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O CAMINHO DESDE 2013

O Programa Impacto Social capacita entidades da economia social para demonstrar e desenvolver o seu 
impacto. Percorre três etapas: após um período de candidaturas, inicia-se a capacitação das equipas 
nomeadas por cada entidade, para completarem análises-protótipo dos seus projetos. Estas análises são 
enfim partilhadas num evento internacional, perante um painel de investidores. Percorrido este ciclo, as 
equipas contam com uma Comunidade IS online para que as suas entidades incorporem uma cultura de 
demonstração de impacto.

Esta segunda edição reflete as recomendações das sete entidades que participaram em 2013, introduzindo 
várias melhorias, destacando-se: mais tempo de mentoria, mais workshops e suporte após a conferência 
final.

 • Concurso para 10 protótipos  
(28 de janeiro a 13 de fevereiro)

 • 4 workshops

 • 2 webinars

 • 500 horas de mentoria

 • Conferência internacional 
(30 de junho)

 • 4 oradores

 • 10 apresentações

 • 200 participantes

 • Ideias, recursos 
e eventos

A aposta nas organizações da economia social é decisiva, no momento em que financiadores públicos e 
privados lhes colocam exigências acrescidas: maior capacidade de gerir os projetos e de demonstrar o seu 
impacto. Ou seja, capacidade de demonstrar o retorno do investimento efetuado.

Por essa razão o Programa utiliza, como moldura metodológica de capacitação, a análise custo-benefício SROI 
– Social Return on Investment. É um processo de compreender, medir e reportar o valor social gerado pela 
intervenção de uma organização, comparando o valor gerado pela (benefícios) com a despesa necessária 
(investimento) para obtê-lo.
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OBJETIVO: TRANSFORMAÇÃO

O Programa Impacto Social está desenhado para que as organizações envolvidas percorram um caminho de 
mudança e de transformação. Essa meta é alcançada através da sua capacitação, pelo que as 10 análises SROI 
aqui apresentadas valem sobretudo como demonstrações de aprendizagem. São protótipos prospetivos, 
que medem o potencial de impacto futuro dos projetos analisados, na ótica do retorno que podem oferecer 
ao investidor.

SROI =
BENEFÍCIOS

INVESTIMENTO

Todas os relatórios desta publicação seguem a mesma estrutura, que iremos percorrer em seguida para 
facilitar a sua leitura: 1. mbito e Stakeholders; 2. Recursos e Atividades; 3. Teoria da Mudança; 4. Provas e Valor; 
5. Impacto e Retorno Social e 6. Conclusão e Recomendações.

DAS ATIVIDADES ÀS MUDANÇAS

Os dois primeiros capítulos dedicam-se, essencialmente, a descrever o projeto em análise, bem como a 
circunscrever o âmbito da análise. Introduzem-se os stakeholders ou partes interessadas: por norma os 
beneficiários diretos das atividades, a organização implementadora e seus parceiros e investidores.

Portanto aqui são também contabilizados os recursos ou investimento necessários à execução das atividades. 
São incluídos custos diretos e indiretos, assim como investimentos em dinheiro, tempo e géneros. Recorde-se 
que, tratando-se de uma análise de impacto na ótica custo-benefício, é tão importante captar a globalidade 
dos benefícios quanto a dos investimentos.

As atividades formam a base de qualquer projeto. No entanto, podem causar uma “miopia da 
implementação”–resultados–das atividades. Ou seja, barram, tratadas por si só, a visão das mudanças e 
impactos que devem operar, a prazo, nos stakeholders, bem como a diversidade destes–muitas vezes só 
considerados se forem o alvo das atividades ou o seu financiador.

Numa análise de impacto queremos ir além das atividades e chegar às mudanças que os stakeholders 
efetivamente necessitam nas suas vidas.
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DAS MUDANÇAS AO IMPACTO

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

O desenho da TM é efetuado–tal como outros passos da análise–de forma participativa, envolvendo os 
stakeholders. É partir do olhar destes que se constroem as cadeias de mudanças ou eventos intermédios que 
concorrem para as mudanças relevantes e significativas–as chamadas mudanças materiais.

Estabelecer a materialidade, quer dos stakeholders, quer das mudanças que experienciam, é a etapa central 
da análise de impacto. São esses stakeholders e mudanças que passam à etapa seguinte, que nos dará o valor 
dessas mudanças.

O valor de um bem é obtido pela multiplicação da sua quantidade pelo preço (V=QxP). No capítulo 4. “Provas 
e Valor” identificam-se indicadores ou provas da mudança. Com estas unidades de medida, é possível 
auscultar os stakeholders para perceber a quantidade de mudança que sentem (a “distância percorrida” no 
caminho das mudanças que trilham durante a vigência do projeto). Após a quantificação das mudanças–e 
porque nesta análise se pretende comparar os benefícios ou mudanças com os custos ou investimento–há 
que encontrar o preço daquelas mudanças. Tratando-se, na sua maioria, de mudanças intangíveis e/ou sem 
preço de mercado, recorre-se a aproximações financeiras (perguntando aos stakeholders para atribuir valor e 
pesquisando no mercado por produtos ou serviços que proporcionam essa mudança).

Está-se agora em condições de determinar, já em unidades monetárias, o impacto efetivo da intervenção em 
análise. Para tal, vai aplicar-se um conjunto de descontos – atribuição, deslocação e redução – ao valor total 
obtido das mudanças, de modo a filtrar tudo o que não é influência efetiva da intervenção.

Só então se procede à demonstração do cálculo do retorno social, confrontando o valor do investimento 
com o valor líquido dos benefícios ou mudanças. Este cálculo é vertido no rácio SROI – expressão de quantos 
euros de benefícios sociais foram gerados por cada euro investido na intervenção.

Os números são sujeitos a um último teste: uma análise de sensibilidade para testar a elasticidade e robustez 
do modelo. Esta análise, tal como as anteriores operações de descontos, são contributos críticos para a 
credibilidade dos dados obtidos – e para inspirar aprendizagens e recomendações sobre a intervenção 
analisada.
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DO IMPACTO À TRANSFORMAÇÃO

É precisamente sobre recomendações e aprendizagens que discorre o capítulo final, “Conclusão e 
Recomendações”. É a partir deste ponto que a organização mostra capacidade para “ler” o projeto e percorrer 
um caminho de melhoria, não só do projeto, mas também dos procedimentos organizacionais que o 
sustentam e ultrapassam.

Ao inspirar transformações na organização promotora, a análise está a contribuir para o objetivo último do 
Programa Impacto Social. Acreditamos que organizações orientadas para o impacto são as que melhor 
conseguirão trilhar o caminho da sustentabilidade.
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Projeção de impacto 2016-2018 
METODOLOGIA SROI
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O projeto Gabinete Cuidar Melhor Porto (GCMP) foi desenvolvido pela Alzheimer Portugal, com o objetivo de 
replicar neste concelho uma resposta local e pluridisciplinar de apoio às pessoas com demência (PD) e seus 
cuidadores, quer familiares, quer profissionais.

Neste âmbito, realizou-se uma análise prospetiva, por forma a calcular o retorno social por cada euro a 
investir pelos financiadores e outras partes interessadas (stakeholders) na concretização deste projeto. A 
importância da avaliação prende-se com a necessidade de verificar o real impacto do GCMP na vida das 
pessoas e ainda credibilizar o modelo, por forma a permitir a replicação do conceito e o seu alastramento 
geográfico, com o apoio de novos parceiros que reconheçam a sua utilidade social e lhe dêem 
sustentabilidade.

Com o envolvimento de diversos stakeholders, foram encontradas seis linhas de mudança, que espelham as 
transformações esperadas com a intervenção: 

1. Capacitação dos cuidadores para prestar melhores cuidados às PD;

2. Bem-estar emocional dos cuidadores;

3. Qualidade de vida da PD (dimensão jurídica; desempenho cognitivo e funcional; e bem-estar 
emocional);

4. Diagnósticos mais atempados;

5. Valorização da resposta e financiamento pelo Estado e

6. Plano Nacional para as Demências.

O cálculo do Retorno Social do Investimento (SROI) apresentou um resultado positivo de 4.47€ por cada euro 
investido (apenas com a quantificação, neste protótipo, das três primeiras mudanças elencadas).

Esta avaliação permitiu concluir que o projeto terá, de facto, impacto na vida dos seus beneficiários, e 
contribuirá para “uma sociedade inclusiva que conheça, respeite, dê voz às pessoas com demência, 
garantindo uma prestação de cuidados de excelência e a melhoria da sua qualidade de vida e a dos familiares 
e profissionais que lhes prestam cuidados”.
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1. ÂMBITO E STAKEHOLDERS

1.1. ÂMBITO DA ANÁLISE

Estima-se que em Portugal haja 182 mil pessoas com demência (PD)1, sendo a Doença de Alzheimer a forma 
mais prevalente. Não havendo cura, os objetivos da intervenção não farmacológica consistem em potenciar 
as capacidades cognitivas, funcionais e sociais das PD garantindo, assim, uma maior autonomia e melhor 
qualidade de vida2. Por outro lado, importa criar respostas de apoio aos cuidadores familiares (CF) e 
profissionais (CP), já que o ato de cuidar é física, emocional e financeiramente exigente e o seu papel se altera 
ao longo da doença, sendo necessário apoio contínuo3.

Alzheimer Portugal (AP) tem como missão e objetivo melhorar a qualidade de vida das PD e dos seus 
cuidadores, no respeito pelos direitos fundamentais à liberdade e auto determinação, promovendo a sua 
autonomia e envolvimento social. A AP tem vindo, desde 1988, a especializar-se na prestação de serviços 
específicos e conta com cerca de 10.000 associados. Sendo de âmbito nacional, desenvolve a sua atividade 
em 3 grandes áreas: ajuda direta, formação e comunicação.

O projeto Cuidar Melhor (CM) visa incluir e promover os direitos das PD e apoiar e valorizar os cuidadores. 
Oferece respostas personalizadas e de proximidade, sendo uma iniciativa da AP, Fundações Montepio (FM) e 
Calouste Gulbenkian (FCG), e ICS da Univ. Católica Portuguesa, à qual se associaram a Sonae Sierra, a Lusitânia 
Seguros e os Municípios de Cascais, Oeiras e Sintra, onde funcionam os três primeiros gabinetes CM. Um dos 
objetivos é alargar o âmbito geográfico, com a abertura de um quarto gabinete no Porto.

