 - Distância Percorrida
Stakeholder

Mudança

Segmento

DP

Atletas

Melhoria das competências sociais

Juniores

6,4%

Juvenis A

17,7%

Juvenis B

18,3%

Juniores

4,1%

Juvenis A

10,1%

Juvenis B

2,3%

Juniores

14,9%

Juvenis A

24,7%

Juvenis B

6,1%

N/A

13,5%

Melhoria da Autoestima

Melhoria das competências desportivas

Equipas técnicas

Pais/ee

Aumento das competências como treinador/educador
Aumento da capacidade de corresponsabilização com o clube no processo educativo

13,6%

Maior valorização do clube e do futebol como espaço de socialização (educação social)

17,7%

Melhoria da qualidade relacional (parental, conjugal e profissional)

11,5%
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6. Descontos

6.1. Atribuição I
Procuramos evidenciar o que muda na vida das pessoas pelo
facto de o projeto existir. Mas para nos aproximarmos da
fidedignidade dos dados, importa aplicarmos alguns filtros
para ajudar a tornar tão objetiva quanto possível, a análise e
congruência das DP’s.

Juvenis A e B – projetam uma evolução positiva (20% a 28%)
de forma natural nas competências sociais na autoestima,
mas ficando longe do patamar em que se encontram. Nas
desportivas revelam o mesmo efeito que nos juniores, mas
em menor escala.

Neste processo utilizámos o exercício de considerarem a hipótese de: se não existisse este projeto e as suas atividades, como se iriam posicionar em cada indicador, utilizando
a mesma escala (1-5).

Técnicos
Evoluíram ligeiramente as competências técnicas (13,3%),
mas por via de iniciativas próprias (cursos, pesquisas, estudos) e não do clube. Quanto à corresponsabilização com o
clube para ir mais além e assumir um papel educativo, não
haveria qualquer efeito (0%)

Atletas
Juniores – estariam piores nas competências sociais (-16%)
e na autoestima (-62%) - o que está congruente com o facto
de serem a equipa mais trabalhada no projeto - mas consideram que podiam evoluir naturalmente na componente
desportiva (pelo menos a nível físico e técnico) (82,7%).

Pais
Sendo o principal objetivo envolver e capacitar os pais, os dados
são reveladores de que o projeto vai no sentido a que se propõe,
dado que estes revelam uma potencial regressão na avaliação
do clube como espaço sócio educativo (-15,8%), e uma regressão mais significativa (-31,7%) nas competências relacionais.
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Tabela 8 - Atribuição I
Stakeholder

Mudança

Segmento

Atribuição I

Atletas

Melhoria das competências sociais

Juniores

3,88

Juvenis A

3,73

Juvenis B

3,29

Juniores

3,82

Juvenis A

3,68

Juvenis B

3,45

Juniores

3,91

Juvenis A

3,73

Juvenis B

3,32

N/A

3,39

Melhoria da Auto-estima

Melhoria das competências desportivas

Equipas técnicas

Pais/ee

Aumento das competências como treinador/educador
Aumento da capacidade de corresponsabilização com o clube no processo educativo

3,54

maior valorização do clube e do futebol como espaço de socialização (educação social)

3,13

Melhoria da qualidade relacional (parental, conjugal e profissional)

3,45
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6.2. Atribuição II
Sendo a vida um processo dinâmico onde tudo e todos interagem e se condicionam mutuamente, importa perceber se,
para as mudanças registadas e DP’s, não terão contribuído
outros fatores externos, pelo que foi necessário identificar e
quantificar a sua influência nos resultados.
Para o efeito, nos questionários foi solicitado identificassem
outros fatores que terão contribuído para as mudanças sentidas e que atribuíssem pontos (0 a 10), à contribuição do
projeto para as mesmas.
Numa análise global, percebe-se uma alta atribuição ao projeto (6,78 a 8,36) na origem das mudanças registadas.
O valor mais baixo (6,78) – impacto na autoestima dos Juniores – é congruente com o T0 mais elevado, até porque
o processo de envolvimento da equipa como grupo experimental não lhes foi objetivamente comunicado. Apenas tiveram conhecimento do facto no momento dos questionários,
pelo que a avaliação retrospectiva, não identifica claramente
o efeito prévio associável.
Quanto ao valor mais elevado (8,36), prende-se com a evolução desportiva dos Juvenis A, que manifestaram ter sentido
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uma autoconfiança e foco crescente ao longo do processo,
que começou a materializar-se nos resultados desportivos,
após uma primeira fase mais inconsistente.
Bastante significativa a contribuição do projeto para as mudanças registadas pelos Técnicos e, principalmente dos Pais,
em linha com o manifestado anteriormente.
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Tabela 9 - Atribuição II
Stakeholder

Mudança

Segmento

Atribuição II

Atletas

Melhoria das competências sociais

Juniores

7,17

Juvenis A

7,64

Juvenis B

7,00

Juniores

6,78

Juvenis A

7,55

Juvenis B

7

Juniores

7,00

Juvenis A

8,36

Juvenis B

7,67

N/A

7,33

Melhoria da Autoestima

Melhoria das competências desportivas

Equipas técnicas

Pais/ee

Aumento das competências como treinador/educador
Aumento da capacidade de corresponsabilização com o clube no processo educativo

7,3

Maior valorização do clube e do futebol como espaço de socialização (educação social)

7,63

Melhoria da qualidade relacional (parental, conjugal e profissional)

7,82
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7. Impacto

Na referida realidade dinâmica, raramente existe uma só
causa para um só efeito, pelo que em nome do rigor, deverão os potenciais efeitos medidos do projeto, ser objeto de
desconto daqueles que são atribuíveis a outras fatores e atividades em que os stakeholders participam ou recebem (Atribuição II) , bem como ponderados pela perceção do que teria
acontecido se o projeto não tivesse acontecido (Atribuição I).
Em resultado desta triangulação, teremos um indicador de
quantidade de mudança efetivamente experienciada em
consequência “exclusiva” do projeto.
Olhando para os resultados, ressaltam claramente os efeitos
na melhoria das competências sociais nos 3 stakeholders, precisamente o propósito primeiro do projeto. É particularmente interessante, verificar que a melhoria na qualidade relacional dos Pais (em linha com o evidenciado anteriormente)
é muito valorizada, fazendo com que a quantidade efetiva

de mudança (11,8%) sofra um efeito catalisador e seja até
ligeiramente superior à distância percorrida (11,5%), sendo
este efeito claramente associável ao projeto, expresso na valorização do clube como espaço de educação social (15,6%).
O efeito nas Competências Desportivas (3,3%) e na Autoestima (3,5%) é claramente inferior, existindo uma forte correlação entre ambas, mas dever-se-á ter em conta que a atividade desportiva foi interrompida, e com ele o plano formativo.
Em condições normais, a avaliação deverá contemplar a época completa e a avaliação de impacto realizada no seu final.
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Tabela 10 - Quantidade
Stakeholder

Mudança

Segmento

Quantidade

Atletas

Melhoria das competências sociais

Juniores

5,3%

Juvenis A

9,7%

Juvenis B

10,2%

Juniores

4,5%

Juvenis A

4,9%

Juvenis B

1,0%

Juniores

1,8%

Juvenis A

5,6%

Juvenis B

3,3%

N/A

8,6%

Melhoria da Autoestima

Melhoria das competências desportivas

Equipas técnicas

Pais/ee

aumento das competências como treinador/educador
Aumento da capacidade de corresponsabilização com o clube no processo educativo

9,9%

maior valorização do clube e do futebol como espaço de socialização (educação social)

15,6%

Melhoria da qualidade relacional (parental, conjugal e profissional)

11,8%
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Distância percorrida x Quantidade de Mudança atribuída ao projeto
17,7%
15,6%

20,0%
15,0%
10,0%

14,9%

13,1%

5,2%
3,5%

11,8%
11,5%

9,9%

8,6%

8,0%

5,0%

13,6%

13,5%

3,3%

0,0%
Competências
sociais

Autoestima

Competências Corresponsabilização Corresponsabilização Valorização
Desportivas
com o treinador
com o clube
do Clube

Competências
Relacionais

Quantidade por Mudança

DP por Mudança

7.2. Índices de Durabilidade
Para além de condicionadas por fatores externos ao projeto, as mudanças sofrem alterações ao longo do tempo, podendo se esgotar os efeitos
3,8
3,79nas atividades,
3,79ou perdurar para
sempre. 3,74

Este é um projeto que procura estruturar um processo educativo, capaz de deixar ideias e comportamentos próprios de
adultos socialmente competentes (vindouros e atuais). Para
tal, entende-se todo o contexto do clube como um espaço
privilegiado para,
continuamente e ao longo de vários anos,
3,8
intervir e acompanhar os stakeholders neste percurso, com
3,7
efeitos de longo prazo.
3,5

Competências
sociais

Autoestima

1 - Extingue-se imediatamente

Competências
Desportivas

2 - Perdura no ano seguinte

Corresponsabilização
com o treinador

Corresponsabilização
com o clube

3 - Perdura por vários anos, em declínio

Valorização
do Clube

Competências
Relacionais

4 - Perdura por vários anos, estável

Para verificar se este efeito é uma realidade passível de ambicionar, questionámos os stakeholders da seguinte forma:
Se o “Melhores Pessoas, Melhores Atletas” acabasse hoje,
como perdura o impacto (em cada mudança)?”, com respostas de 1 a 5, correspondendo a “extingue-se imediatamente”,
Perdura no ano seguinte”, Perdura por vários anos, em declínio”, “perdura por vários anos, estável” e “Perdura por vários
anos, crescente”
Analisando os resultados, observa-se uma grande consistência em torno dos 3,7 pontos, ou seja, próximo de “perdurar
por vários anos de forma estável”, o que não só está em linha com o objetivo do projeto, mas que carece de alguma
continuidade, para garantir o efeito estruturante desejado.
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Tabela 11 - Durabilidade das Mudanças
Stakeholder*

Mudança*

Segmento*

Índice Durabilidade
por Segmento

Média de Índice Durabilidade
por Mudança **

Fonte

Atletas

Melhoria das competências sociais

Juniores

4,2

3,74

Questionário

Juvenis A

3,7

Questionário

Juvenis B

3,2

Questionário

Juniores

4,2

Juvenis A

3,6

Questionário

Juvenis B

3,3

Questionário

Juniores

4,2

Juvenis A

3,7

Questionário + dados plataforma de gestão desportiva

Juvenis B

3,3

Questionário + dados plataforma de gestão desportiva

N/A

N/A

Melhoria da Autoestima

Melhoria das competências desportivas

Equipas técnicas

Pais/ee

aumento das competências como treinador/educador

3,79

3,79

Questionário

Questionário + dados plataforma de gestão desportiva

3,8

Questionário

Aumento da capacidade de corresponsabilização com o clube no
processo educativo

3,8

Questionário

maior valorização do clube e do futebol como espaço de socialização
(educação social)

3,5

Questionário

Melhoria da qualidade relacional (parental, conjugal e profissional)

3,7

Questionário

0,0%
Competências
sociais
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Autoestima

Competências Corresponsabilização Corresponsabilização Valorização
Desportivas
com o treinador
com o clube
do Clube

Competências
Relacionais

Quantidade por Mudança

DP por Mudança

Da análise dos dados ressalta uma consistência em torno
dos 4 pontos, ou seja “Importante”, sugerindo que de facto
o apoio educativo é uma necessidade relevante para a qual
o todos valorizam o contributo do projeto de forma similar.