No município do Porto residem 55 mil pessoas com mais de 65 anos4 e estima-se existirem 4062 PD (1.71% da 
população)5. Considerando, pelo menos, um cuidador principal por doente, o universo potencial é de 8124 
pessoas, às quais se acrescentam os CF dos cuidados de saúde primários e hospitalares e dos equipamentos 
sociais (lares, centros de dia e serviço de apoio domiciliário) sediados no concelho.

No primeiro ano de atividade, prevê-se que o Gabinete CM Porto (GCMP) impacte 110 CF e 80 CP. Prevê-se 
ainda intervir junto de 110 PD, diretamente ou indiretamente através dos seus cuidadores familiares. Para 
além dos beneficiários diretos do GCM, estima-se chegar a cerca de 1000 indivíduos da comunidade, através 
de ações de informação e sensibilização.6

1 Alzheimer Europe (2014)
2 Alzheimer’s Association (2014)
3 Alzheimer Disease International (2012)
4 INE, Pordata (2011)
5 Alzheimer Europe (2014)
6 Estes números têm por base os resultados já verificados no âmbito do Projeto Cuidar Melhor noutros concelhos, ao longo do ano de 2014, prevendo-se conseguir atingir um 

número idêntico de pessoas com a abertura de um GCM no concelho do Porto.
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OBJETIVOS ATIVIDADES / SERVIÇOS

1. Informar, sensibilizar e aumentar os conhecimentos sobre a 

doença, contribuindo para um diagnóstico precoce e subsequente 

intervenção

 • Linha telefónica de apoio e atendimentos presenciais 

 • Ações de Informação e Sensibilização

2. Informar sobre os direitos das PD e procedimentos legais a adotar 

após o diagnóstico e no decurso da doença

 • Consultas de apoio jurídico

3. Criar uma rede de contactos para intervenção integrada e 

encaminhar os cuidadores e as PD para as respostas sociais e outras 

existentes na comunidade

 • Linha telefónica de apoio e atendimentos  presenciais 

 • Mapeamento institucional (Contactos e visitas a 

instituições para identificação e articulação) 

4. Implementar respostas de avaliação e intervenção que visem 

potenciar as capacidades cognitivas e sociais das PD

 • Avaliações Neuropsicológicas (AVN)

 • Estimulação Cognitiva (EC)

5. Formar cuidadores, por forma a contribuir para uma melhor 

prestação de cuidados

 • Atividades formativas destinadas a cuidadores familiares 

e profissionais

6. Proporcionar apoio psicológico e alívio aos cuidadores  • Consultas de Apoio Psicológico

 • Respostas de alívio ao cuidador familiar

O espaço temporal da presente análise são as atividades previstas para o ano de 2016, com impacto 
projetados em 2017 e 2018. Trata-se portanto de uma análise SROI prospetiva, partindo de uma componente 
avaliativa (com base na experiência já adquirida com os três gabinetes CM em funcionamento). Espera-se 
deste modo demonstar o retorno Social das atividades financiadas pela Fundação Montepio (FM) e Fundação 
Calouste Gulbenkian (FCG).

1.2. STAKEHOLDERS

1.2.1. STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS NA ANÁLISE

Em reunião de equipa, identificámos os stakeholders relevantes para o projeto, assim como as principais 
mudanças que a abertura do GCM Porto poderia determinar para cada um.

De seguida, ponderámos quais os stakeholders que deveriam ser incluídos na análise SROI, em função da 
materialidade das mudanças (M), da sua relevância para o stakeholder (R) e da sua significância para a análise.

Verificámos que, das diversas partes interessadas, algumas não poderiam ser incluídas na análise, apesar da 
materialidade, relevância e significância das mudanças, porquanto estamos perante uma avaliação 
prototípica, com as condicionantes e limitações inerentes, tais como falta de tempo e de recursos humanos e 
materiais: SCMP7, Projeto Cuidar de Quem Cuida8, Instituições Carta Social do concelho Porto, DRSSN9  e DGS.

7  Santa Casa da Misericórdia do Porto - Instituição de referência local na área da intervenção social e gerontológica.
8  Projeto de intervenção na área das demências de apoio a cuidadores implementado em 5 concelhos de Entre e Douro e Vouga e mais recentemente também na área 

metropolitana do Porto, com o objetivo atual de capacitar ONG’s na intervenção junto de cuidadores familiares http://www.cuidardequemcuida.com/
9  Direção Regional da Segurança Social do Norte
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Por outro lado, também não incluímos alguns stakeholders que, apesar da sua colaboração ser importante 
para a análise, não experienciam mudanças significativas: Dr. Celso Pontes (Neurologista e líder da Comissão 
Científica da AP); Professor Doutor António Leuschner (Psiquiatra, presidente do Hospital de Magalhães 
Lemos e trabalha com a DGS10 para futuro Plano Nacional para as Demências); Professor Doutor Alexandre 
Castro Caldas (Neurologista e diretor ICS - UCP11, parceiro do projeto CM); e personalidades da sociedade 
portuguesa que vivenciam esta problemática.

STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Pessoas com Demência S Beneficiários M:Capacitação, auto-estima, inclusão social, melhoria dos cuidados 

R:Melhoria da qualidade de vida. S:Imprescindíveis para adequar respostas às 

necessidades.

Cuidadores Familiares S Beneficiários  M:Capacitação, suporte emocional. Menos humor depressivo, 

isolamento social e sobrecarga R:Melhoria da qualidade de vida 

S:Imprescindíveis para adequar respostas às suas necessidades e às das PD.

Cuidadores Profissionais S Beneficiários M:cidadania ativa e evolução profissional R:Constituem motivações 

pessoais e profissionais S:Imprescindíveis para adequar respostas às suas 

necessidades e às das PD.

Comunidade local S M: conhecimento da realidade das demências R: mais informados e 

sensibilizados para o tema S:Sim, pois é determinante para a qualidade de vida 

dos beneficiários diretos.

Juristas Voluntários S Prestam consultas de apoio jurídico gratuitas no GCM Porto.M:Aquisição de 

competências específicas. Diminuição da sobrecarga R:Melhor desempenho e 

realização profissional S:Irão prestar um dos serviços do GCM Porto.

Voluntários (Respostas  

de Alívio)

S Prestam respostas de Alívio ao Cuidador .M:Cidadania Ativa R:Mais realização 

pessoal S:Irão prestar um dos serviços do GCM Porto.

ACES Porto S Referenciação para especialistas e acompanhamento próximo e regular após 

diagnóstico M:Encaminhamento para resposta específica R:Melhor desempenho 

profissional S:Conhecimento da população-alvo local. Essenciais para 

encaminharem PD e cuidadores para GCM Porto.

Cuidados Hospitalares S Realizam o diagnóstico e acompanham PD e cuidadores M:Encaminhamento 

para resposta específica R:Melhor desempenho profissional S:Conhecimento da 

pop.-alvo local Essenciais para encaminharem PD e cuidadores para GCM.

Médicos Especialistas 

(Neurologistas e 

Psiquiatras)

S Realizam o diagnóstico e acompanham PD e cuidadores M:Encaminhamento 

para resposta específica R:Melhor desempenho profissional S:Conhecimento da 

pop.-alvo local Essenciais para encaminharem PD e cuidadores para GCM.

Fundação Montepio (FM) S Promotora e financiadora M:Maior reputação e visibilidade R:Retorno social dos 

recursos investidos S:Investimento justifica a inclusão.

10  DGS: Direção Geral de Saúde. O Dr. António Leuschner está mandatado pela DGS para preparar os trabalhos com vista à implementação de um Plano Nacional para as 
Demências em Portugal.

11  ICS-UCP: Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa.
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STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Fundação Calouste 

Gulbenkian (FCG)

S Promotora e financiadora M:Maior reputação e visibilidade R:Retorno social dos 

recursos investidos S:Investimento justifica a inclusão.

Direção Alzheimer 

Portugal (AP) 

S Promotora M:Nova resposta local R:Cumprimento da missão S:Ser a promotora 

do projeto justifica a inclusão.

Delegação Norte AP S Co-promotora do GCM M:Nova resposta local R:Cumprimento da missão S:Ser 

co-promotora justifica a inclusão.

Ação  Social - Câmara 

Municipal do Porto

S Representante do poder local na área da Ação Social. Coordena a Rede Social 

M:Possibilidade de encaminhamento para nova resposta local específica 

R:Alargamento da capacidade de resposta S:Essenciais para encaminharem PD e 

cuidadores para GCM.

1.2.2. ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

Conseguimos envolver um conjunto alargado de stakeholders, conforme apresentado na tabela abaixo,  
através de várias metodologias, tais como: conversas informais; grupos focais; entrevistas presenciais e 
questionários.

Os elementos da equipa que participaram neste processo foram: Catarina Alvarez, coordenadora do projeto 
Cuidar Melhor, Marta Melo e Patrícia Moutinho da Delegação Norte da Alzheimer Portugal.

Para além daqueles métodos, conseguimos ainda auscultar e envolver interlocutores chave e especialistas 
nesta área, através da sua participação no Workshop Cuidar Melhor “Diagnóstico Social”, que teve lugar a 4 
de maio, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
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STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? MÉTODO DE ENVOLVIMENTO

Celso Pontes Não Entrevista, conversas informais e participação no Workshop  Cuidar Melhor 
“Diagnóstico Social”

António Leuschner Não Entrevista, conversas informais e participação no Workshop  Cuidar Melhor 
“Diagnóstico Social”

Alexandre Castro Caldas Não Conversas informais e participação no Workshop  Cuidar Melhor “Diagnóstico 
Social”

Pessoas com Demência Sim Grupos Focais e Questionários , através dos Cuidadores Familiares: (amostra de 
conveniência)

16 cuidadores no Porto (componente prospetiva) / 13 cuidadores em Lisboa 
(componente avaliativa - Cascais, Oeiras e Sintra)

Cuidadores familiares Sim  Grupos Focais e Questionários  (amostra de conveniência)

16 cuidadores no Porto (componente prospetiva) / 13 cuidadores em Lisboa 
(componente avaliativa - Cascais, Oeiras e Sintra)

Cuidadores profissionais Sim   Entrevistas a chefias representativas dos cuidadores profissionais das áreas da 
saúde (ACES Porto e Hospital de Magalhães Lemos) e social (Ação Social da 
Câmara Municipal do Porto)

Juristas Voluntários Sim Entrevista a uma jurista voluntária do Projeto Cuidar Melhor, Dra. Maria do 
Rosário Zincke dos Reis

Voluntários (Respostas 
de Alívio)

Sim Entrevista a uma voluntária do Projeto Cuidar Melhor, Ana Pimentel.

Cuidar de Quem Cuida Não Participação no Workshop  Cuidar Melhor “Diagnóstico Social”

ACES Porto Sim Entrevista a Diretor Executivo, Dr. Rui Medon

Cuidados Hospitalares Sim Entrevista a Dr. António Leuschner e Dra. Rosa Encarnação, Hospital Magalhães 
Lemos

Médicos Especialistas 
(Neurologistas e 
Psiquiatras)

Sim Prof. Dr. Alexandre Castro Caldas, Dr. Celso Pontes,  Prof. Dr. António Leuschner 
e Dra. Rosa Encarnação

Entrevistas, conversas informais e participação no Workshop  Cuidar Melhor 
“Diagnóstico Social”

FM Sim Entrevista a Representante sda Instituição (Dra. Paula Guimarães e Dra. Vera 
Sampaio) e participação no Workshop  Cuidar Melhor “Diagnóstico Social”

FCG Sim Entrevistasa Representante da Instituição (Dra. Anabela Salgueiro) e 
Participação no Workshop  Cuidar Melhor “Diagnóstico Social”

Direção AP Sim Entrevista ao Presidente e outros elementos da Direção (Eng.º Carneiro da Silva, 
Dr. Mário Lopes, Dra. Manuela Morais, Dra. Leonor Guimarães)  e participação 
no Workshop  Cuidar Melhor “Diagnóstico Social”

Delegação Norte AP Sim Entrevista à Presidente (Enfª Ana Taborda)

Ação Social CMP Sim Entrevista à Presidente da Comissão Liquidatária (Engª Raquel Castello-Branco)
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2. RECURSOS E ATIVIDADES

2.1. INVESTIMENTOS 

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

STAKEHOLDERS RECURSOS VALOR

Pessoas com Demência (PD)  • Tempo (RNM) 1 s/d

 • Dinheiro (sessões Estimulação Cognitiva e Avaliações 

Neuropsicológicas - RM) 2

2595,00€

Cuidadores Familiares (CF)  • Tempo (RNM) s/d

 • Dinheiro  (Apoio Psicológico e Formação - RM) 3669,00€

Cuidadores Profissionais (CF)  • Tempo (RNM) s/d

 • Dinheiro (Formação - RM) 9200,00€

Fundação Montepio  • Dinheiro (RM) 11 000,08€

Fundação Calouste Gulbenkian  • Dinheiro (RM) 11 000,08€

Direção Alzheimer Portugal  • RH Administrativo (RNM)

 • RH - Contabilidade (RNM)

 • Divulgação (RNM)

841,65€

Delegação Norte Alzheimer 

Portugal

 • Voluntários Formação (RNM) 436,48€

Ação Social - C.M.Porto  • Espaço GCM  Porto (RNM)

 • Espaço Formação (RNM)

2 868,00€

Voluntários (Serviço Alívio 

Cuidador)

 • Tempo (RNM) 2 697,16 € 

Juristas Voluntários  • Tempo com competência (RNM) 960,00€

Comunidade Local  • Tempo s/d

1  RNM - Recurso Não Monetizado.

2  RM - Recurso Monetizado.
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2.2. RESULTADOS

ATIVIDADES DESCRIÇÃO DO 
INDICADOR

RESULTADOS ESTIMADOS / ANO

Linha telefónica de apoio Nº Atendimentos  • 196 (136 telefónicos + 11 email + 49 

presenciais)

Atendimentos Presenciais Nº Atendimentos

Informação e Sensibilização

Ações

Nº Ações  • 24 ações x 30 pessoas = 720 pessoas

Visitas instituições Nº visitas  • 94 visitas  (2 x semana x 47 semanas)

Apoio Jurídico

Consultas

Nº Consultas  • 24 consultas = 24 cuidadores familiares

Avaliações Neuropsicológicas Nº Avaliações  • 6 (3 x semestre) = 6 PD 

Estimulação Cognitiva

Sessões

Nº Sessões  • 141 (3 x semana x 47 semanas)

Apoio Psicológico

Consultas

Nº Consultas  • 141 (3 x semana x 47 semanas)

Atividades Formativas Nº Atividades (workshops para 

cuidadores familiares e cursos para 

cuidadores profissionais)

 • 8 workshops (WS) para  familiares (8 x 20 = 

80 formandos, considerando 2 WS /

cuidador/ano) 

 • 4 cursos para profissionais (4 x 20 = 80 

formandos )

Respostas de Alívio Nº Respostas  • 235 ( 5 cuidadores x 4 horas /semana, 

considerando 47 semanas)
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3. TEORIA DA MUDANÇA

3.1. TEORIA DA MUDANÇA À PARTIDA

A construção da teoria da mudança que vai sustentar a intervenção do GCMP teve início com a definição do 
objetivo geral de longo prazo, isto é, da resposta ao problema social que a demência constitui em Portugal e, 
em particular, no concelho do Porto e que se concretiza na visão do projeto: “Uma sociedade inclusiva que 
conheça, respeite, dê voz às Pessoas com Demência, garantindo uma prestação de cuidados de excelência e 
a melhoria da sua qualidade de vida e a dos familiares e profissionais que lhes prestam cuidados”.

Partindo desta visão, o passo seguinte foi mapear as mudanças de curto, médio e longo prazo que têm de se 
verificar para a tornar numa realidade. Este processo foi feito pela equipa de trabalho de dois modos distintos: 
através do mapeamento cronologicamente invertido das mudanças, ou seja, da visão para as atividades; e, 
num segundo momento, inversamente, das atividades para a visão, passando pelas referidas mudanças. Esta 
metodologia permitiu manter o foco no objetivo geral de longo prazo, sem esquecer as transformações que 
terão de ocorrer no terreno através da intervenção do GCMP, tanto aquelas pelas quais o projeto é diretamente 
responsável, como aquelas para as quais contribui.

O GCMP pretende desenvolver um conjunto de atividades cujos beneficiários diretos são as PD e os seus 
cuidadores, tanto familiares como profissionais, tais como: (1) Atendimento–linha telefónica de apoio e 
presencial; (2) Consultas de apoio jurídico; (3) Avaliações neuropsicológicas; (4) Sessões de estimulação 
cognitiva; (5) Consultas de apoio psicológico; (6) Atividades formativas e (7) Respostas de alívio para o 
cuidador. Paralelamente, o GCMP visa agir junto da comunidade local e das instituições que atuam direta ou 
indiretamente na área de intervenção das demências, através de (8) Informação e sensibilização à 
comunidade; e (9) Mapeamento institucional.

A tabela seguinte sistematiza as mudanças de curto, médio e longo prazo identificadas pela equipa de 
trabalho, para cada uma das atividades acima mencionadas.
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ATIVIDADES CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Atendimento:

Linha Telefónica  

de Apoio e 

Presencial

 • Novo interlocutor específico 
para informar e apoiar

 • Mais consciencialização da 
necessidade de ajuda

 • Maior compreensão dos 
comportamentos das PD

 • Mais conhecimento sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce

 • Compreensão das diferenças 
entre envelhecimento e 
demência

 • Mais conhecimentos sobre a 
doença e sua relevância

 • Mais consciencialização em 
relação ao papel dos cuidadores 
e dificuldades do ato de cuidar

 • Menor sentimento de raiva, tristeza, 
medo e frustração Menor sentimento 
de isolamento Mais autoconfiança

 • Diminuição da vergonha social

 • Menor sobrecarga emocional

 • Bem-estar emocional

 • Reconhecimento dos sinais de alerta

 • Capacitação da PD e do cuidador 
para desencadear o processo

 • Valorização das queixas junto do 
médico de família

 • Mais encaminhamentos e 
acompanhamento pelos médicos 
especialistas

 • Maior sentimento de apoio e 
valorização

 • Melhoria da 
prestação de 
cuidados às PD

 • Mais diagnósticos 
atempados

 • Inclusão das PD e 
dos Cuidadores

Informação e 

Sensibilização à 

Comunidade

 • Mais conhecimento sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce

 • Compreensão das diferenças 
entre envelhecimento e 
demência

 • Mais conhecimento sobre os 
comportamentos das PD

 • Mais consciencialização sobre os 
preconceitos em torno do tema 
da demência

 • Mais conhecimento sobre os 
direitos das PD

 • Reconhecimento dos sinais de alerta

 • Capacitação da PD e do cuidador 
para desencadear o processo

 • Valorização das queixas junto do 
médico de família

 • Mais encaminhamentos e 
acompanhamento pelos médicos 
especialistas

 • Mais capacitação para compreender 
e lidar com PD

 • Menor sentimento de medo e 
repulsa relativamente às Demências 
e às pD

 • Reconhecimento e respeito pelos 
direitos das PD

 • Aumento da rede de suporte 
Redução do abuso de poder

 • Mais diagnósticos 
atempados

 • Inclusão das PD e 
dos Cuidadores

Mapeamento 

Institucional

 • Novo interlocutor para articular

 • Conhecimento das instituições 
que atuam na área das 
Demências

 • Criação de uma rede de 
contactos e intervenção

 • Valorização e qualificação das 
instituições e sua articulação com o 
GCMP

 • Melhoria da satisfação no 
desempenho da tarefa de cuidar de 
uma PD

 • Bem-estar emocional do Cuidador

 • Melhoria da 
prestação de 
cuidados às PD
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ATIVIDADES CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Apoio Jurídico 

(Consultas)

 • Mais conhecimentos sobre os 
direitos das PD

 • Mais conhecimentos sobre as 
consequências jurídicas e 
procedimentos legais após o 
diagnóstico

 • Reconhecimento e respeito pelos 
direitos das PD e limites de atuação 
dos cuidadores

 • Redução do abuso de poder

 • Mais capacitação das PD e 
cuidadores para reivindicar direitos e 
tomar decisões sobre o futuro

 • Inclusão das PD e 
dos Cuidadores

 • Mais autonomia 
das PD

Avaliações 

Neuropsicológicas

 • Mais conhecimentos sobre o 
diagnóstico, perfil e evolução da 
doença

 • Mudança negativa: angústia 
derivada do confronto com as 
limitações atuais e com o futuro