Distância percorrida x Quantidade de Mudança atribuída ao projeto
3,79

3,74

3,79

3,8

3,8
3,7

3,5

Competências
sociais

Autoestima

1 - Extingue-se imediatamente

Competências
Desportivas

2 - Perdura no ano seguinte

Corresponsabilização
com o treinador

Corresponsabilização
com o clube

3 - Perdura por vários anos, em declínio

Valorização
do Clube

Competências
Relacionais

4 - Perdura por vários anos, estável

5 - Perdura por vários anos, crescente
4,3

7.3. Índices de Importância
3,9

4

4

3,8

Para além do registo de mudanças manifestadas pelos
stakeholders, importante é perceber se estas são relevantes
e importantes nas suas vidas, pois podem ser geradas grandes mudanças, mas que os stakeholders não atribuem qualquer influência em si ou nos seus contextos.
Competências
sociais

1 - Nada importante
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Autoestima

2 - Pouco importante

Competências
Desportivas

A fim de aquilatar o grau de importância que as mudan3,8
ças identificadas têm para 3,9
os questionados,
colocou-se a
seguinte frase para ponderação: “Qual a importância da
(mudança) na sua vida?” com graduação das respostas de
1 a 5 – “Nada importante”, “Pouco importante”, “Relativamente importante”, “Importante” e “muito importante”,
respetivamente.

Corresponsabilização
com o treinador

3 - Relativamente importante

Corresponsabilização
com o clube

4 - Importante

Valorização
do Clube

5 - Muito importante

Competências
Relacionais
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Tabela 12 - Importância das Mudanças
Stakeholder

Mudança

Segmento

Índice de Importância

Atletas

Melhoria das competências sociais

Juniores

4,0

Juvenis A

3,9

Juvenis B

3,8

Juniores

4,1

Juvenis A

3,6

Juvenis B

3,8

Juniores

4,1

Juvenis A

3,8

Juvenis B

3,9

N/A

4,3

Melhoria da Autoestima

Melhoria das competências desportivas

Equipas técnicas

Pais/ee

aumento das competências como treinador/educador
Aumento da capacidade de corresponsabilização com o clube no processo educativo

4,0

maior valorização do clube e do futebol como espaço de socialização (educação social)

3,9

Melhoria da qualidade relacional (parental, conjugal e profissional)

3,8

3,7
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Competências
sociais
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3,5

Autoestima

1 - Extingue-se imediatamente

Competências
Desportivas

2 - Perdura no ano seguinte

Corresponsabilização
com o treinador

Corresponsabilização
com o clube

3 - Perdura por vários anos, em declínio

Índice
devários
Importância
atribuído às Mudanças
5 - Perdura por
anos, crescente

Valorização
do Clube

Competências
Relacionais

4 - Perdura por vários anos, estável

4,3
4

4
3,9

3,8

Competências
sociais

Autoestima

1 - Nada importante

2 - Pouco importante

3,9

Competências
Desportivas

Corresponsabilização
com o treinador

3 - Relativamente importante

7.4. Índices de Impacto
À distância percorrida pelos stakeholders em cada mudança,
deduzidos os descontos e ponderado o efeito da atribuição
de Importância e da Durabilidade, resulta um indicador de
referência24%
interna sobre o efeito do projeto – Índice de Impacto – que nos ajudará ao longo do 43%
tempo a medir a evolu-

33%

Confirma que aqueles que, de uma forma geral, apresentam
maiores dificuldades neste campo, são quem mais beneficiou e valorizou o projeto e as suas atividades – Pais (42,8%)
– seguido dos Técnicos (33%) e dos Atletas (24,2%).

Corresponsabilização
com o clube

4 - Importante

Valorização
do Clube

3,8

Competências
Relacionais

5 - Muito importante

ção do mesmo, no sentido de consolidar os pormenores de
maior efeito e fazer evoluir os que ainda possam apresentar
espaço de melhoria.
Aqui ficam espelhados os pesos relativos dos impactos gerados, seja nos stakeholders seja nas mudanças aferidas, necessárias para mitigar a violência associada ao futebol.

O efeito do esforço do GCA para melhorar as competências
relacionais e educativas dos Pais e Técnicos ficou patente
(44,4% e 48,1%), resultando na maior valorização e envolvimento destes com o clube (55,6% e 51,9%), traduzindo-se o
seu efeito, objetivamente na melhoria das competências sociais sentidas pelos jovens (52,8%). De melhores exemplos,
surgem melhores práticas.
Por último, salientar que, não tendo o projeto introduzido
qualquer ação de efeito direto em termos desportivos, parece confirmar-se que hipótese da aposta na capacitação socioeducativa comum aos 3 Stakeholders, resulta efetivamente
também na melhoria das competências desportivas (22,1%).
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Tabela 13 - Impacto das Mudanças
Stakeholder

Mudança

Segmento

Índice de Impacto

Atletas

Melhoria das competências sociais

Juniores

0,88

Juvenis A

1,41

Juvenis B

1,23

Juniores

0,77

Juvenis A

0,65

Juvenis B

0,13

Juniores

0,31

Juvenis A

0,79

Juvenis B

0,42

N/A

1,41

Melhoria da Autoestima

Melhoria das competências desportivas

Equipas técnicas

Pais/ee

aumento das competências como treinador/educador
Aumento da capacidade de corresponsabilização com o clube no processo educativo

1,52

maior valorização do clube e do futebol como espaço de socialização (educação social)

2,12

Melhoria da qualidade relacional (parental, conjugal e profissional)

1,69
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Competências
sociais

1 - Nada importante

Autoestima

2 - Pouco importante

Competências
Desportivas

Corresponsabilização
com o treinador

Corresponsabilização
33%
com o clube

Pais
3 - Relativamente importante 4 - Importante
Técnicos

Valorização
do Clube

Competências
Relacionais

5 - Muito importante

Atletas

Impacto dos Stakeholders

Impacto nos Atletas

24%

22%
43%

53%

25%
33%

Pais

Competêncais Sociais

Técnicos

Auto-estima

Atletas

Competências Desportivas

22%
53%

16%

24%

28%
45%

49%
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25%

Competêncais
Competêncais
Competêncais
SociaisSociais Sociais
Auto-estima
Auto-estima
Auto-estima
Competências
Desportivas
Competências
Desportivas
Competências
Desportivas

Juniores

Juvenis A

16% 16%

28% 28%

16%
45% 45%

39% 39%

Juvenis B

49% 49%

45%

23% 23%

39%

24% 24%

28%

24%

49%

23%

7%

7%

69% 69%
7%

Competêncais
Competêncais
Competêncais
SociaisSociais Sociais

Competêncais
Competêncais
Competêncais
SociaisSociais Sociais

Competêncais
Competêncais
Competêncais
SociaisSociais Sociais

Auto-estima
Auto-estima
Auto-estima

Auto-estima
Auto-estima
Auto-estima

Auto-estima
Auto-estima
Auto-estima

Competências
Desportivas
Competências
Desportivas
Competências
Desportivas

Competências
Desportivas
Competências
Desportivas
Competências
Desportivas

Competências
Desportivas
Competências
Desportivas
Competências
Desportivas

48% 48%

48%

44% 44%

44%

69%

69% 69%
7%

23% 23%

39% 39%

7%
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Competêncais
Competêncais
SociaisSociais

Competêncais
SociaisSociais
Competêncais

Competêncais
SociaisSociais
Competêncais

Auto-estima
Auto-estima

Auto-estima
Auto-estima

Auto-estima
Auto-estima

Competências
Competências
Desportivas
Desportivas

Competências
Desportivas
Competências
Desportivas

Competências
Desportivas
Competências
Desportivas

Impacto nas Equipas Técnicas

Impacto nos Pais

48% 48%

52% 52%

44% 44%

56% 56%

Aumento
Aumento
das competências
das competências
como como
treinador/educador
treinador/educador

Melhoria
Melhoria
da qualidade
da qualidade
relacional
relacional
(parental,
(parental,
conjugal
conjugal
e proﬁssional)
e proﬁssional)

Aumento
da capacidade
de corresponsabilização
o clube
Aumento
da capacidade
de corresponsabilização
com ocom
clube
no processo
educativo
no processo
educativo

MaiorMaior
valorização
do clube
e do futebol
como como
espaço
de socialização
(educação
social)social)
valorização
do clube
e do futebol
espaço
de socialização
(educação
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Mapa de Impacto
Stakeholders

Segmentos

Universo

Realizações

Mudanças

Quem
Como vamos
Qual o
Atividades
Descrição
afetamos/nos segmentar os número
em números
afeta?
Stakeholders? total de
stakeholders/
O que muda?
segmento?

Atletas

Juniores

Juvenis A

Juvenis B

Equipas
técnicas

Pais/ee

26

17

19

12

93

Descontos

Impacto

Indicador

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade Importância

Índice Impacto

Como medimos a
mudança?

Qual o
progresso
observado ?

Que parte
desta mudança
aconteceria
de qualquer
forma?

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

Que parte
do progresso
se deveu à
intervenção
analisada?

Qual o índice
durabilidade
da mudança
nos
stakeholders
(1-5)?

Qual o
índice de
importância
da mudança
para os
beneficiários
(1-5)?

Qual o impacto
da mudança
(quantidade x
durabilidade x
importância)?

Melhoria das
competências sociais

Média aritmética entre;
nível de concordância
com as frases “sinto
com consegues
estabelecer relações
com outros facilmente”
e “Consigo reagir de
forma racional perante
os erros, injustiças ou
agressividade de outros”

6,4%

-16,0%

28%

5,3%

4,2

4,0

0,88

Melhoria da
Autoestima

Média aritmética entre:
nível de concordância
com as frases: “Consigo
tomar boas decisões” e
“Sinto-me bem em seres
como és”

4,1%

-62,5%

32%

4,5%

4,2

4,1

0,77

Melhoria das
competências
desportivas

Média ponderada entre
14,9%
a avaliação contínua dos
treinadores (50%) e o nível
de concordância com
as frases “Compreendo
bem o meu papel
enquanto jogador” (25%)
e “Estou confortável
com a diversidade e
nível de exigência da
modalidade”(25%)

82,7%

30%

1,8%

4,2

4,1

0,31

Melhoria das
competências sociais

Média aritmética entre;
nível de concordância
com as frases “sinto
com consegues
estabelecer relações
com outros facilmente”
e “Consigo reagir de
forma racional perante
os erros, injustiças ou
agressividade de outros”

17,7%

28,6%

24%

9,7%

3,7

3,9

1,41

Melhoria da
Autoestima

Média aritmética entre:
nível de concordância
com as frases: “Consigo
tomar boas decisões” e
“Sinto-me bem em seres
como és”

10,1%

36,1%

25%

4,9%

3,6

3,6

0,65

Melhoria das
competências
desportivas

Média ponderada entre
24,7%
a avaliação contínua dos
treinadores (50%) e o nível
de concordância com
as frases “Compreendo
bem o meu papel
enquanto jogador” (25%)
e “Estou confortável
com a diversidade e
nível de exigência da
modalidade”(25%)

73,1%

16%

5,6%

3,7

3,8

0,79

Melhoria das
competências sociais

Média aritmética entre;
nível de concordância
com as frases “sinto
com consegues
estabelecer relações
com outros facilmente”
e “Consigo reagir de
forma racional perante
os erros, injustiças ou
agressividade de outros”

18,3%

20,7%

30%

10,2%

3,2

3,8

1,23

Melhoria da
Autoestima

Média aritmética entre:
nível de concordância
com as frases: “Consigo
tomar boas decisões” e
“Sinto-me bem em seres
como és”

2,3%

37,5%

30%

1,0%

3,3

3,8

0,13

Melhoria das
competências
desportivas

Média ponderada entre
6,1%
a avaliação contínua dos
treinadores (50%) e o nível
de concordância com
as frases “Compreendo
bem o meu papel
enquanto jogador” (25%)
e “Estou confortável
com a diversidade e
nível de exigência da
modalidade”(25%)

30,0%

23%

3,3%

3,3

3,9

0,42

Aumento das
competências como
treinador/educador

Média aritmética entre:
nível de concordância
com as frases “Sintome confiante com as
minhas qualidades
como treinador” e
“Consigo ser exemplo
de comportamento
desportivo adequado”

13,5%

13,3%

27%

8,6%

3,8

4,3

1,41

Aumento da
capacidade de
corresponsabilização
com o clube no
processo educativo

Média aritmética entre:
nível de concordância
com as frases “Sinto-me
apoiado envolvido pelo
clube” e “Considero o
clube como um espaço
de educação social”

13,6%

0,0%

27%

9,9%

3,8

4,0

1,52

Maior valorização
do clube e do
futebol como espaço
de socialização
(educação social)

Média aritmética entre:
nível de concordância
com as frases “Sinto-me
envolvido com e pelo
clube” e “Considero o
clube como um espaço
de educação social”

17,7%

-15,8%

24%

15,6%

3,5

3,9

2,12

Melhoria da
qualidade relacional
(parental, conjugal e
profissional)

11,5%
Média aritmética entre:
nível de concordância
com as frases “Sinto-me
satisfeito com as minhas
competências parentais”
e “Sinto-me confiante com
as minhas capacidades de
comunicação e interação
com os outros”

-31,7%

22%

11,8%

3,7

3,8

1,69
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8. Conclusão
e recomendações

Dada a interrupção das atividades desportivas em março,
parte das atividades previstas no projeto ficaram por executar ou concluir, pelo que a interpretação que se pode fazer
desta avaliação de impacto, terá de ser vista como preliminar. Porém, o objetivo primeiro - construção da ferramenta
de avaliação de impacto - ficou amplamente concretizado.
Pelo caminho, foi necessário um grande empenho da direção
e de todos os envolvidos, pois a cultura desportiva assente
plenamente na avaliação do desempenho imediato, é algo
cultural, não sendo possível confrontar com hipóteses de sucesso. A forma possível passa por implementar um processo
de demonstração e sistematização dos efeitos de uma nova
lógica, em que os resultados sejam mensuráveis, para que a
estratégia seja tida como lógica e transparente, e não apenas vista como ideias peregrinas que não fazem sentido no
campo da pura emoção, onde não é suposto haver grande
espaço para a razão.

Neste protótipo foram evidenciadas as principais mudanças
sentidas nos 3 principais stakeholders, tendo sido segmentados os atletas de acordo com os seus escalões etários.
Com a sua participação, foram criadas as ferramentas de
medição dos efeitos do projeto em cada uma delas e usada
a informação que já é recolhida na Plataforma de Gestão
Desportiva (PGD).
Uniformizar conceitos, critérios, indicadores e escalas foi um
desafio complexo que ainda vai carecer de aprimoramento,
como por exemplo a utilização de uma escala de 1 a 10 pontos (já utilizada na PGD), que porventura se revela mais adequada para extrair maior riqueza de detalhe na informação e
detetar distâncias percorrida de forma mais precisa, do que
numa escala de 1 a 5.
Os questionários e o processo de questionamento foram
pensados para momentos de atividade normal e na presen-

ça de elementos da equipa de avaliação para serem retiradas
dúvidas, pelo que devido ao confinamento, podem ter ocorrido enviesamentos por dificuldade de interpretação, particularmente no que se refere à autoavaliação dos efeitos nas
competências desportivas (subvalorização). Apesar de se ter
tentado mitigar esse problema com a testagem prévia dos
mesmos, fica a dúvida de será para manter o processo como
previsto (maior controlo e acuidade), ou tentar melhorar as
perguntas para se diluam as dúvidas em processo totalmente autónomo.
O confinamento dificultou naturalmente o mais amplo envolvimento e questionamento de todos os stakeholders, mas
ainda assim foi possível contar com a participação estatisticamente relevante, com amostras a garantir elevado nível de
confiança (90%) e baixa margem de erro (<5%).
Apesar da participação ter de ser remota, foi possível contar
com todos os treinadores e estagiários e a grande maioria
dos atletas (86%), bem como uma quantidade muito significativa dos pais dos atletas dos escalões envolvidos (81%)
Sendo à partida o grande desafio a participação dos pais nas
atividades, do total envolvido (47) apenas 4 não participaram em qualquer atividade, tendo 50% dos que responderam aos questionários (38) participado em pelo menos 3 das
7 atividades.
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Notando que não se estando perto do envolvimento e participação ideal, ainda assim os grandes beneficiários do projeto
(como pretendido) foram claramente os pais, registando-se
a importância que deram ao projeto e valorização ao clube,
a partir dos efeitos ao nível da melhoria da consciência e capacidade relacional, com efeitos em todas as dimensões da
sua vida.
Ao nível dos Técnicos, há claramente um efeito mais intenso nos dos escalões envolvidos, pois, apesar de todos terem
tido a oportunidade de participar nas atividades, nem todos
o fizeram e não está criada ainda a dinâmica de transposição
para todos os escalões do clube.
Ainda que seja uma opção estratégica do clube, nem todos
os técnicos internalizaram (ainda) a nova forma de abordar o
futebol e a competição, pelo que se prevê ainda algum desafio para quebrar a natural resistência da cultura prevalente
assente essencialmente no desempenho.
Contudo, tornou-se claro que estes sentem muito mais apoio
por parte do clube e uma vontade de cooperar tornando
seu um projeto que deverá ser de todos. Caso o projeto não
existisse, não teriam de todo essa vontade ou sentimento de
pertença a algo para o qual se sentem capazes de contribuir.
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Quanto aos beneficiários últimos - jovens atletas – tem sido
um desafio mudar a forma de pensar e agir, mas nos mais
envolvidos (juniores) essa diferença é muito notória, sendo por todos registada uma maior competência social, com
grandes efeitos nas suas dinâmicas relacionais em todos os
contextos, com uma outra capacidade de autocrítica e de intervenção, condicionando positivamente os que os rodeiam
(análise efetuada mas não incluída neste protótipo).
Neste particular, será necessário melhorar e ampliar o sistema de monitorização já presente na PGD, a fim de poder haver
uma avaliação contínua, capaz de ajudar a sinalizar e intervir
em situações específicas, bem como proporcionar uma maior
e melhor interatividades com os pais e treinadores.
À semelhança da avaliação das competências desportivas,
deverá ser desenvolvido uma avaliação cruzada entre os
stakeholders, com mais critérios objetivos a complementar
os subjetivos, a fim de melhor validar todo o processo de
avaliação de impacto
Importa ainda referir que existem outros stakeholders muito
importantes, que será necessário envolver a fim de se poder
validar efetivamente um novo paradigma (CM Alcobaça, AFL,
FPF, IPDJ) e estender e coordenar com outros AE’s importan-

tes – Professores e Auxiliares de Ação Educativa - a fim de
criar uma linha condutora entre todos.
Nota final para os efeitos nas competências desportivas, que,
apesar da imperfeição de um processo ainda em fase piloto,
eles já são objetiva e subjetivamente mensuráveis. Se pelas
melhorias das competências sociais, se consegue potenciar
melhorias de 22% nas desportivas, este dado comprova que
faz sentido o novo lema do GCA – Melhores Pessoas, Melhores Atletas!
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0. Sumário Executivo

A Escola 4G tem como missão promover as relações intergeracionais e a ocupação de tempos livres das quatro gerações,
conciliando a aprendizagem ao longo da vida com a partilha
dos saberes, história, cultura e tradições locais, para fomentar o respeito pela diversidade e pela diferença, a entreajuda
e o desenvolvimento pessoal e social.
A Escola 4G oferece, desde 2016, uma resposta para crianças
de atividades de tempos livres e apoio ao estudo durante o
período escolar e programas de Colónias de Férias.
A presente análise centra-se no ano letivo de 2018/19, procurando compreender qual o contributo do projeto para o
bem-estar das crianças e para a qualidade de vida das famílias, para melhorar a intervenção realizada e maximizar o
impacto do projecto.

O impacto do projeto torna relevante a sua continuidade,
o alargamento a mais beneficiários e a criação de mais atividades de envolvência das famílias e comunidade escolar
da freguesia.

A mudança que mais se destaca é a “melhor gestão da vida
profissional” nas famílias, com uma quantidade de 37,1%, o
que revela a necessidade de uma resposta social de apoio às
famílias.
Nos beneficiários diretos do projeto, a mudança que registou maior quantidade (35,8%) foi “o maior nível de bem-estar”, com um índice de impacto de 61%, seguida do “melhor
desempenho escolar” e a “melhoria nas relações familiares”
com índices de 26,2% e 12,8%. Os professores apresentam
as mudanças menos relevantes, o que é compreensível por
estabelecerem uma relação mais indireta com o projeto.
Todas as mudanças revelam índices significativos de durabilidade e importância, reforçando a sua relevância para os
stakeholders.

No futuro importa incluir a avaliação do impacto social do
projeto durante o ano letivo, introduzir e melhorar ferramentas de monitorização e desenvolver a intervenção com
vista à melhoria das relações familiares. valorizando o envolvimento de todos os stakeholders para as mudanças que se
pretendem alcançar com o projeto.

IMPACTO SOCIAL - PROTOTIPAGEM 2020

UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA 117

IV. Promover o convívio intergeracional e a partilha interge
racional.
V.		 Melhorar a qualidade e a relação da criança com a família.
VI. Facilitar a relação escola/família.
VII. Apoiar crianças carenciadas sinalizadas por entidades
competentes.

1. Âmbito

1.1. O quê?
No Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social e de
Saúde 2017/2021 de Torres Vedras o insuficiente acompanhamento às crianças e jovens por parte da rede familiar e
institucional é destacado como indicador de desigualdades
sociais. A falta de oferta de ocupação de tempos livres de
crianças e jovens, nomeadamente para famílias carenciadas,
o abandono escolar precoce e o insuficiente apoio/acompanhamento ao estudo por parte das famílias revelam-se questões prioritárias, cujas implicações negativas se manifestam
na vida das pessoas e bem estar da sociedade.
Atendendo aos desafios das famílias da freguesia de Campelos e Outeiro da Cabeça em garantir a ocupação das crianças
e o acompanhamento dos seus estudos, quer pela dificuldade em gerir a vida familiar/trabalho ou pelas dificuldades em
fazer face às exigências da escola, o projeto Escola 4G Crian-

ças surge para oferecer uma resposta às famílias de apoio/
acompanhamento ao estudo e ocupação dos tempos livres
das crianças.
Para reduzir o insucesso escolar das crianças que frequentam o projeto e a favorecer a integração social das crianças
na sociedade, a Escola 4G crianças promove atividades de
tempos livres e uma sala de apoio ao estudo durante o período letivo, assim como um programa de atividades durante as férias escolares.
O projeto assume como objetivos específicos:
I.		 Aumentar a confiança da criança nas suas capacidades,
reforçando a sua autoestima.
II.		 Melhorar o sucesso académico das crianças, através do
desenvolvimento de hábitos e métodos de estudo.
III. Motivar a criança para uma aprendizagem ativa.