 • Mais encaminhamentos e 
acompanhamento pelos médicos 
especialistas

 • Mais diagnósticos 
atempados

Estimulação 

Cognitiva (Sessões)

 • Potenciação do desempenho 
cognitivo, social e funcional das 
PD

 • Mudança negativa: angústia 
derivada do confronto com as 
limitações atuais e com o futuro

 • Adiamento da evolução dos sintomas  • Mais autonomia 
das PD

Apoio Psicológico 

(Consultas)

 • Maior aceitação das limitações 
das PD e da realidade

 • Maior compreensão dos 
comportamentos das PD

 • Mais consciencialização em 
relação ao papel dos cuidadores 
e dificuldades do ato de cuidar

 • Melhoria do equilíbrio 
emocional dos cuidadores

 • Maior sentimento de apoio e 
valorização

 • Menor sentimento de raiva, tristeza, 
medo e frustração

 • Mais autoconfiança

 • Diminuição da vergonha social

 • Menor sentimento de isolamento

 • Melhor relação cuidador/PD

 • Bem-estar emocional

 • Inclusão das PD e 
dos Cuidadores

 • Melhoria da 
prestação de 
cuidados às PD

Atividades 

Formativas

 • Mais conhecimentos sobre as 
demências, comportamentos 
das PD e estratégias para cuidar 
melhor

 • Consciencialização sobre as 
dificuldades dos cuidadores

 • Compreensão das diferenças 
entre envelhecimento e 
demência

 • Mais conhecimentos sobre as 
consequências jurídicas e 
procedimentos legais após o 
diagnóstico

 • Mais conhecimento sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce

 • Reconhecimento e respeito pelos 
direitos das PD

 • Capacitação para compreender e 
lidar com as PD

 • Qualificação das instituições

 • Melhoria da satisfação na tarefa de 
cuidar

 • Valorização do papel dos cuidadores

 • Aumento da utilização de estratégias 
para lidar com a sobrecarga

 • Mais autoconfiança

 • Diminuição da vergonha social

 • Maior bem-estar emocional

 • Capacitação das PD e cuidadores 
para reivindicar direitos e tomar 
decisões sobre o futuro

 • Redução do abuso de poder

 • Melhoria da 
prestação de 
cuidados às PD

 • Mais autonomia 
das PD

 • Mais diagnósticos 
atempados
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ATIVIDADES CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Respostas de Alívio 

a cuidadores 

familiares

 • Mais tempo livre

 • Melhoria do equilíbrio 
emocional dos cuidadores

 • Maior sentimento de apoio e 
valorização

 • Melhor relação cuidador/PD

 • Bem-estar emocional do cuidador

 • Melhoria da 
prestação de 
cuidados às PD

Em resumo, a equipa chegou à definição de 4 linhas de mudança: Melhores cuidados às PD; Mais diagnósticos 
atempados; Inclusão das PD e cuidadores; Mais autonomia das PD.

Eliminou-se uma quinta linha de mudança que havia sido identificada, de cariz político e designada por 
“Plano nacional para as Demências”, por considerarmos que a mesma não era quantificável dados os escassos 
meios e tempo de que dispunhamos para a realização do trabalho.

Focámo-nos na autonomia da PD do ponto de vista jurídico, cognitivo e funcional e não demos grande 
relevância à mudança previsível “Bem-estar” da PD. Também não enquadrámos os cuidadores profissionais 
no que respeita à mudança “Bem-estar emocional dos cuidadores”, focando-nos apenas na vertente da sua 
capacitação.

A esta fase de reflexão, seguiu-se a ida ao terreno com o objetivo de validar a teoria da mudança de partida. 
Para o efeito, visámos definir o perfil, as necessidades e as expectativas dos cuidadores e das PD, com vista a 
fazer um primeiro retrato da situação atual em que se encontram e identificar as mudanças que estes 
beneficiários diretos da nossa intervenção consideram relevantes. Como é muito difícil obter dados credíveis 
das próprias PD, optámos por chegar a esses resultados de forma indireta, auscultando os seus cuidadores 
durante a realização dos grupos focais e aplicação de questionários.

PERFIL DO CUIDADOR FAMILIAR (CF) TIPO

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS

Disponibilidade, aceitação da demência Impaciência, agressividade

Compreensão, sensibilidade, carinho, amor, tolerância, 

estratégia, persuasão

Sentimento de culpa e de obrigação, frustração/rejeição, peso da 

responsabilidade

Coragem, paciência, calma, persistência, bom humor, 

assertividade, maturidade, resistência ao stress

Solidão, dificuldades de comunicação, depressão, deixar de ter 

vida própria

Capacidade de escuta, atenção, perspicácia, saber lidar com a 

liberdade de escolha da PD, supervisionar os comportamentos 

da PD

Muito cansaço, negligência em relação ao autocuidado, 

sentimento de incompreensão e de desvalorização

Certos comentários ilustram bem algumas características elencadas, principalmente no que se refere à 
aceitação da situação, ao carinho e à disponibilidade para o outro: “Temos de estar sempre com mil olhos”; 
“Não devemos ter vergonha nem esconder a doença do nosso familiar porque os outros podem ajudar-nos”; 
“ A pessoa que era deixou de ser. Acabou. Fechou o ciclo!”; “Há situações bem mais complicadas”.
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Em paralelo, ressaltam a dificuldade e o peso da tarefa de cuidar e, por vezes, as questões subjacentes a uma 
vida em comum, que tornam ainda mais difíceis as situações de crise: “Não há férias…”; “Se vamos para algum 
lado, a cabeça nunca vai inteira…”; “Nós não temos vida. Esquecemo-nos do marido, dos filhos, de nós…”; “ 
Tomar decisões não é fácil. O peso emocional cai em cima de mim (sentimento de missão) ”; “Acabo por estar 
só… temos de ter paciência”; “Amor incondicional com pai ou mãe, ok. Mas na relação entre cônjuges há 
corte na relação, por isso é difícil a aceitação com exigência de tarefas, de fazer tudo”; ”Eu não sinto amor, 
afeto, porque ele rejeita”.

NECESSIDADES DO CUIDADOR FAMILIAR (CF) TIPO

Melhor conciliação entre o trabalho profissional e a obrigação de cuidar, mais compreensão das entidades patronais

Carinho, atenção, apoio emocional de familiares e amigos com capacidade para ouvir e ajudar a tomar decisões,

Melhor capacitação para compreender a PD

Informação e formação dos cuidadores, familiares e profissionais, sobre a doença, sua evolução, de como lidar com os 

comportamentos das PD e o que existe como respostas da comunidade

Apoio psicológico, apoios sociais (ex: centro de dia), apoio jurídico

Aceitação da comunidade em relação ao comportamento das PD

Instituições qualificadas para haver confiança nos cuidados prestados

Apoio na mediação de atos necessários junto das instituições competentes (Ex. Segurança social)

Espaço/tempo para si próprio, tempo para lazer, respostas de alívio para manutenção da saúde mental

Uma das necessidades verbalizadas pelos CF foi a de partilhar experiências e ter uma rede de interajuda. No 
entanto, não considerámos esta necessidade como relevante para a análise, uma vez que existem já respostas 
neste sentido, como o Café Memória e os Grupos de Suporte, a funcionar no Porto e que não cabem no 
âmbito do GCMP.

MUDANÇAS ESPERADAS PARA OS CF

Apoio psicológico (ajuda na aceitação e na gestão das emoções), menos stress para o cuidador, melhor/maior saúde mental e 

bem-estar, melhor qualidade de vida do cuidador

Mais informação e formação para o cuidador (“âncora para dúvidas”), maior preparação para os desafios que vão surgindo, melhor 

capacidade para lidar com a situação, orientação sobre estratégias de atuação (encontrar o caminho)

Partilha de experiências, menos vergonha, menor solidão

Apoio técnico e orientação legal, tomada de decisões mais consciente e informada

Maior interacção com a comunidade

Devolução da confiança e auto-estima
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Nos grupos focais também se afloraram as expectativas dos CF face à criação de um GCM: “Uma conversa 
telefónica pode fazer toda a diferença”;” Só o estar a desabafar já é bom!”; “ O projeto tem de ir mais para a 
frente, fazer a certificação de instituições com especialização no trabalho com pessoas com demência”; “O 
Júlio de Matos tem equipa multidisciplinar para estimulação cognitiva x vezes por semana. O gabinete 
poderia criar estes espaços”.

De acordo com a visão transmitida pelos cuidadores por referência às PD de quem cuidam, as suas 
características variam de pessoa para pessoa e com o estádio da doença, assim como as suas necessidades.

CARACTERÍSTICAS DA PESSOA COM DEMÊNCIA (PD)

Autoritarismo, desejo de autonomia, liberdade, independência (não quer perder a capacidade de tomar decisões);incompreensão 

face às atitudes protetoras do cuidador

Perde coisas, esquecimentos, sem noção do valor do dinheiro, do tempo e espaço, desorientação, repetitiva, dificuldades ao nível do 

raciocínio/lógica e em comunicar

Consciência e vergonha das mudanças e dificuldades, negação do seu próprio estado, utilização de estratégias para encobrir 

limitações e dificuldade em aceitar ajuda, isolamento, solidão, sentimento de abandono, frustração, vitimização, tristeza e ausência 

de auto-estima

Muito emocional, desconfiada, agressiva, possessiva, ciumenta, egoísta (virada para dentro), exigente com o cuidador, sente-se 

gozada, perseguida e controlada pelos outros, tem medos e assusta-se com facilidade

Mudança radical de personalidade, de humor, de comportamentos em relação ao padrão anterior, instabilidade, alheamento (vivem 

num mundo que não é o deles) mudam consoante as fases da doença

Perda da noção da realidade, não reconhece o cuidador, retorno à infância, troca de papéis

Perda de controlo, da noção do que é conveniente do ponto de vista social (respostas mais sexualizadas)

NECESSIDADES DAS PD MUDANÇAS ESPERADAS PARA AS PD

 • Amor, afeto, carinho, toque, proximidade física

 • Autonomia, independência mas com controlo

 • Reconhecimento pelos outros (identidade), 

compreensão, paciência e atenção;

 • Sentimento de utilidade (terapia ocupacional)

 • Respostas para as suas dúvidas

 • Orientação e referências (casa, vida passada, família, 

amigos, animais), rotinas, ambiente tranquilo

 • Convívio e atividades lúdicas

 • Apoio nas tarefas diárias

 • Adaptação dos espaços por razões de segurança

 • Cuidados adequados (básicos e de saúde), Estimulação 

cognitiva 

 • Mais ocupação, maior interação social, mais convívio

 • Mais aceitação de ajuda, melhor noção da sua situação

 • Mais apoio, mais segurança e melhor qualidade de vida

 • Mais equilíbrio emocional, menos agressividade, mais auto/

estima

 • Adiamento da progressão da doença, menor perda de 

autonomia

 • Mais bem/estar

 • Melhor informação da sociedade para “possibilitar alterações 

nas pessoas,

 • nas infra estruturas de apoio e nas leis”



22

GABINETE CUIDAR MELHOR PORTO - Associação Alzheimer Portugal

As principais conclusões retiradas desta teoria da mudança inicial do GCMP foram a s seguintes:

 • Inexistem na área do Município do Porto respostas equivalentes às previstas para o GCM;

 • As atividades formativas e o atendimento, previstos como atividades do GCM, correspondem a 
necessidades sentidas pelos CF, que esperam conseguir, a partir de um melhor conhecimento sobre a 
doença e sobre as estratégias para lidar com as PD, bem como sobre os seus direitos, uma maior 
capacitação para a prestação de melhores cuidados.