A análise em estudo incidiu sobre as atividades desenvolvidas no ano letivo 2018/19, no contexto do ATL e sala de apoio
ao estudo e das Colónias de Férias.
1.2. Porquê?
A avaliação de impacto realizada procurou determinar os
efeitos do projeto na vida das crianças e na comunidade,
para melhorar a intervenção e potenciar o valor social do
projeto.
Em concreto, pretendeu-se analisar o contributo da Escola 4G
para o bem-estar das crianças e para a qualidade de vida das
famílias, pelo que é necessário compreender se a intervenção
realizada tem impacto na melhoria do sucesso académico e
na integração social dos participantes. Importa também perceber se origina mudanças ao nível do bem estar emocional
das famílias dos participantes e na melhoria de desempenho
académico percepcionada pelos professores.
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A avaliação visa fornecer resultados do projeto aos gestores da organização e aos cidadãos, importantes não só para
a tomada de decisões acerca do futuro da resposta, como
também para prestação de contas e para avaliar a aplicação
dos financiamentos.

No que concerne aos recursos alocados à análise, foi criada
uma equipa executiva, composta pela coordenação técnica
do projeto, uma educadora social e uma monitora. Todo o
processo foi acompanhado e supervisionado pela Presidente da Junta de Freguesia.

Para os financiadores do projeto esperamos que a divulgação da presente análise sirva para averiguar a possibilidade
da sua replicação a outras freguesias do Interior do Concelho, que têm sofrido uma diminuição de alunos até ao segundo ciclo.

A autarquia disponibilizou os recursos (logísticos, informáticos, transporte) necessários ao processo. Para a concretização de algumas tarefas, recorremos também a contributos
da área financeira da União das Freguesias.

Para o público em geral pretendemos que seja uma ferramenta de comunicação simples e objetiva, que permita a validação social do projecto pela comunidade.

1.3. Como?
A presente análise é avaliativa, sendo os seus dados respectivos ao período compreendido entre 01 setembro de 2018 a
15 de agosto de 2019, correspondente ao ano letivo 2018/19.
Durante a avaliação, foram recolhidos alguns dados que estavam em falta, os quais foram extrapolados ao ano analisado.
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2. Stakeholders

2.1. Identificação de Stakeholders
Os stakeholders são as partes envolvidas que influenciam ou
são influenciadas pelo projeto, sendo elementos essenciais
para a implementação do projeto e consequente análise do
seu impacto social. A sua identificação tem uma importância
crucial para o delineamento da presente avaliação de impacto social.
O primeiro grupo de stakeholders, no qual se espera que o projecto gere mais mudanças, é constituído pelas crianças que frequentam as escolas da freguesia - os beneficiários do projecto.
Este grupo foi segmentado de acordo com a regularidade da
frequência nas atividades da Escola 4G, isto é, se a criança vem
todos os dias da semana (frequência regular) ou vem em dias
pontuais da semana (frequência pontual). Para avaliar o impacto do projeto revelou-se importante considerar se as crianças
já frequentaram a escola 4G (renovação de inscrição) ou se é o
seu primeiro contacto com o projeto (1ª inscrição).

Os parceiros são também uma parte importante do projeto,
seja pela articulação e delineamento de estratégias e atividades, ou pelo empréstimo ou doação de materiais e equipamentos.

As necessidades das famílias são uma das razões de ser do projeto, pelo que estas são um stakeholder importante a ter em
conta na análise, assim como as figuras de suporte na escola.
Os professores são elementos importantes no projeto, sendo
agentes promotores de estratégias e práticas essenciais para o
desenvolvimento positivo e sucesso escolar das crianças.
Sendo o projeto uma resposta da Junta de Freguesia às
necessidades da população, este é um dos principais interessados na sua implementação e desenvolvimento com
resultados na qualidade de vida das pessoas. Assim foi distinguido como um stakeholder distinto dos financiadores
pela gestão e relação direta que estabelece com o projeto.
A Câmara Municipal é também um stakeholder importante, por permitir a implementação do projeto, através de um
contrato de comodato das instalações físicas do mesmo e
por ajudar a fornecer ao projeto os apoios necessários para
a sua operacionalização.

Os colaboradores são os elementos que colocam em prática a metodologia do projeto, sendo apresentados como um
grupo de stakeholders pelo seu papel na intervenção do projeto e no alcance dos seus objetivos.
Na tabela 1 são identificados os agentes que a equipa técnica
do projeto considerou influenciar ou ser influenciados pelo
projeto, sendo apresentados os beneficiários e as entidades
relacionadas com os problemas que a intervenção pretende
dar resposta, assim como a sua relação com o projeto.

Tabela 1 - Identificação de Grupos e Segmentos de Stakeholders
Grupos de Stakeholders

Segmentos

Caracterização

Relação com o Projeto

Crianças

Frequência regular com
1ª inscrição na escola 4G

Crianças entre os 6 e os 12 anos que frequentam o 1º e 2º ciclo das escolas
da freguesia.

Frequência do ATL com ou sem colónia de férias, sendo o primeiro ano letivo a participar na Escola
4G.. Vêm todos os dias ao ATL, onde realizam atividades de tempos livres. Frequentam a sala
de apoio ao estudo onde têm acompanhamento de monitoras e professoras na realização dos
trabalhos de casa, esclarecimento de dúvidas e na preparação para os testes.

Famílias

Frequência regular com
renovação de inscrição
na escola 4G

Frequência do ATL, com ou sem colónia de Férias, não sendo o primeiro ano letivo a participar na
Escola 4G. Vêm todos os dias ao ATL, onde realizam atividades de tempos livres. Frequentam a
sala de apoio ao estudo onde têm acompanhamento de monitoras e professoras na realização dos
trabalhos de casa, esclarecimento de dúvidas e na preparação para os testes.

Frequência pontual com
1ª inscrição na Escola 4G

Frequência pontual do ATL com ou sem colónia de Férias,sendo o primeiro ano letivo a participar
na Escola 4G. Podem vir entre 1 a 4 dias semanais ao ATL, onde realizam atividades de tempos
livres. Frequentam a sala de apoio ao estudo onde têm acompanhamento de monitoras e
professoras na realização dos trabalhos de casa, esclarecimento de dúvidas e na preparação para
os testes.

Frequência pontual com
renovação de inscrição
na Escola 4G

Frequência pontual do ATL com ou sem colónia de Férias, não sendo o primeiro ano letivo a
participar na Escola 4G.. Podem vir entre 1 a 4 dias semanais ao ATL, onde realizam atividades de
tempos livres. Frequentam a sala de apoio ao estudo onde têm acompanhamento de monitoras e
professoras na realização dos trabalhos de casa, esclarecimento de dúvidas e na preparação para
os testes.

N/a

Pais ou figuras de referência das crianças, que residem com as mesmas e que
são os seus responsáveis legais.

Estabelecem contacto presencial ou telefónico com as técnicas para obtenção de feedback face
ao desempenho e comportamento das crianças, prestação de informações, esclarecimento de
dúvidas, entre outros.

N/a

Professores dos alunos que frequentam no projeto das escolas de:
Centro Educativo de Campelos- Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias.
Centro Educativo do Outeiro da Cabeça - .Agrupamento de Escolas Henriques
Nogueira.

Participam em reuniões em contexto escolar para delineamento de estratégias para combater o
insucesso escolar e o abandono escolar.
Encaminham pontualmente alunos para a Escola 4G.
Estabelecem contactos para articulação de casos específicos ao longo do ano letivo.

Junta de Freguesia

N/a

Entidade que financia diretamente o projeto.

Financiador dos recursos humanos e materiais do projeto. Responsável pela gestão financeira
e manutenção do espaço físico, disponibilizando para o projeto: veículos, equipamentos
informáticos, material de desgaste e material de limpeza. Reúne com a equipa técnica do projeto
para delineamento e acompanhamento de atividades e resultados. Beneficia da existência e bom
desempenho do projeto ao nível da melhoria da capacidade de resposta às necessidades das
crianças e famílias da freguesia.

Financiadores indiretos

N/a

Câmara Municipal de Torres Vedras

Proprietário do espaço físico. Financiador que estabelece uma relação indireta com o projeto.

Professores

Parceiros

Colaboradores Escola 4G

Entidades e IPSS que colaboram com o projeto: CPCJ TV; Centro Social e
Sinalizam crianças para a frequência do projeto. Colaboram no desenvolvimento de atividades/
Paroquial de Campelos; Gabinete de Intervenção Comunitária; GNR; Lar Santo
iniciativas e disponibilização/doação de recursos materiais. Reuniões de articulação com alguns
António de Campelos; Centro de Dia de Outeiro da Cabeça; Mercado Socia de
parceiros.
Campelos; Centro de Cultura e Animação de Campelos; União Outeirense;
Sport Club União Campelense. Empresas: Parque Aquático Lagoa do Falcão, UPA
SOM, Trimilho e Tintas Sollac.
N/a

Profissionais que trabalham no projeto (monitoras, professoras, assistentes
operacionais)

Realizam com as crianças o apoio ao estudo e as atividades de tempos livres. Estabelecem
com as crianças uma relação de proximidade e afetuosidade. As professoras e as monitoras
presentes na sala de estudo dão apoio na realização dos trabalhos de casa, no esclarecimento
de dúvidas e preparação para os testes. As monitoras dinamizam as atividades e as assistentes
operacionais vigiam as crianças no recreio e nos lanches. As monitoras estabelecem uma relação
de proximidade com contactos regulares com a família e com os professores.
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2.2. Inclusão/exclusão de stakeholders na análise
A decisão de inclusão ou exclusão de stakeholders na análise atendeu ao critérios de materialidade das mudanças e
acessibilidade e disponibilidade dos stakeholders e recursos.
Assim, foram incluídos os grupos de stakeholders onde se espera que sejam sentidas as maiores mudanças com a participação do projeto e excluídos os stakeholders que beneficiam
indiretamente do projeto.
Foram incluídos na análise as crianças que frequentaram a
Escola 4G no ano letivo de 2018/19, consideradas os beneficiários diretos do projeto, sendo aqueles onde se prevê que
o projeto gere mais mudanças.
A família é um stakeholders que se espera que beneficie diretamente da intervenção, pelo que são incluídos na análise.
As figuras de suporte na comunidade educativa, representa-
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das pelos professores, foram consideradas na avaliação pela
sua importância na compreensão do impacto do projeto no
sucesso académico das crianças e no contexto escolar.
Dadas as limitações da prototipagem (apenas podem ser estudados 3 stakeholders), a Junta de Freguesia não foi considerada, embora seja um stakeholder que beneficia do projeto,
cujo impacto na sua imagem social e missão seria interessante conhecer. Foram, igualmente, excluídos os colaboradores
do 4G, embora se considere que o projeto traz mudanças no
seu desenvolvimento pessoal e profissional,
Os restantes stakeholders foram excluídos por terem um contacto pouco direto com o projeto, assim como pelas limitações de tempo e recursos.
Na tabela 2 serão apresentadas as justificações relativas à
inclusão/exclusão dos grupos de stakeholders na análise.
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Tabela 2 - Inclusão/Exclusão de Stakeholders na análise
Grupos de Stakeholders

Inclusão (S/N)

Justificação

Crianças

Sim

São os beneficiários directos das atividades, pelo que se espera que sejam o grupo de stakeholders que mais experiência a mudança
resultantes do projeto.

Família

Sim

Espera-se que experienciam mudanças relevantes como resultado do projeto. O projeto responde diretamente às necessidades da
família relativamente à gestão da vida familiar/profissional.

Professores

Sim

Espera-se que beneficiem das mudanças resultantes do projeto. Podem ajudar na compreensão do impacto do projeto nos
beneficiários directos.

Junta de Freguesia

Não

Beneficia dos resultados do projeto, mas como é responsável pela coordenação já acede à informação relevante do projeto.

Financiadores Indiretos

Não

Apenas têm acesso a informação secundária, fornecida pela Junta de Freguesia, relativamenteà intervenção.

Parceiros

Não

Não influenciam ou beneficiam directamente do projeto.

Colaboradores Escola 4G

Não

Pelo seu número reduzido não se considera justificar-se a sua inclusão na análise.
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2.3. Plano de envolvimento dos stakeholders
No ano letivo 2018/19 o projeto acompanhou 61 crianças,
das quais 75% frequenta regularmente a Escola 4G. Destes
34% tem a sua primeira inscrição no projeto e 41% já frequentava a Escola 4G. Das 25% crianças que frequentam o
projeto pontualmente, 10% tinha a sua primeira inscrição e
15% já participava no projeto.
Para o universo de crianças, estimou-se um total de 2 familiares por criança, pelo que foram considerados 122 familiares para a análise.
Para mapear o impacto recorreu-se a metodologias qualitativas. Pretendia-se a elaboração de dois grupos focais presenciais com as crianças (um grupo com as crianças de 1ª
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inscrição e outro grupo com as crianças com renovação de
matrícula) e entrevistas presenciais aplicadas aos familiares e aos professores, pelas limitações de tempo e disponibilidade reunir com estes grupos de stakeholders. No entanto, com a pandemia de Covid-19 que se instalou durante
a realização da avaliação, fomos obrigados à alteração dos
métodos de envolvimento e recolha de dados previamente delineados, O contacto presencial com os stakeholders
teve que ser realizado através de meios digitais, o que nos
parece ter condicionado o envolvimento e adesão dos diferentes grupos. Particularmente no caso das crianças, tornou-se difícil criar um ambiente facilitador para abordar as
mudanças em análise, sendo que sentimos também que as
mudanças que as famílias estão a vivenciar durante este
período influenciaram a disponibilidade das famílias e professores para refletir sobre o projeto.
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Tabela 3 - Plano de Envolvimento de Stakeholders
Stakeholder

Crianças

Segmento

U

Mapeamento do Impacto

Quantificação do Impacto

n

Amostragem

Método

n

%

Método

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4G

21

2

Não aleatória

Entrevistas online

11

52%

Inquéritos online

Frequência regular com renovação de inscrição na
Escola 4G

25

3

Não aleatória

Entrevistas online

6

24%

Inquéritos online

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4G

6

2

Não aleatória

Entrevistas online

4

67%

Inquéritos online

Frequência pontual com renovação de inscrição na
Escola 4G

9

2

Não aleatória

Entrevistas online

4

44%

Inquéritos online

Família

N/a

122

8

Não aleatória

Entrevistas online

32

26%

Inquéritos online

Professores

N/a

8

2

Não aleatória

Entrevistas online

6

75%

Inquéritos online
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3. Realizações

No ano letivo 2018/2019, o projeto proporcionou a resposta
de ATL a 61 crianças e Colónia de Férias a 97 crianças.
O ATL funcionou no período letivo, num total de 652 horas
de atividades, nas quais foi permitido à criança brincar livre-

As Colónias de Férias permitem a realização de um programa de
atividades nas áreas de desenvolvimento pessoal e relações interpessoais, educação artística, ambiental, desportiva e cultural.

mente, experimentar atividades e interagir com o meio ambiente que a envolve. Neste período decorreu também a resposta de apoio ao estudo, que teve um total de 387 horas,
em que foram realizados os trabalhos de casa e trabalhados
os hábitos e métodos de estudo.

Durante o ano foram realizadas: 8 atividades intergeracionais para promover o convívio e a partilha de tradições e
saberes entre as gerações; 7 atividades com pais, para estimular uma parentalidade positiva; e 7 atividades com a comunidade para promover a coesão social e a ligação da escola com a comunidade local.

Tabela 4 - Realizações
Que atividades foram realizadas?

Nº de atividades

Nº de horas total

Nº de beneficiários

ATL

163

652

61 crianças

Apoio ao Estudo

129

387

61 crianças

Colónia de Férias

72

720

97 crianças

Atividades intergeracionais

8

45

120 crianças e seniores

Atividades com os pais

7

19

122 crianças e pais

Atividades com a comunidade

7

30

390 participantes
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4. Teoria da mudança

As Teorias de Mudança (TM) explicam os caminhos que levam
à concretização dos objetivos do projeto. Para analisar o que
o impacta nos stakeholders foram construídas três teorias com
base na identificação e reflexão relativa às atividades desenvolvidas pelo projeto. A equipa do projecto construiu o mapa
inicial de mudanças e, posteriormente, foram envolvidos os
stakeholders para o delineamento das teorias seguintes.
Crianças
Consideramos que ao integrarem as atividades da Escola 4G,
as crianças sentem um aumento da diversidade de estímulos
e atividades que lhes permite brincar mais e, desse modo,
praticar mais atividade física. As crianças fazem novos amigos, beneficiando de um aumento das suas redes de socialização. A maior dinâmica entre pares que se desenvolve com
a intervenção, permite à criança aumentar as suas competências de regulação emocional e a sua capacidade de resolver problemas. Estas mudanças convertem-se no aumento

da felicidade das crianças, que lhes trará maior autoestima
e confiança em si próprias. Neste caminho as crianças vão
adquirindo um maior nível de bem-estar e adquirindo maior
capacidade de auto-regulação emocional para lidarem com
as adaptações necessárias durante a sua vida.
Ao sentirem mais apoio nos trabalhos de casa, conseguem
sentir-se mais valorizadas pelos pais e têm mais tempo para
atividades em família. Desta forma, podem desenvolver uma
maior ligação aos elementos da família que resultará na diminuição dos conflitos e na melhoria das relações familiares.
As atividades desenvolvidas no projeto estimulam a partilha
intergeracional, fomentando o aumento do convívio e partilha de saberes com outras gerações, promovendo a maior
participação cívica das crianças e o aumento de comportamentos sustentáveis, que resultam a longo prazo na maior
participação cívica das crianças e jovens na comunidade
onde se inserem.

As atividades e a relação de proximidade estabelecida com
os técnicos promovem a aquisição de regras e a interiorização do saber ser e saber estar, que se traduzem na melhoria dos métodos e rotinas de estudo e no apoio ao estudo e
nos trabalhos de casa. Deste modo, as crianças conseguem
experienciar uma maior participação na escola e ter um melhor desempenho escolar. Assim, terão uma maior valorização dos seus professores e irão progredir para uma maior
motivação interna para estudar ou aprender, valorizando a
escola e as aprendizagens como meio de desenvolvimento
pessoal e de integração social.
As cadeias de mudanças que apresentamos dizem respeito aos quatro segmentos observados e resultam na análise
de mudanças significativas como o maior nível de bem-estar
das crianças, o melhor desempenho escolar e a melhoria nas
relações familiares que nos conduzem no sentido da promoção de um desenvolvimento infantil positivo e saudável.
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Famílias
Com a integração das crianças no projeto, as famílias sentem-se mais apoiadas nas suas dificuldades, o que permite
aos pais uma diminuição das suas preocupações parentais.
Ao vivenciarem menos stress relativamente à vida escolar,
as famílias sentem uma diminuição dos seus conflitos familiares e conseguem ter um maior acompanhamento da vida
das crianças, conseguindo mais tempo de qualidade entre
os seus membros.
Por sentirem menos stress na sua vida pessoal, os pais têm
uma melhor gestão da sua vida familiar e mais disponibilidade de tempo para a vida social. Por terem maior disponibilidade de tempo para a sua vida profissional, os pais
conseguem uma gestão da vida profissional, que gera uma
mudança significativa nas suas vidas.
A relação mais estreita com os elementos educativos da vida
das suas crianças fomenta o aumento das competências parentais das famílias.
Com a conciliação da vida profissional e familiar, as famílias
apresentam uma melhoria das relações familiares, uma mudança significativa, que permite maior equilíbrio das necessidades de todos os familiares e o aumento da autoestima
dos pais. Assim promovemos um maior bem-estar nas famí-
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lias que é um dos pilares para um desenvolvimento infantil
positivo e saudável.
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Professores
Os professores revelam uma maior sensação de apoio no
processo educativo e de acompanhamento dos seus alunos
na realização dos trabalhos escolares.
Por sentirem maior “produtividade” dos alunos, revelam menos stress associado aos trabalhos escolares e conseguem ter
maior disponibilidade de tempo para ensinar e desenvolver
mais relações positivas com os alunos. Dessa forma, fomenta
a participação, percepcionando um maior desenvolvimento e
aproveitamento dos alunos. Tal permite aos professores maior
satisfação no desenvolvimento do seu trabalho, aumentando
a sua confiança no processo de ensino/aprendizagem.
O projeto confere aos professores uma maior sensação de
envolvimento com a comunidade, que oferecendo mais oportunidades de realizar atividades fora da escola, bem como o
aumento de atividades lúdico pedagógicas e mais estímulos
extra-curriculares.
Sentido uma maior de articulação com a comunidade educativa, os professores conseguem um aumento da sensação de
suporte no desenvolvimento do seu trabalho. que lhes permite um maior equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional.
Assim, obtêm um aumento da sua autoestima e sentem maior
estabilidade do processo educativo, que é essencial para que
se consiga promover a valorização da escola como meio de
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desenvolvimento e integração das crianças e, consequentemente, o desenvolvimento infantil positivo e saudável.
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Tabela 5 - Mudanças Incluídas no cálculo do Impacto
Stakeholder

Mudança

Citações dos Stakeholders

Crianças

Maior nível de bem-estar

“Senti-me bem, senti-me alegre”, “gostei da experiência (...) experimentar coisas novas, conhecer espaços novos, pessoas novas”,
“quando estou no 4G não estou preocupado com nada”, “o 4g ensinou-me a ser mais calma (...) fico mais feliz”, “mais alegre por
brincar com os amigos e com vocês”, “temos mais tempo livre e assim faz uma amizade maior”.

Melhor desempenho escolar

“Fiquei mais concentrado, deu para trabalhar mais”, “melhorei nas notas e por aprender a estar mais concentrado, comecei a
perceber melhor as matérias”, “as regras ajudaram-me a trabalhar e fazer as coisas com calma”, “nos trabalhos eu às vezes tenho
um bocado de dificuldades e eu sei que é bom para mim”, “na escola eu aprendo umas coisas e no 4g aprendo outras”,
“na escola estou mais aliviado porque não me esqueci de fazer os trabalhos”, “participo mais porque sei mais coisas”.