 • Uma preocupação dominante é a necessidade de apoio psicológico e de respostas de alívio, como 
formas de garantir o seu próprio bem-estar emocional.

 • Relativamente às PD, a mudança fundamental identificada consiste na melhoria da sua qualidade de 
vida.

 • As mudanças positivas que o projeto possibilita são múltiplas e influenciam de forma marcante os 
beneficiários diretos desta intervenção;

 • Não foram identificadas mudanças negativas, à excepção dos possíveis efeitos deletérios sobre as 
pessoas com demência, após o conhecimento do diagnóstico.

 • Esta recolha de informação permitiu-nos perceber como é que as mudanças se agrupam e encadeiam 
numa relação de causa/efeito, com vista a encontrar as que são materiais, para as quantificar e avaliar 
o seu impacto.

3.2. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA

A teoria da mudança final contempla todas as mudanças identificadas à partida, modificadas nalguns 
aspectos, e novas mudanças referidas pelos stakeholders envolvidos. Foram definidas seis grandes linhas de 
mudança de longo prazo: (1) Capacitação dos cuidadores para prestar melhores cuidados às PD; (2) Bem-
Estar emocional do cuidador; (3) Qualidade de vida da PD; (4) Diagnósticos mais atempados; (5) Valorização 
da resposta e financiamento pelo Estado e (6) Plano Nacional para as Demências.

As três primeiras linhas irão diretamente afetar a vida dos beneficiários deste projeto: PD, CF e CP. As restantes, 
que resultaram das posições dos stakeholders financiadores, promotores e profissionais das áreas da saúde e 
social, assumem papel de relevo, mas não são passíveis de concretização num ano ou mesmo em três. Além 
disso, constituem mudanças que têm de envolver outros agentes, como a classe médica e os decisores 
políticos, pelo que não poderão ser quantificadas e incluídas nesta análise.

Aquelas linhas de mudanças descritas vão, em conjunto, permitir encontrar o caminho para chegar à 
visãodeste projeto.

Apresentamos de seguida os diagramas que demonstram o caminho de cada uma das mudanças de longo 
prazo incluídas na análise de impacto (v. mapa de impacto), partindo das atividades do projeto.
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CRIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
E DE SAÚDE PÚBLICA NA ÁREA

DAS DEMÊNCIAS

Encontrar o caminho...

CAPACITAÇÃO DOS CUIDADORES
PARA PRESTAR MELHORES 

CUIDADOS ÀS PD

BEMESTAR EMOCIONAL 
DO CUIDADOR

QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA 
COM DEMÊNCIA

DIAGNÓSTICOS
MAIS ATEMPADOS

VALORIZAÇÃO DA RESPOSTA E
FINANCIAMENTO PELO ESTADO

PLANO NACIONAL
PARA AS DEMÊNCIAS

VISÃO

Uma sociedade inclusiva
que conheça, respeite, dê voz

às Pessoas com Demência,
garantindo uma prestação
de cuidados de excelência

e a melhoria da sua qualidade
de vida e a dos familiares
e profissionais que lhes

prestam cuidados

Das atividades formativas e do atendimento a realizar pelo GCMP resultarão mudanças que afetam 
positivamente os cuidadores, familares e profissionais das PD e, mesmo, o ACES Porto. O maior conhecimento 
e consciencialização sobre a doença e sobre o papel dos cuidadores, bem como dos seus limites, permitirá 
levar a uma maior qualificação das instituições e ao aumento da utilização de estratégias para lidar com as 
PD, determinando a capacitação dos cuidadores para prestar melhores cuidados.
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ATENDIMENTO
Linha telefónica de
apoio e presencial

Novo interlocutor específico e
próximo adequado para informar

e apoiar

Reconhecimento
da realidade e

das necessidades e
dificuldades dos

cuidadores

Mais
conhecimento

sobre os
comportamentos

das PD

Compreensão
das diferenças

entre
envelhecimento

e demência

Mais
consciencialização

sobre os
preconceitos em
torno do tema da

demência

Mais tempo livre

Participação cívica dos
voluntários

Maior sensação de utilidade
Realização pessoal dos 

voluntários

Menor sentimentos de 
raiva, tristeza, medo e

frustração dos cuidadores

Maior consciencialização da
necessidade de ajuda

Maior consciencialização da
necessidade de informação

Encaminhamento para as
respostas sociais

Mais acompanhamento
personalizado

Maior suporte
emocional

Aumento da utilização
de estratégias para

lidar com a sobrecarga

Mais capacitação
para compreender

e lidar com PD

Menor sentimento
de medo e repulsa
relativamente às

demências e às PD

Diminuição da
vergonha social dos

cuidadores

Diminuição da
sobrecarga

Aumento da rede
de suporte familiar

e comunitária

Integração social
dos cuidadores

Melhoria da relação
cuidador/PD

BEMESTAR
EMOCIONAL DO

CUIDADOR

Mais autoconfiança
e autoestima

Melhoria da
satisfação no

desempenho da 
tarefa de cuidar de

uma PD

Maior aceitação das
limitações das PD e do
papel dos cuidadores

Menor sentimento de
exclusão, inutilidade e

isolamento

APOIO
PSICOLÓGICO

Consultas

ATIVIDADES
FORMATIVAS

INFORMAÇÃO E
SENSIBILIZAÇÃO À

COMUNIDADE

RESPOSTA DE ALÍVIO AO 
CUIDADOR FAMILIAR

A segunda mudança de longo prazo, o bem-estar emocional do cuidador, contém três caminhos paralelos, 
consoante se analisem os efeitos das atividades do GCMP dirigidas diretamente aos cuidadores (atendimento, 
apoio psicológico e atividades formativas) ou se parta das ações dirigidas à comunidade para sua informação 
e sensibilização ou, ainda, se olhe para as respostas de alívio ao cuidador familiar (CF).

No primeiro caso, todas as mudanças perspetivadas vão convergir para a desejada melhoria da relação do 
cuidador com a PD, enquanto que a segunda linha de mudança conduzirá à integração social dos cuidadores 
e, daí, também à melhoria da relação com o cuidador. O mesmo resulta das respostas de alívio, que deixando 
mais tempo livre para os cuidadores, levam à sua maior integração social.
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APOIO JURÍDICO
Consultas

ATIVIDADES
FORMATIVAS

ESTIMULAÇÃO
COGNITIVA
Consultas

INFORMAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO À

COMUNIDADE

ATENDIMENTO
Linha telefónica 

de apoio e
presencial 

Participação cívica dos
juristas voluntários

Mais capacitação das PD para
reivindicar direitos e tomar
decisões sobre o seu futuro

Mais experiência
profissional dos juristas

voluntários

Tomada de decisão sobre o
planeamento do futuro das PD

(testamento vital)

Diminuição do abuso de poder
por parte dos cuidadores
(processo de interdição)

Reconhecimento e respeito
pelos direitos das PD

Reconhecimento dos limites
de atuação dos cuidadores

Adiamento da evolução dos
sintomas

Maior ocupação

Maior interação social Menor isolamento Maior bem-estar emocional

Mais autonomia das 
pessoas com demência

Realização pessoal dos
juristas voluntários

Mudança negativa:
potencial conflitos entre

cuidadores e PD

QUALIDADE DE VIDA
DA PESSOA COM

DEMÊNCIA

Mais conhecimento
sobre os direitos,
consequências

jurídicas e
procedimentos legais

após o diagnóstico

Potenciação do 
desempenho 

cognitivo e funcional 
das PD

Mudança negativa:
angústia derivada do

confronto com as
limitações atuais e com

o futuro

A terceira mudança material para a presente análise, a qualidade de vida da PD, contempla três caminhos 
paralelos, quantificados de forma distinta no mapa de impacto: dimensão jurídica, desempenho cognitivo e 
funcional e bem-estar emocional. As atividades apoio jurídico, atendimento e atividades formativas 
contribuem, em conjunto, para a maior autonomia da PD numa vertente jurídica. A estimulação cognitiva 
leva também a uma maior autonomia, desta vez relacionada com o seu desempenho cognitivo e funcional. 
Por último, a informação e sensibilização contribui para uma melhoria do bem-estar emocional das PD.
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4. PROVAS E VALOR

4.1. INDICADORES (QUANTIDADE)

As mudanças que constam do mapa de impacto respeitam aos beneficiários diretos deste projeto e, para 
cada uma, definimos os indicadores que permitem medir a quantidade de mudança. De seguida, formulámos 
uma questão por indicador e construímos os questionários para aplicar numa segunda ida ao terreno.

Todas as questões foram concebidas tendo em conta dois momentos para avaliar a distância percorrida: 
momento atual (T0) e previsão de mudança após um ano de intervenção do GCMP (T1).

Os indicadores e respetivas fontes constam dos mapas seguintes.

CUIDADORES FAMILIARES (CF)

MUDANÇAS INDICADORES OBJETIVOS E SUBJETIVOS FONTES

BEM-ESTAR EMOCIONAL

Objetivo: Nº de cuidadores a tomar medicação para a 

depressão e/ou ansiedade, em consequência do seu papel de 

cuidador

Auto-elaborada

Subjetivo: Nível de sobrecarga emocional

Auto-elaborada, baseada na 

“Entrevista de Zarit de Sobrecarga do 

Cuidador”

CAPACITAÇÃO PARA A 

PRESTAÇÃO DE 

MELHORES CUIDADOS

Objetivo: Nº horas formação certificada, que inclua o tema das 

estratégias para lidar com PD

DGERT / Workshops e Formação 

Alzheimer Portugal

Subjetivo: Auto-percepçao da capacidade para prestar 

melhores cuidados
Auto-elaborada

Para a mudança “Aumento do bem-estar emocional”, o indicador objetivo foi selecionado tendo em conta 
estudos que referem a existência de níveis elevados de depressão e ansiedade nos cuidadores de PD12, sendo 
que a toma de medicação para aliviar estes sintomas poderá comprovar a necessidade de mudança. O 
indicador subjetivo foi definido tendo em conta um construto largamente utilizado para auto-avaliação do 
bem-estar emocional dos cuidadores, corroborado pelos próprios nos grupos focais, na medida em que 
identificaram níveis elevados de sobrecarga.13

12  Alzheimer’s Disease International (2009) e  Alzheimer’s Disease International (2013)
13  GEECD (2008)
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Para a “Capacitação para a prestação de melhores cuidados”, o indicador objetivo resulta do facto de ser 
aquele que, segundo a AP – entidade formadora acreditada pela DGERT –, melhor traduz a aquisição e 
aplicação de conhecimentos. Para o efeito, foi elaborada uma escala que teve em conta o número de horas 
de cada tipo de atividade formativa da AP, de acordo com o nível de aprofundamento do tema14. O indicador 
subjetivo baseia-se na auto perceção dos cuidadores sobre a sua competência para exercer o papel de 
cuidador, ou seja, na sua auto-eficácia15.

CUIDADORES PROFISSIONAIS (CP)

MUDANÇAS INDICADORES OBJETIVOS E SUBJETIVOS FONTES

BEM-ESTAR EMOCIONAL

Objetivo: Nº de cuidadores a tomar medicação para a depressão e/

ou ansiedade, em consequência do seu papel de cuidador
Auto-elaborada

Subjetivo: Nível de satisfação no desempenho da tarefa de cuidar 

de uma PD

CAPACITAÇAO PARA A 

PRESTAÇAO DE MELHORES 

CUIDADOS

Objetivo: Nº horas formação certificada, que inclua o tema das 

estratégias para lidar com PD DGERT / Workshops e 

Formação Alzheimer 

PortugalSubjetivo: Auto-percepçao da capacidade para prestar melhores 

cuidados

Tal como para os CF, a literatura também aponta para elevados níveis de ansiedade, depressão e sobrecarga 
nos CP 16, justificando-se, assim, a utilização do mesmo indicador para medir o “Aumento do bem-estar 
emocional”. Por sua vez, o indicador subjetivo pretende avaliar o nível de satisfação de cada um com o 
desempenho das suas funções de cuidador, sendo que a literatura reconhece a relação entre a satisfação no 
trabalho e o bem-estar emocional17.

14 As ações de informação têm duração até 2 horas, os workshops têm duração de 3 a 6 horas, as ações de formação básica duram entre 7 e 12 horas, e as formações com 
conteúdos mais aprofundados têm mais de 12 horas.

15  Mullan, M. A. & Sullivan, K. A. (2015)
16  Alzheimer’s Disease International (2013)
17  Gurková E.,Cˇ ÁP J., Žiaková K. & Dˇ Urisková M. (2012)
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PESSOAS COM DEMÊNCIA (PD)

MUDANÇAS INDICADORES OBJETIVOS E SUBJETIVOS FONTES

QUALIDADE DE VIDA 

(dimensão jurídica)

Objetivo: Nº de PD que tomam/tomaram decisões com 

autonomia sobre o planeamento do seu futuro (testamento 

vital) Auto-Elaborada

Subjetivo: Percepção dos cuidadores sobre os seus limites de 

atuação relativamente aos direitos da PD

QUALIDADE DE VIDA 

(desempenho cognitivo e 

funcional das PD)

Objetivo: Nº de atividades do dia-a-dia em que é necessária a 

intervenção do cuidador
Auto-Elaborada

Subjetivo: Percepção dos cuidadores sobre a deterioração das 

capacidades cognitivas e funcionais da PD

QOL–AD–Versão Portuguesa 

com novas questões sobre 

direitos das PD e nova questão 

sobre bem-estar

QUALIDADE DE VIDA 

(bem-estar emocional)
Objetivo: Frequência de contactos sociais semanais das PD

Auto-Elaborada

Subjetivo: Nível de bem-estar emocional das PD

No que se refere às PD, a mudança “Qualidade de Vida” apresenta diferentes indicadores consoante a área 
da vida a que se refere:

 • Para a dimensão jurídica, o indicador objetivo foca-se na decisão de realizar um Testamento Vital, uma 
vez que este é um instrumento jurídico que perspetiva decisões para o futuro, sendo este um forte 
indicador de que este stakeholder terá os seus direitos salvaguardados e reconhecidos.

 • À semelhança do que é praticado em contexto clínico de avaliação para o desempenho cognitivo e 
funcional, o indicador objetivo pretende avaliar o número de atividades do dia-a-dia nas quais é 
necessária a intervenção do cuidador, dado a PD não as conseguir desempenhar autonomamente. O 
indicador subjetivo pretende, por sua vez, classificar a percepção geral pelos cuidadores da 
deterioração cognitiva e funcional das capacidades das PD para desempenhar autonomamente as 
suas tarefas.

 • Para o bem-estar emocional, o indicador objetivo assenta na vertente da inclusão social, na medida 
em que a interação com os outros se tem revelado de grande importância para as PD18. O indicador 
subjetivo, por sua vez, assenta na perceção do CF sobre o nível de bem-estar da PD.

18    “Interactions with others, especially family members and friends who can offer emotional and practical support, are very important for people with dementia. It can be 
helpful for people other than the main carer to spend time with the person to do something they both enjoy. There are benefits to engaging other people, such as giving 
the main carer a break and allowing them to recharge their batteries. It gives the person with dementia more varied interaction and more social opportunities, which can 
lead to improved wellbeing.” (Alzheimer’s Society, 2013)
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QUANTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS

Após a aplicação e análise dos questionários, foi possível chegar à quantificação das mudanças através da 
comparação entre o tempo inicial (T0), ou seja, situação em que se encontram os stakeholders neste momento 
relativamente às mudanças identificadas e o tempo futuro (T1), ou seja, onde esperam estar depois de um 
ano intervenção do GCMP.

As tabelas abaixo expressam os resultados obtidos para cada uma das mudanças e para cada um dos 
stakeholders.

CUIDADORES FAMILIARES (CF)

MUDANÇAS INDICADORES T0 T1 DP DO 
INDICADOR

DP TOTAL DA 
MUDANÇA

BEM-ESTAR 

EMOCIONAL

Objetivo: Nº de cuidadores a tomar 

medicação para a depressão e/ou 

ansiedade, em consequência do seu 

papel de cuidador

30,87% 29,63% -1,24% -7,75%

Subjetivo: Nível de sobrecarga 

emocional

59,62% 45,37% -14,25%

CAPACITAÇAO 

PARA A 

PRESTAÇAO DE 

MELHORES 

CUIDADOS

Objetivo: Nº horas formação 

certificada, que inclua o tema das 

estratégias para lidar com PD

16,67% 59,26% 42,59% 27,08%

Subjetivo: Auto-percepção da 

capacidade para prestar melhores 

cuidados

50,93% 62,50% 11,57%

CUIDADORES PROFISSIONAIS (CP)

MUDANÇAS INDICADORES T0 T1 DP DO 
INDICADOR

DP TOTAL DA 
MUDANÇA

BEM-ESTAR 

EMOCIONAL

Objetivo: Nº de cuidadores a tomar 

medicação para a depressão e/ou 

ansiedade, em consequência do seu 

papel de cuidador

2,34% 4,69% 2,35% * 17,97%

Subjetivo: Nível de satisfação no 

desempenho da tarefa de cuidar de 

uma PD

52,34% 70,31% 17,97%
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MUDANÇAS INDICADORES T0 T1 DP DO 
INDICADOR

DP TOTAL DA 
MUDANÇA

CAPACITAÇAO 

PARA A 

PRESTAÇAO DE 

MELHORES 

CUIDADOS

Objetivo: Nº horas formaçao 

certificada, que inclua o tema das 

estratégias para lidar com PD

32,03% 79,69% 47,66% 35,94%

Subjetivo:  Auto-percepçao da 

capacidade para prestar melhores 

cuidados

49,22% 73,44% 24,22%

* Optámos por não considerar na nossa análise o indicador objetivo desta mudança, uma vez que no T0 apenas 2.34% dos CP assumem tomar medicação para a depressão e/
ou ansiedade. Este valor reduzido pode estar relacionado com o facto dos inquiridos não assumirem em contexto profissional que tomam medicação ou não  associarem a 
toma exclusivamente ao seu papel de cuidador, apesar de a literatura e as entrevistas a chefias destes cuidadores nos indicarem o oposto.

PESSOAS COM DEMÊNCIA (PD)

MUDANÇAS INDICADORES T0 T1 DP DO 
INDICADOR

DP TOTAL DA 
MUDANÇA

QUALIDADE DE 

VIDA (dimensão 

jurídica)

Objetivo: Nº de PD  que tomam/

tomaram decisões com autonomia 

sobre o planeamento do seu futuro 

(testamento vital)

12,96% 14,00% 1,04% 4,20%

Subjetivo: Percepção dos cuidadores 

sobre os seus limites de atuação 

relativamente aos direitos da PD

58,65% 66,00% 7,35%

QUALIDADE DE 

VIDA 

(desempenho 

cognitivo e 

funcional das PD)

Objetivo: Nº de atividades do 

dia-a-dia em que é necessária a 

intervenção do cuidador

90,74% 85,42% -5,32% 8,92%

Subjetivo: Percepção dos cuidadores 

sobre a deterioração das 

capacidades cognitivas e funcionais 

da PD

65,74% 53,23% -12,51%

QUALIDADE DE 

VIDA (bem-estar 

emocional)

Objetivo: Frequência de contactos 

sociais semanais das PD

67,59% 62,50% -5,09% * 9,00%

Subjetivo: Nivel de bem-estar 

emocional das PD

50,00% 59,00% 9,00%

*  Este indicador não foi incluído na análise, uma vez que, ao contrário do que seria expectável, demonstra uma redução de 5% na frequência dos contactos sociais no T1. Tal, 
dever-se-á, segundo a nossa opinião, ao facto de o indicador ter sido interpretado pelos CF, não como quantificando uma deterioração do bem-estar da PD, mas como um 
afastamento progressivo do núcleo familiar e social, ainda não capacitado para lidar com a problemática e a evolução negativa da doença.
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4.2. DURAÇÃO 

A duração das mudanças – tempo até onde se estendem os efeitos de uma atividade após a interrupção do 
projeto – foi definida através da aplicação de questionários aos beneficiários diretos (foi colocada uma 
pergunta por cada mudança, sendo que para todas a escala de resposta expressava 5 opções temporais). 
Para não induzir os inquiridos a responder que sentiriam mudança, foi inserida uma opção de resposta para a 
não existência de mudança.