Melhoria nas relações familiares

“Em casa sinto-me aliviado porque já não tenho que fazer os trabalhos de casa e a minha família também se sente bem. A mãe
pode fazer o comer e o pai pode ajudar a mãe a fazer o comer. Eu posso ajudar ou posso brincar com a mana”

Melhoria nas relações familiares

“Quando os vou buscar não estou stressada (...) e vamos para casa todos mais descansados e aliviados”, “temos mais tempo para
cada um e assim conseguimos ter todos mais tempo juntos”, “tenho mais tempo para me organizar, ficamos com mais tempo
para nós”, “ensinou-me certas regras, certos comportamentos, a maneira de tratá-la (...)”, “ajudou a separar a M. de mim, (...) aí
aprendi a impor limites”, “o 4G influencia o comportamento dele com a irmã (...), ele em si vai muito pelo que lhe dizem aí, ouve
muito, incute muito nele as regras e os comportamentos daí”, “senão fosse o apoio do 4G, eu vinha do trabalho e perdia tempo
com os trabalhos, assim estou descansada, vejo se fez ou não e isso permite-me estar mais tempo com eles ao final da noite”

Melhor gestão da vida profissional

“consigo estar no trabalho concentrada no que estou a fazer, porque não estou preocupada com eles”, “faz com que o trabalho
corra melhor porque não estou com a preocupação de os ir buscar, ou o que estão fazer”, “facilitou-me a vida porque eu não
tenho um horário que me permita ir buscá-la à escola”, “fiquei menos stressada, consegui focar-me mais no trabalho por não
andar sempre com aquela preocupação de a ir buscar”, “enquanto você está no trabalho não está precisa estar preocupado. Não
está a trabalhar e a pensar no que os filhos estão a fazer (...) essas preocupações no meu caso já não existem e no trabalho eu
tenho esse descanso”

Maior satisfação com o trabalho desenvolvido

“Os miúdos estão apoiados e vê-se a evolução nos meninos, o que é muito importante”, “ vai facilitar as aprendizagens no dia
seguinte”, “É uma aprendizagem constante para eles e para nós, mas se eles aprendem nós ficamos contentes”, “sossega mais as
crianças que não têm apoio em casa”, “nota-se que não estão stressados por terem o trabalho de casa feito”, “ ajuda no ambiente
da sala de aula porque eles estão bem”

Maior auto-estima

“Sinto-me bem, sinto-me feliz obviamente.”, “ fico com menos stress porque sei que estão todos a ser acompanhados”

Famílias

Figuras de suporte (comunidade educativa)
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5. Distância Percorrida

5.1. Indicadores
Os indicadores da análise para cada stakeholder, definidos
na tabela 6, têm em conta as atividades desenvolvidas e a
sua importância para o projeto. Para a definição dos indicadores foram consideradas as informações recolhidas durante o envolvimento dos stakeholders e a sua capacidade para
medir as mudanças identificadas na avaliação.
Atendendo à natureza das mudanças em estudo e aos conceitos
complexos que retratam, designadamente o bem-estar, a avaliação do desempenho escolar e das relações familiares, a gestão e satisfação com a vida profissional e a auto-estima, foram
selecionados somente indicadores subjetivos para privilegiar as
percepções e avaliações das crianças, familiares e professores.
Embora a mudança “melhor desempenho escolar” pudesse ser
avaliada também por indicadores objetivos, como o nível de
rendimento escolar, perante os objetivos do projeto, optou-se

nível de concordância com frases simples, para explorar as
diferentes dimensões de cada mudança.

por explorar a percepção que a criança tem da sua participação
e da sua auto-regulação perante o trabalho escolar.
Para que os indicadores fossem simples para todos os
stakeholders, optou-se por desenvolver um questionário com
base numa escala de resposta subjetiva para aplicar presencialmente, de forma a minimizar as dificuldades de interpretação dos questionários. Dado o contexto de pandemia, as
fontes de recolha de informação foram questionários online,
de concordância com frases simples e, no caso das crianças,
foi adicionada uma legenda simples e adaptada a com imagens para facilitar a interpretação das perguntas/respostas.
Consideramos que esta alteração limitou o número de respostas, pela indisponibilidade das famílias e pelas dificuldades de algumas em utilizar os meios digitais.
Em todas as mudanças avaliadas foram elencados dois indicadores, calculados através da sua média aritmética entre o

No sentido de tornar o tratamento e a leitura dos dados um
processo simples e objetivo, as escalas utilizadas seguiram
o modelo de Likert (com adaptações) com 5 níveis de concordância para o grupo dos familiares e das crianças, sendo
que na escala aplicada nos questionários aos professores foi
utilizado um modelo de 10 níveis para melhor discriminar os
resultados. Em todas as escalas, o valor inferior (1) representa o nível mais reduzido, por contraponto ao nível superior (5
ou 10) que exprime o valor mais elevado/desejado.
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Tabela 6 - Indicadores da Análise
Stakeholders

Crianças

Famílias

Figuras de suporte
(comunidade educativa)

Mudança

Indicador

Escala

Fonte

min

max

Maior nível de bem-estar

Média aritmética entre: nível de concordância com a frase “Estou contente com
o número de amigos que tenho” e nível de concordância com a frase
“Sinto-me feliz”

1

5

Questionário às crianças

Melhor desempenho escolar

Média aritmética entre: nível de concordância com a frase “Participo nas aulas”
e nível de concordância com a frase “Tenho apoio nos trabalhos de casa”

1

5

Questionário às crianças

Melhoria nas relações familiares

Média aritmética entre: nível de concordância com a frase “Tenho tempo para ter/
fazer atividades com a minha família” e nível de concordância com a frase
“Dou-me bem com a minha família”

1

5

Questionário às crianças

Melhoria nas relações familiares

Média aritmética entre: nível de concordância com a frase “tenho tempo de
qualidade com os meus filhos” e nível de concordância com a frase “tenho um
bom ambiente familiar”

1

5

Questionário às famílias

Melhor gestão da vida profissional

Média aritmética entre: nível de concordância com a frase “Consigo gerir as
necessidades da minha família” e nível de concordância com a frase “Tenho mais
tempo para o meu trabalho”

1

5

Questionário às famílias

Maior satisfação com o trabalho
desenvolvido

Média aritmética entre: nível de concordância com a frase “Sinto-me satisfeito
com o trabalho que desenvolvo” e nível de concordância com a frase “Sinto mais
equilíbrio na minha vida pessoal”

1

10

Questionários aos professores

Maior auto-estima

Média aritmética entre: nível de concordância com a frase “Sinto-me bem comigo
próprio” e nível de concordância com a frase “Sinto que faço a diferença na vida
dos alunos”

1

10

Questionários aos professores
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A distância percorrida representa o desenvolvimento observado nos indicadores durante o período em estudo, avaliando os momentos anterior (T0) e posterior(T1) à intervenção,
através da divisão da evolução verificada (T1-T0) pelos valores registados inicialmente (T0), ou seja, (T1-T0/T0). Sendo
que no processo de prototipagem não existiam dados para
analisar o momento inicial, estes foram recolhidos num mesmo questionário aos vários stakeholders.

Na análise o gráfico constatamos uma evolução positiva em
todas as mudanças avaliadas nos stakeholders crianças e famílias. destacando-se a “melhor gestão da vida profissional” (31.8%) e o “maior nível de bem-estar” (27%) como as
mudanças com um desenvolvimento mais significativo.

Gráfico 1 - Distância percorrida
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Examinando os segmentos, através da tabela 7, verificamos
que o grupo de crianças que registou maior evolução em
todas as mudanças foi o de frequência pontual com 1ª inscrição, o que resulta do facto de ser também o grupo que
apresentou valores mais baixos de entrada em todas as mudanças e, por isso, regista uma maior distância percorrida.
Considerando que os critérios de segmentação dos stakeholders incluem o cruzamento das variáveis de frequência
pontual e regular com a primeira inscrição ou renovação,
analisamos as variáveis, constatando que as crianças que
frequentam pela primeira vez apresentam resultados superiores, à excepção da mudança de melhoria das relações
onde as crianças que já frequentavam o projeto revelam um
resultado mais elevado. Analisando a frequência denotamos
que as crianças que frequentam o projeto com regularidade revelam maior distância percorrida em todas as variáveis,
particularmente na melhoria das relações familiares.
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Os resultados apresentados pelos familiares revelam uma
evolução significativa em ambas as mudanças, reforçando a
necessidade da intervenção para apoiar as famílias na ocupação dos tempos livres das crianças.
Consoante podemos constatar de uma forma geral, os resultados obtidos vão de encontro às expectativas da equipa,
no entanto fomos surpreendidas com o ligeiro aumento da
auto-estima (3.8%) e o resultado negativo dos professores
em termos da mudança “melhor satisfação com o trabalho
desenvolvido” (-2,9%).
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Tabela 7 - Distância Percorrida
Stakeholder

Mudança

Segmento

DP

Crianças

Maior nível de bem-estar

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4G

31,6%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4G

22,6%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4G

42,6%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4G

18,3%

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4G

14,3%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4G

20,5%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4G

45,2%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4G

14,8%

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4G

7,9%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4G

12,4%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4G

16%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4G

3,5%

N/A.

16,7%

Melhor desempenho escolar

Melhoria das relações familiares

Famílias

Figuras de suporte (comunidade educativa)

Melhoria das relações familiares
Melhor gestão da vida profissional

31,8%

Maior satisfação com o trabalho desenvolvido

-2,9%

Maior auto-estima

3,8%
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6. Descontos

6.1. Atribuição I
A atribuição I representa a quantidade de mudança que teria ocorrido de qualquer maneira, sem que os stakeholders
tivessem tido o apoio de nenhuma intervenção.
Para compreender em que medida as mudanças observadas se podiam ter verificado sem a intervenção do projeto, foi
colocado em todos os questionários aplicados uma pergunta
hipotética para avaliar a forma como os stakeholders percepcionam as mudanças “no momento atual caso nunca tivessem entrado em contacto com a Escola 4G”. Consideramos
que estas foram as perguntas mais difíceis nos questionários,
pelos conceitos complexos que as mudanças englobam.
Os resultados vão de encontro às ambições do projeto, revelando que ao nível do bem-estar as crianças estariam significativamente pior. Particularmente o grupo de crianças que

frequentam o ATL regularmente pela primeira vez, teriam
uma evolução bastante negativa, o que revela que projeto
um papel fundamental no aumento do nível de bem-estar
das crianças, no seu desempenho escolar e na melhoria das
relações familiares.
Os resultados das famílias são concordantes com os objetivos da intervenção, verificando-se que não revelariam mudanças em termos das relações familiares e estariam significativamente piores na gestão da sua vida profissional.
Os dados relativos aos professores são contraditórios, pois
indicam que este grupo sem a intervenção estaria mais satisfeito com o trabalho que desenvolvem, o que não é concordante com o que relatam nos momentos de envolvimento e por, outro lado, apresentaria uma regressão enorme
na sua auto-estima (-151,5%).
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Tabela 8 - Atribuição I
Stakeholder

Mudança

Segmento

Atribuição I

Crianças

Maior nível de bem-estar

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

-85,2%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

-39,7%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

-33,9%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

-21,0%

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

-32,0%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

0,0%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

11,5%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

-26,0%

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

-24,2%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

8,2%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

0,0%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

0,0%

N/A

0,0%

Melhor desempenho escolar

Melhoria das relações familiares

Famílias

Melhoria das relações familiares
Melhor gestão da vida profissional

Figuras de suporte (comunidade educativa)