De modo a quantificar a duração da mudança de uma forma anualizada, a escala foi convertida, assumindo 
os valores expressos na tabela abaixo. 

Duração: escala Valor anualizado

Menos de um mês 1.25

De um mês a três meses 1.5

De três meses a seis meses 1.75

De seis meses a um ano 2

Mais de um ano 2.5

Não há mudança após o projeto terminar 1

DURAÇÃO DAS MUDANÇAS PARA CADA STAKEHOLDER

STAKEHOLDER MUDANÇAS DURAÇÃO MÉDIA

CUIDADORES 

FAMILIARES

AUMENTO NO BEM-ESTAR EMOCIONAL 1.53 anos

CAPACITAÇAO PARA A PRESTAÇAO DE MELHORES CUIDADOS 1.63 anos

CUIDADORES 

PROFISSIONAIS

AUMENTO NO BEM-ESTAR EMOCIONAL 2.26 anos

CAPACITAÇAO PARA A PRESTAÇAO DE MELHORES CUIDADOS 2.55 anos

PESSOAS COM 

DEMENCIA

AUMENTO NA QUALIDADE DE VIDA (dimensão jurídica) 1.38anos

AUMENTO NA QUALIDADE DE VIDA (desempenho cognitivo e funcional 

das PD)

1.36 anos

AUMENTO NA QUALIDADE DE VIDA (bem-estar emocional) 1,40 anos
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4.3. APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS 

Para cada uma das mudanças a ser incluída no mapa de impacto desta avaliação SROI, foi necessário definir 
as respetivas fontes de valoração ou monetização das mudanças e as fontes de informação onde encontrámos 
as aproximações financeiras. A tabela infra apresenta cada uma das aproximações financeiras, num valor 
correspondente a uma pessoa por ano, que traduz uma alternativa para alcançar a mesma mudança sem a 
intervenção do GCMP.

Stakeholder Mudanças Aproximações 
financeiras (AF)

Valor da AF 
(pessoa/ano)

Fontes da 
monetização

CUIDADORES 

FAMILIARES

BEM-ESTAR EMOCIONAL Consulta de apoio psicológico 

para depressão e ansiedade

1.370,42 € “Mental health service 

costs per individual 

(anxiety and 

depression)” 1

CAPACITAÇAO PARA A 

PRESTAÇAO DE 

MELHORES CUIDADOS

Uma consulta de 

especialidade por mês

915,00 € Média de valores de 

consultas de 

especialidade de 

psiquiatria e neurologia 

- estudo de mercado 2

CUIDADORES 

PROFISSIONAIS

BEM-ESTAR EMOCIONAL 1 Curso de Motivação no 

Trabalho

236,25 € Média dos valores de 

Cursos de Motivação no 

Trabalho - estudo de 

mercado 3

CAPACITAÇAO PARA A 

PRESTAÇAO DE 

MELHORES CUIDADOS

1 Curso para cuidadores 

profissionais por ano

115,00 € Preço/Curso (formação 

certificada da Alzheimer 

Portugal)
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Stakeholder Mudanças Aproximações 
financeiras (AF)

Valor da AF 
(pessoa/ano)

Fontes da 
monetização

PESSOAS COM 

DEMENCIA

QUALIDADE DE VIDA 

(dimensão jurídica)

Honorários e Despesas de 

Tribunal inerentes ao processo 

de interdição

2.315,00 € Dra. Maria do Rosário 

Zincke dos Reis - 

Advogada 4

QUALIDADE DE VIDA 

(desempenho cognitivo 

e funcional das PD)

Sessões de Estímulação 

Cognitiva (1 sessão por 

semana, por 47 semanas

2.036,67 € Média de valores de 

sessões de estimulação 

cognitiva - estudo de 

mercado 

QUALIDADE DE VIDA 

(bem-estar emocional)

Realização pela PD de 

atividades no exterior com 

acompanhamento de uma 

auxiliar  (47 por ano)

1.752,32 € Média do custo do 

valor/hora de uma 

auxiliar e da realização 

de atividades no 

exterior

1 http://www.globalvaluexchange.org/valuations/mental-health-service-costs-per-individual-%28anxiety-and-depression%29/ O valor de 941.88 libras por pessoa por 
ano foi convertido em euros e calculado tendo em conta a inflação de 2012 para 2015.

2 Consulta Médica de Neurologia na Alzheimer Portugal com Dra. Paula Godinho (50 euros por consulta) / Consulta de Psiquiatria com Dra. Olivia Leitão (50 euros por 
consulta) / Consulta de Neurologia com Dra. Ângela Valença (85 euros por consulta) / Consultas de Especialidade na Clínica Passeio da Estrela  (120 euros por consulta)

3 Cetform - Curso de Inteligência Emocional e Criatividade (230 euros - 30 horas)  /  Espiral Soft - Curso de Inteligência Emocional, Motivação e Programação Neurolinguística 
(165 euros -  20 horas) / Tecla Lisboa Curso de inteligência Emocional e Resiliência (250 euros - 18 horas) / Curso Curso Alto Desempenho com PNL  (300 euros - 25 horas)

4 3 certidões de registo civil (60,00€)/ Anúncio no jornal (75,00€) / Relatório Pericial (350,00€) / Honorários (1 000,00€) / IVA sobre honorários (23%= 230,00€) / Taxa de 
justiça a pagar a final (600,00€)

No que se refere aos CF, as aproximações financeiras foram escolhidas tendo por base o seguinte:

 • Mudança “bem-estar emocional”: valor apresentado no estudo “Mental health service costs per 
individual (anxiety and depression)” pela The SROI Network, retirado do Global Value Exchanche para 
consultas de apoio psicológico.  Este tipo de resposta é o mais adequado para alcançar a mesma 
mudança. 

 • Mudança “capacitação para a Prestação de Melhores Cuidados”: valor de uma consulta médica de 
especialidade por mês, por ser um meio habitual para os cuidadores retirarem dúvidas sobre como 
lidarem com as PD. O valor de 915 euros foi alcançado através de um cálculo de 12 consultas por ano, 
tendo por base uma média de valores de consultas de psiquiatria e neurologia (76.25 euros).

No que concerne os CP, as aproximações financeiras basearam-se em:

 • Mudança “bem-estar emocional”: média de valores de mercado de formações sobre motivação no 
local de trabalho, o que nos parece um meio adequado e de baixo custo para estimular o grau de 
satisfação dos profissionais e, consequentemente, aumentar o seu bem-estar;

 • Mudança “capacitação para a prestação de melhores cuidados”: custo de inscrição numa formação da 
AP para CP técnicos, como uma das poucas formas de obtenção de conhecimentos especializados. 
Apesar da AP praticar preços abaixo dos valores de mercado, utilizámos estes valores como forma de 
não sobrevalorizar a mudança.
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Para as PD, as aproximações financeiras tiveram por base, no que se refere a cada uma das dimensões da 
mudança “qualidade de vida”, as seguintes:

 • Dimensão jurídica: custos inerentes a um processo de interdição, como forma de garantir o respeito 
pelos direitos das PD. Foram tidos em conta os custos do processo judicial e dos honorários do 
advogado, sendo o valor apresentado o mais elevado de todas as aproximações financeiras. No 
entanto, consideramos que tal não sobrevaloriza a nossa análise, na medida em que se tivéssemos 
tido a oportunidade de pedir às pessoas que atribuíssem um valor à salvaguarda dos seus direitos 
mais elementares, este seria decerto considerável.

 • “Desempenho cognitivo e funcional das PD”: custo médio de mercado de cada sessão de estimulação 
cognitiva (incluindo a avaliação inicial), como forma clinicamente comprovada de  contribuir para 
adiar a deterioração do desempenho das PD, num total de 47 sessões num ano;

 • “Bem-estar emocional”: custo de realização de uma atividade semanal na comunidade, com o 
acompanhamento de uma auxiliar de ação direta, durante 47 semanas. Esta escolha constitui uma 
alternativa realista que proporciona o envolvimento social e sentimento de inclusão das PD e que, 
consequentemente, aumenta o seu bem-estar emocional.
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5. IMPACTO E RETORNO SOCIAL

5.1. ATRIBUIÇÃO I

Realizou-se um grupo focal para discutir e quantificar a percentagem de mudança que poderia ocorrer sem a 
intervenção do GCMP. Os valores da tabela espelham a média ponderada atribuída pela coordenação do 
projeto,  técnicas envolvidas na análise SROI e direção da AP, sendo que o questionário para quantificação 
das mudanças contemplou o cenário sem GCMP, mas considerando apoios já existentes (ex:família), razão 
pela qual os valores são residuais..

STAKEHOLDER MUDANÇA AT I JUSTIFICAÇÃO

CUIDADORES 

FAMILIARES

BEM-ESTAR 

EMOCIONAL

1,5% Sem apoio ou suporte do GCMP, a sobrecarga do 

cuidador continua a não ser suficientemente aliviada, 

pelo que não se vislumbra melhoria do bem-estar 

emocional.

CAPACITAÇAO PARA A 

PRESTAÇAO DE 

MELHORES CUIDADOS

 2,8%

 

Sem receber nenhum tipo de informação, apoio ou 

formação, os cuidadores não conseguirão ter 

conhecimento das estratégias para lidar com as PD e, 

como tal, o seu nível de capacitação não aumentará.

CUIDADORES 

PROFISSIONAIS

BEM-ESTAR 

EMOCIONAL

  3% O nível de burnout em cuidadores profissionais é, no 

geral, elevado, derivado da sobrecarga de cuidar de 

pessoas com elevado grau de incapacidade. Sem 

qualquer tipo de suporte, dificilmente um profissional 

consegue, sozinho, melhorar o seu bem-estar.