Maior satisfação com o trabalho desenvolvido
Maior autoestima

-36,7%
N/A

236,0%
-151,5%
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6.2. Atribuição II
A Atribuição II diz respeito à percentagem de mudança que é
passível de ser imputada a outras intervenções, Para se obter o seu valor, os stakeholders são inquiridos relativamente
aos apoios de outras intervenções que podem influenciar a
mudança analisada, através da pergunta “Imagine que tem
10 pontos para distribuir entre todas as intervenções que
contribuiram para a mudança em estudo, quantos pontos
atribuiria à Escola 4G?”, seguida de uma pergunta aberta para
listar as intervenções que contribuiram para cada mudança.
Analisando os resultados, verificamos que valores de atribuição são altos, o que revela que os stakeholders atribuem a
maior parte das mudanças à intervenção.
Através da tabela 9, observamos que ao nível do maior bem-estar, o segmento de frequência regular com 1ª inscrição é
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o que atribui ao projeto a maior contribuição para esta mudança. Por outro lado, nível do melhor desempenho escolar,
este é o segmento apresenta um desconto maior (33%) devido a outras intervenções, designadamente apoio técnico
(terapia da fala, psicologia) e explicações. Relativamente à
melhoria das relações familiares, as crianças que atribuem
maior valor à intervenção são as crianças de frequência regular com renovação de inscrição, sendo que as crianças com
frequência pontual com renovação de inscrição são as que
apresentam maior nível de descontos (43%).
Quanto aos familiares e professores as percentagens atribuídas a outras intervenções são baixas, o que indica que o
projeto é um elemento chave nas mudanças analisadas.
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Tabela 9 - Atribuição II
Stakeholder

Mudança

Segmento

Atribuição II

Crianças

Maior nível de bem-estar

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

13%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

15%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

18%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

20%

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

33%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

18%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

23%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

20%

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

28%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

17%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

20%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

43%

Melhor desempenho escolar

Melhoria das relações familiares

Famílias

Figuras de suporte (comunidade educativa)

Melhoria das relações familiares

21%

Melhor gestão da vida profissional

15%

Maior satisfação com o trabalho desenvolvido

15%

Maior autoestima

18%
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7. Impacto

7.1. Quantidade
A quantidade de mudanças imputáveis ao projeto corresponde ao impacto que pode ser diretamente atribuído à intervenção, excluindo da evolução observada nas mudanças todos
os fatores que não se devem à intervenção do projeto. Para
se obter o cálculo da quantidade efetuou-se a subtracção das
taxas de atribuição (I e II) à distância percorrida observada.
As mudanças que apresentam maior quantidade são a melhor gestão da vida profissional nas famílias (37,1%) e o maior
nível de bem-estar nas crianças (35,8%), o que justifica a pertinência e o impacto do projeto na vida das crianças e famílias.
Analisando o grupo das crianças, verificamos que ao nível
do maior bem-estar foram as crianças que frequentam pela
primeira vez o projeto que demonstraram maior quantidade

de mudança (50,7% em frequência regular e 47,1% em frequência pontual). Relativamente ao melhor desempenho escolar, observamos no gráfico, que a quantidade de mudança
é inferior à distância percorrida, dado que exclui destas mudanças o apoio de outras intervenções (tais como terapias e
explicações).
As mudanças melhoria das relações familiares denotam um
ligeiro decréscimo na quantidade relativamente à distância
percorrida, nas crianças e nas famílias, o que se justifica dada
a importância que atribuem a outras intervenções como o
apoio psicológico.
A análise do gráfico destacou também a evolução positiva
das mudanças relativas aos professores, que evidenciam
uma ligeira quantidade de maior satisfação no desenvolvimento do seu trabalho e maior auto-estima.
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Gráfico 4 - Distância Percorrida x Quantidade de mudança atribuída ao projeto
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Tabela 10 - Quantidade
Stakeholder

Mudança

Segmento

Quantidade

Crianças

Maior nível de bem-estar

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

50,7%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

27,0%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

47,1%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

17,8%

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

12,6%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

16,8%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

31,0%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

14,9%

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

7,0%

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

9,4%

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

12,8%

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

2,0%

Melhor desempenho escolar

Melhoria das relações familiares

Famílias

Figuras de suporte (comunidade educativa)

Melhoria das relações familiares

13,2%

Melhor gestão da vida profissional

37,1%

Maior satisfação com o trabalho desenvolvido

3,3%

Maior autoestima

7,7%
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40,0%
30,0%

37,1%

35,8%

31,8%

27,0%
20,0%
16,5%

20,0%

9,9%

10,0%

7.2. Índices de Durabilidade
O índice de durabilidade revela como o impacto das mudanças se comporta ao longo do tempo, calculando-se através
da média aritmética do grau de durabilidade que o beneficiário atribui a cada mudança. Para isso, colocou-se aos
stakeholders a pergunta “Se a Escola 4G acabasse hoje, como
perdura o impacto de cada mudança?, segundo uma escala
de 5 pontos, em que 1 significa “acaba-se imediatamente” e
5 “continua por vários anos, mas vai aumentando”.
Inquirindo-se os stakeholders sobre quanto tempo as mudanças perduram após a intervenção do projeto, concluiu-se que
em todas as mudanças o seu impacto perdura para além do
ano seguinte (o valor médio ronda os 3 - continua por vários
anos, mas vai diminuindo), consoante observamos no gráfico e tabela 11.
No caso das crianças, todas as mudanças perduram por vários anos de forma bastante estável reforçando o impacto
do projeto no bem estar pessoal, sucesso escolar e ambiente familiar das crianças. Denota-se ainda que as mudanças
mais duradouras se revelam nas crianças que frequentam
regularmente o projeto, mantendo-se por vários anos.
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16,7%
13,2%
7,8%
3,3%

3,8%

7,7%

0,0%

Os familiares revelam mudanças com uma durabilidade média (perdurando no ano seguinte), o que se justifica tendo em
-10,0%
conta que a inexistência da resposta de ocupação de tempos
Maior nível
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Melhoria nas
Melhoria das
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e
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escolar das famílias.
familiares
familiares
da vida profissional e necessidades

-2,9%
Melhor gestão
da vida
proﬁssional

Melhor satisfação
no desenvolvimento
do seu trabalho

Aumento
da auto-estima

Nos professores, as mudanças observadas perduram por
Quantidade por Mudança
DP por Mudança
vários anos,
reforçando a sua importância.

Gráfico 5 - Índice de durabilidade das mudanças
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Tabela 10 - Quantidade
Stakeholder

Mudança

Segmento

Índice de Durabilidade

Crianças

Maior nível de bem-estar

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

3,83

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

2,73

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

2,25

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

4,25

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

3,67

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

2,64

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

2,25

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

4,50

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

3,67

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

3,00

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

2,50

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

4,25

Melhoria das relações familiares

N/A

2,81

Melhor gestão da vida profissional

N/A

2,38

Maior satisfação com o trabalho desenvolvido

N/A

3,67

Maior auto-estima

N/A

3,67

Melhor desempenho escolar

Melhoria das relações familiares

Famílias

Figuras de suporte (comunidade educativa)
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4,00%
3,00%
2,00%
1,00%

7.3. Índices de Importância
A compreensão da relevância de cada mudança para a qualidade de vida dos beneficiários é fundamental para a presente avaliação. Para tal, os questionários contemplavam
a pergunta “Qual a importância da mudança na tua vida?”,
segundo uma escala de 5 pontos, de 1 “nada importante” a
5 “muito importante”. O índice de importância de cada mudança resulta da média aritmética do grau de importância
que cada beneficiário lhe atribuiu.
Os resultados apresentados nos gráficos de índices de importância e na tabela 12 indicam que todos os stakeholders
valorizam a intervenção, avaliando a importância das mudanças de modo equivalente.
No caso das crianças, observamos pelo gráfico que consideram as mudanças “importantes”. Averiguando os segmentos,
verificamos que as crianças que frequentam o projeto regularmente e já andavam na escola apresentam valores relativamente superiores, enquanto as crianças que frequentam
pontualmente e estão pela primeira vez no projeto revelam
índices mais baixos de importância.

(com
valores de 4,5 e 4,58). No caso dos professores atri0,00%
buem mais importância à maior satisfação com o trabalho
Maior nível
Maior
Melhoria nas
Melhoria das
desenvolvido
(4)
do
que
à
maior
auto-estima
(3,83).
de bem-estar
desempenho
relações
escolar

familiares

No geral, os resultados demonstram que as mudanças analisadas refletem as necessidades dos beneficiários da intervenção.

relações
familiares

Melhor gestão da Melhor satisfação
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do seu trabalho

Aumento
da auto-estima

Gráfico 6 - Índice de importância das mudanças
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Gráfico 7 - Importância das mudanças
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Gráfico 8 - Importância das mudanças
para Famílias

Gráfico 9 - Importância das mudanças
para Professores
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Tabela 12 - Importância das Mudanças
Stakeholder

Mudança

Segmento

Índice de Importância

Crianças

Maior nível de bem-estar

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

4,00

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

4,36

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

3,25

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

4,25

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

3,83

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

4,55

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

3,00

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

4,25

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

4,00

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

4,36

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

3,00

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

4,00

Melhoria das relações familiares

N/A

4,58

Melhor gestão da vida profissional

N/A

4,50

Maior satisfação com o trabalho desenvolvido

N/A

4,00

Maior auto-estima

N/A

3,83

Melhor desempenho escolar

Melhoria das relações familiares

Famílias

Figuras de suporte (comunidade educativa)

52,0%
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7.4.Índices de Impacto
O índice de impacto reflete a forma como cada mudança
ocorre e é sentida pelos stakeholders, a forma que se comporta após o término do projeto e a importância na vida das
pessoas que são impactadas pelo projeto.
Analisando os gráficos concluímos que a maior parte do impacto do projeto é sentido nas crianças (52%) e nas famílias
(37,5%), o que era esperado por serem os beneficiários diretos do projeto. Observamos um impacto de 10, 4% nos professores, que fortifica os dados encontrados em termos de
distância percorrida.
Nas crianças destaca-se como mudança mais relevante o
maior nível de bem-estar (61%), validando os objetivos do
projeto. As crianças que frequentam regularmente o projeto pela primeira vez apresentam um impacto superior (7,7)
relativamente aos outros segmentos. Quanto ao melhor desempenho escolar (26,2%), as crianças que já frequentavam
o projeto e vêm pontualmente apresentam o maior índice,
por procurarem o projeto pela necessidade uma resposta de
apoio ao estudo. A melhoria das relações familiares teve um
impacto menor (12,8%), denotando a necessidade de reforçar a intervenção face a esta mudança.
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48,9%

51,1%

37,5%

Para as famílias a mudança mais impactante é a melhor gestão da vida profissional, que reflete 70% do impacto sentido
Maior satisfação no desenvolvimento do seu trabalho
face à melhoria das relações familiares com 30%.

Nos professores observamos que o projeto revela maior imCrianças
pacto na maior auto-estima (69%) do que na maior satisfaFiguras de suporte (comunidade educativa)
ção com o trabalho desenvolvido (31%).

Gráfico 10 - Impacto nos stakeholders

Gráfico 11 - Impacto nas Crianças
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Gráfico 12 - Impacto nas Famílias

Gráfico 13 - Impacto nos Professores
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Tabela 13 - Impacto das Mudanças
Stakeholder

Mudança

Segmento

Índice de Impacto

Crianças

Maior nível de bem-estar

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

7,77

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

3,22

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

3,44

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

3,21

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

1,77

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

2,02

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

2,09

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

2,85

Frequência regular com 1ª inscrição na Escola 4g

1,03

Frequência regular com renovação de inscrição na Escola 4g

1,23

Frequência pontual com 1ª inscrição na Escola 4g

0,96

Frequência pontual com renovação de inscrição na Escola 4g

0,34

Melhoria das relações familiares

N/A

1,70

Melhor gestão da vida profissional

N/A

3,97

Maior satisfação com o trabalho desenvolvido

N/A

0,49

Maior auto-estima

N/A

1,09

Melhor desempenho escolar

Melhoria das relações familiares

Famílias

Figuras de suporte (comunidade educativa)
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Mapa de Impacto
Stakeholders

Segmentos

Quem
Como vamos
afetamos/nos segmentar os
afeta?
Stakeholders?

Crianças

Frequência
regular com
1ª inscrição na
Escola 4G

Frequência
regular com
renovação de
inscrição na
Escola 4G

Frequência
pontual com
1ª inscrição na
Escola 4G

Frequência
pontual com
renovação de
inscrição na
Escola 4G

Universo

Realizações

Mudanças

Qual o
número
total de
stakeholders/
segmento?

Atividades em
números

Descrição

Indicador

Distância
Percorrida

Atribuição I

Atribuição II

Quantidade

Durabilidade

Importância

Índice Impacto

O que muda?

Como medimos
a mudança?

Qual o
progresso
observado ?

Que parte
desta
mudança
aconteceria
de qualquer
forma?

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

Que parte
do progresso
se deveu à
intervenção
analisada?

Qual o índice
durabilidade
da mudança
nos
stakeholders
(1-5)?

Qual o
índice de
importância
da mudança
para os
beneficiários
(1-5)?

Qual o impacto
da mudança
(quantidade x
durabilidade x
importância)?

21

61 crianças
apoiadas; 632
horas de ATL;
387 horas de
apoio ao estudo;
720 horas de
Colónias de
Férias; 45 horas
de atividades
intergeracionais;
19 horas de
atividades com
pais; 30 horas
de atividades
com a
comunidade

Maior nível de
bem-estar

Média aritmética entre: nível
de concordância com
a frase”Estou contente com
o número de amigos que
tenho” e nível de concordância
com a frase “Sinto-me feliz”

31,6%

-85,2%

13%

50,7%

3,8

4,0

7,77

Melhor
desempenho
escolar

Média aritmética entre: nível
de concordância com
a frase”Participo nas aulas”
e nível de concordância com
a frase “Tenho apoio nos
trabalhos de casa”

14,3%

-32,0%

33%

12,6%

3,7

3,8

1,77

Melhoria nas
Média aritmética entre:
7,9%
relações familiares nível de concordância com a
frase”Tenho tempo para ter/
fazer atividades com a minha
família” e nível de concordância
com a frase “Dou-me bem com
a minha família”

-24,2%

28%

7,0%

3,7

4,0

1,03

Maior nível de
bem-estar

Média aritmética entre:
nível de concordância com a
frase”Estou contente com o
número de amigos que tenho”
e nível de concordância com a
frase “Sinto-me feliz”

22,6%

-39,7%

15%

27,0%

2,7

4,4

3,22

Melhor
desempenho
escolar

Média aritmética entre:
nível de concordância com
a frase”Participo nas aulas” e
nível de concordância com a
frase “Tenho apoio
nos trabalhos de casa”

20,5%

0,0%

18%

16,8%

2,6

4,6

2,02

Melhoria nas
Média aritmética entre:
12,4%
relações familiares nível de concordância com a
frase”Tenho tempo para ter/
fazer atividades com a minha
família” e nível de concordância
com a frase “Dou-me bem com
a minha família”

8,2%

17%

9,4%

3,0

4,4

1,23

Maior nível de
bem-estar

Média aritmética entre:
nível de concordância com
a frase”Estou contente com
o número de amigos que
tenho” e nível de concordância
com a frase “Sinto-me feliz”

42,6%

-33,9%

18%

47,1%

2,3

3,3

3,44

Melhor
desempenho
escolar

Média aritmética entre:
nível de concordância
com a frase”Participo nas
aulas” e nível de concordância
com a frase “Tenho apoio
nos trabalhos de casa”

45,2%

11,5%

23%

31,0%

2,3

3,0

2,09

Melhoria nas
Média aritmética entre:
16,0%
relações familiares nível de concordância com
a frase”Tenho tempo para ter/
fazer atividades com a minha
família” e nível de concordância
com a frase “Dou-me bem com
a minha família”

0,0%

20%

12,8%

2,5

3,0

0,96

Maior nível de
bem-estar

Média aritmética entre:
nível de concordância com a
frase”Estou contente com o
número de amigos que tenho”
e nível de concordância com a
frase “Sinto-me feliz”

18,3%

-21,0%

20%

17,8%

4,3

4,3

3,21

Melhor
desempenho
escolar

Média aritmética entre:
nível de concordância com
a frase”Participo nas aulas”
e nível de concordância com
a frase “Tenho apoio nos
trabalhos de casa”

14,8%

-26,0%

20%

14,9%

4,5

4,3

2,85

0,0%

43%

2,0%

4,3

4,0

0,34

0,0%

21%

13,2%

2,8

4,6

1,70

25

6

9

Descontos

Melhoria nas
Média aritmética entre:
3,5%
relações familiares nível de concordância com a
frase”Tenho tempo para ter/
fazer atividades com a minha
família” e nível de concordância
com a frase “Dou-me bem com
a minha família”
Famílias

Professores

122

8

Melhoria das
Média aritmética entre: nível
relações familiares de concordância com a frase
“tenho tempo de qualidade
com os meus filhos” e nível
de concordância com a frase
“tenho um bom ambiente
familiar”

16,7%

Impacto

Melhor gestão da
vida profissonal

31,8%
Média aritmética entre: nível
de concordância com a frase
“Consigo gerir as necessidades
da minha família” e nível de
concordância com a frase
“Tenho mais tempo para o meu
trabalho”

-36,7%

15%

37,1%

2,4

4,5

3,97

Maior
satisfação no
desenvolvimento
do seu trabalho

Média aritmética entre: nível
de concordância com a frase
“Sinto-me satisfeito com o
trabalho que desenvolvo” e
nível de concordância com a
frase “Sinto mais equilíbrio na
minha vida pessoal”

-2,9%

236,0%

15%

3,3%

3,7

4,0

0,49

Aumento da
Autoestima

3,8%
Média aritmética entre: nível
de concordância com a frase
“Sinto-me bem comigo próprio”
e nível de concordância com
a frase “Sinto que faço a
diferença na vida dos alunos”

-151,5%

18%

7,7%

3,7

3,8

1,09
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8. Conclusão
e recomendações

Esta análise avaliativa desafiou-nos a refletir acerca do projeto e das metodologias de intervenção. Embora seja uma prototipagem, permitiu-nos a aprendizagem de um novo método de avaliação, no qual desenvolvemos um olhar diferente
e metodologias novas, que permitirão melhorar a intervenção e maximizar o impacto do projeto.
O envolvimento e a auscultação dos stakeholders foi o momento mais significativo do processo, contribuindo para a
validação das teorias da mudança e uma leitura mais compreensiva do processos de mudança que o projeto gera.
As mudanças com maior impacto foram a melhor gestão da
vida profissional nas famílias e o maior nível de bem-estar
nas crianças, reforçando a necessidade e pertinência do projeto na melhoria da qualidade de vida dos seus beneficiários.
Tendo em conta o aumento ao nível do bem-estar das crianças e da melhor gestão da vida profissional das famílias seriam

A análise dos stakeholders Professores revelou resultados dados contraditórios e um impacto menor, que se compreende
por não trabalharem diretamente com o projeto. A análise
dos resultados deste grupo sugere a necessidade de maior
envolvimento dos professores na definição das teorias de
mudança e melhoria dos indicadores em análise. É também
importante averiguar o número de alunos em sala que participam no projeto para a correta extrapolação dos resultados.
expectáveis resultados mais significativos na mudança de melhoria das relações familiares nos dois stakeholders. Sendo esta
uma mudança importante para as crianças e famílias, entendemos que é um tema sensível de ser partilhado com alguém
externo ao ambiente familiar, pelo que devem ser melhorados
os indicadores escolhidos ou a tipologia dos mesmos para que
os resultados reflitam os contatos verbais estabelecidos com
os stakeholders. Estes resultados apontam ainda a importância
de trabalhar as competências parentais, para promover uma
parentalidade positiva e a melhoria das relações familiares.
Relativamente ao melhor desempenho escolar, seriam esperados resultados mais significativos,em particular para os
segmentos de renovação de inscrição, o que sugere a necessidade de criar um sistema de avaliação e monitorização com
indicadores subjetivos e objetivos ao longo do ano letivo (ter
em conta o ciclo avaliativo escolar), assim como a revisão da
metodologia aplicada em sala de estudo para potenciar os
resultados da intervenção.

Sendo este um processo de aprendizagem, importa refletir
sobre as dificuldades com que nos deparámos:
A maior dificuldade surgiu na adesão dos participantes no
envolvimento dos stakeholders e mapeamento de impacto. A pandemia de Covid-19 condicionou os métodos de
envolvimento ao impedir a proximidade física, o que levou à substituição dos métodos inicialmente previstos (foram realizadas entrevistas online em vez de focus group),
o que também se sucedeu com a aplicação dos questionários por via online. Consideramos que estas alterações
condicionaram a adesão de todos os stakeholders.
Na aplicação dos questionários foram relatadas à equipa dificuldades de compreensão dos questionários pelos
stakeholders, designadamente na terminologia e conceitos
contemplados nas mudanças. Consideramos que estas difi-
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culdades teriam sido facilitadas com a aplicação presencial
dos questionários.
Sendo um processo de prototipagem avaliou-se no mesmo questionário vários momentos (antes e depois de entrar em contacto com o projeto e a situação hipotética), o
que dificultou as respostas dos stakeholders pela capacidade de abstração que implicam.
Para maximizar o impacto da intervenção, recomenda-se:
Melhoria e aplicação regular dos instrumentos desenvolvidos durante a prototipagem para uma avaliação mais
rigorosa e credível aos novos participantes do projeto.
Desenvolvimento de um sistema de monitorização das
mudanças e conciliação de indicadores objetivos e subjetivos na análise.
O envolvimento dos stakeholders e o mapeamento do impacto, particularmente no caso das crianças, deve privilegiar os métodos presenciais, de modo a facilitar a compreensão dos questionários e evitar respostas enviesadas.
Segmentar o stakeholder famílias em termos da frequência e relação com o projeto para melhor compreender e
potenciar as mudanças avaliadas.
No stakeholder professores avaliar o número de alunos
envolvidos no projeto.
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Desenvolver a intervenção ao nível das relações familiares, com crianças e famílias.
Refletir com os professores acerca da clarificação dos conceitos e da compreensão das mudanças geradas pelo projeto, de forma a aumentar o envolvimento dos professores
para maximizar o impacto do projeto neste stakeholder.
Por fim, sendo este um projeto da autarquia num edifício público desativado aquando da reordenação da rede escolar,
importa afirmar aos decisores e cidadãos que a Escola 4G se
revela um meio importante de ligação entre a criança, a família e a escola. A resposta do projeto promove o bem-estar
das crianças e famílias, que ao conseguirem conciliar a sua
vida profissional e familiar conseguem ter mais estabilidade
nas suas vidas e maior relação com a comunidade. Por conseguinte, pensamos que este tipo de resposta/metodologia
aplicado em edifícios públicos desativados nas freguesias do
interior promove o desenvolvimento social e a perda de alunos nas escolas em ambiente rural, permitindo uma maior
qualidade de vida nas comunidades.
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