CAPACITAÇAO PARA A 

PRESTAÇAO DE 

MELHORES CUIDADOS

2,8% Sem receber nenhum tipo informação ou formação, os 

cuidadores não conseguirão ter conhecimento das 

estratégias para cuidar das PD e, como tal, o seu nível 

de capacitação não aumentará.

PESSOAS COM 

DEMENCIA

QUALIDADE DE VIDA 

(dimensão jurídica)

0% Sem qualquer apoio especializado, as PD continuarão 

a não ter consciência da existência de formas de 

salvaguardar os seus direitos, nem tomarão medidas 

para o fazer.

QUALIDADE DE VIDA 

(desempenho cognitivo 

e funcional das PD)

0% Sem qualquer tipo de intervenção especializada, a 

deterioração cognitiva e funcional das PD seguirá o 

curso natural da doença.

QUALIDADE DE VIDA 

(bem-estar emocional)

0% Sem qualquer tipo de apoio ou suporte, o nível de 

bem-estar da PD tende a diminuir.
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5.2 ATRIBUIÇÃO II 

Os valores da atribuição do tipo II, isto é, a percentagem de mudança que poderá ser atribuída a outras 
entidades para além do GCMP (atribuição do tipo I), foram definidos através da metodologia referida no 
ponto anterior. A tabela abaixo espelha a média dos descontos atribuídos pelos vários elementos do grupo 
focal.

STAKEHOLDER MUDANÇA AT II FONTE/QUESTÃO

CUIDADORES 

FAMILIARES

AUMENTO NO BEM-ESTAR 

EMOCIONAL

 10,5% Uma pequena percentagem dos CF poderia recorrer a 

consultas de apoio psicológico, ainda que este não seja 

um recurso frequentemente utilizado neste contexto.

CAPACITAÇAO PARA A 

PRESTAÇAO DE MELHORES 

CUIDADOS

 14,6%

 

Uma pequena percentagem dos CF, sobretudo os 

filhos, mais do que os conjuges, poderia procurar 

informação em livros ou online, assim como recorrer à 

formação da Delegação Norte da AP.

CUIDADORES 

PROFISSIONAIS

AUMENTO NO BEM-ESTAR 

EMOCIONAL

 15% Uma pequena percentagem dos CP poderia recorrer a 

consultas de apoio psicológico, ainda que este não seja 

um recurso frequentemente utilizado neste contexto.

CAPACITAÇAO PARA A 

PRESTAÇAO DE MELHORES 

CUIDADOS

17,5% Uma percentagem dos CP poderia procurar 

informação em livros, online, ou investir em formação 

superior na área (fora de Portugal), assim como recorrer 

à formação da Delegação Norte da AP.

PESSOAS COM 

DEMENCIA

AUMENTO NA QUALIDADE 

DE VIDA (dimensão jurídica)

4,25% Uma pequena percentagem das PD, desde que se 

encontrem numa fase inicial da doença, poderão 

recorrer ao apoio de juristas para efetuar o seu 

testamento vital e alguns dos CF poderão iniciar um 

processo de interdição, sem intervenção  do GCMP.

AUMENTO NA QUALIDADE 

DE VIDA (desempenho 

cognitivo e funcional das 

PD)

11,25% A realização de atividades na comunidade e junto dos 

familiares, poderá também contribuir, ainda que 

modestamente, para uma menor deterioração do seu 

desempenho cognitivo e funcional.

AUMENTO NA QUALIDADE 

DE VIDA (bem-estar 

emocional)

10,5% Uma pequena percentagem das PD poderá ser 

acompanhada psicologicamente numa fase inicial e 

usufruir de atividades na comunidade ao longo do 

curso da doença, o que poderá também contribuir 

para o seu envolvimento social e consequente 

bem-estar emocional.
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5.3. TAXA DE REDUÇÃO

Debatemos também no referido grupo focal a redução do valor de cada mudança, no ano seguinte ao da 
intervenção do GCMP. As mudanças com redução menor estão relacionadas com a dimensão jurídica da 
qualidade de vida (PD) e a capacitação (CF e CP); em oposição, o desempenho cognitivo e funcional terá uma 
taxa elevada de redução, dadas as consequências imediatas da interrupção da intervenção com as PD.

STAKEHOLDER MUDANÇA REDUÇÃO FONTE/QUESTÃO

CUIDADORES 

FAMILIARES

BEM-ESTAR 

EMOCIONAL

 50%

 

Interrompendo o apoio e suporte aos CF, o seu nível de 

sobrecarga tenderá a aumentar, afetando o seu bem-estar 

emocional, já que deixarão de ter um apoio contínuo e 

adequado a enfrentar cada estadio da doença.

CAPACITAÇAO PARA A 

PRESTAÇAO DE 

MELHORES CUIDADOS

 25%

 

Os efeitos da aquisição de conhecimentos tendem a 

perdurar no tempo, pelo que nos dois anos subsequentes 

ao ano de intervenção, os CF ainda estarão bastante  

capacitados.

CUIDADORES 

PROFISSIONAIS

BEM-ESTAR 

EMOCIONAL

 50%

 

Interrompendo o apoio e suporte aos CP, o seu nível de 

sobrecarga tenderá a aumentar e o seu grau de satisfação 

no trabalho tenderá a diminuir, afetando o seu bem-estar 

emocional., já que deixarão de ter um apoio adequado 

para lidar com as PD de quem cuidam e com os novos 

desafios que lhes são diariamente colocados.

CAPACITAÇAO PARA A 

PRESTAÇAO DE 

MELHORES CUIDADOS

25% Os efeitos da aquisição de conhecimentos tendem a 

perdurar no tempo, pelo que nos dois anos subsequentes 

ao ano de intervenção, os CP ainda estarão bastante  

capacitados, tal como expresso pelos mesmos 

relativamente à duração desta mudança (2.5 anos).
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STAKEHOLDER MUDANÇA REDUÇÃO FONTE/QUESTÃO

PESSOAS COM 

DEMÊNCIA

QUALIDADE DE VIDA 

(dimensão jurídica)

10% Caso seja elaborado um testamento vital ou concluído um 

processo de interdição, o valor da mudança permanece 

inalterado, na medida em que os direitos das PD já estão 

salvaguardados perante a lei. Nos casos em que não forem 

levados a cabo os referidos procedimentos, a informação 

sobre estes temas perdurará no tempo na grande maioria 

dos casos. 

QUALIDADE DE VIDA 

(desempenho 

cognitivo e funcional 

das PD)

69% Dada a natureza progressiva da doença, a interrupção da 

intervenção direta junto das PD reduzirá significativamente 

o adiamento da sua deterioração cognitiva e funcional, 

porque os benefícios desta intervenção pressupõem uma 

ação continuada no tempo (enquanto for recomendada).

QUALIDADE DE VIDA 

(bem-estar emocional)

50% Interrompendo o apoio e suporte às PD e aos cuidadores, 

o nível de sobrecarga destes tenderá a aumentar e, 

consequentemente, a qualidade da sua relação poderá 

deteriorar-se e levar a uma redução do bem-estar das PD. 

Por outro lado, a interrupção da intervenção provocará, ao 

longo do tempo, menor interação social e maior 

isolamento da PD.

5.4. DESLOCAÇÃO

O referido grupo focal concluiu que o valor da deslocação para todas as mudanças e para todos os stakeholders 
é de 0%. Este valor deve-se ao facto de considerarmos não existir qualquer consequência negativa decorrente 
da atuação do GCMP para qualquer entidade externa ou para o próprio meio envolvente.

5.6. MAPA DE IMPACTO SOCIAL19 

O mapa de impacto começa por apresentar, em relação a cada um dos stakeholders incluídos na análise, o 
valor  que investe para o primeiro ano de funcionamento do GCMP.

De seguida, para os beneficiários diretos da intervenção - CF, CP e PD - são apresentadas as mudanças 
quantificadas, os seus indicadores de análise, quantidade e duração de cada mudança, respetivas 
aproximações financeiras e descontos. Todos estes dados resultam num valor de impacto para cada mudança 
e stakeholder.

Encontram-se, ainda, referidas as mudanças correspondentes aos restantes stakeholders identificados mas 
que, pelos motivos já referidos na teoria da mudança, não foram quantificadas.

19 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.



39

GABINETE CUIDAR MELHOR PORTO - Associação Alzheimer Portugal

A avaliação do impacto social do GCMP demonstrou-nos que o valor atual líquido total para os três anos em 
análise é de 202 557.65€ e o valor de investimento é de 157 290.20€, sendo o retorno social (SROI) por cada 1€ 
investido de 4.47€ . 

5.7. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Através da análise de sensibilidade, testámos a robustez do valor do SROI do nosso projeto, com o objetivo 
de procurar perceber as suas eventuais fragilidades e traçar diferentes cenários para situações em que os 
resultados efetivamente alcançados não coincidam com o inicialmente previsto.

A tabela abaixo demonstra um primeiro cenário pessimista, em que diversos parâmetros do mapa de impacto 
pudessem sofrer alterações. Com a consolidação de todos os pârametros escolhidos, a análise demonstraria, 
ainda assim, um retorno positivo de 2,61€ por cada 1€ a investir no futuro GCMP. 

CENÁRIO PESSIMISTA

PARÂMETRO HIPÓTESE SROI JUSTIFICAÇÃO

Aumento da Atribuiçao II em 

todas as mudanças

Aumento de 

10 pontos 

percentuais

3,97 Poderão surgir no local mais respostas de apoio às PD e seus 

cuidadores, que prestem serviços idênticos aos do GCM Porto.

Redução do valor de 

aproximação financeira 

mudança “AUMENTO NA 

QUALIDADE DE VIDA (dimensão 

jurídica)” das PD

Redução de 

30%

3,80 Tendo em conta, por um lado, que esta é a nossa aproximação 

financeira mais elevada e que, por outro, poderá não estar ao 

alcance de toda a população, consideramos a hipótese de 

reduzir de forma significativa este valor (embora acreditemos 

que o valor será sempre elevado para qualquer pessoa, uma vez 

tratar-se da sua autonomia e defesa dos seus direitos).

Redução do número total de 

beneficiários e dos recursos 

investidos por estes beneficiários 

(PD, CF e CP)

Redução de 

10%

3,55 Consideramos a hipótese de, por vários constrangimentos que 

possam surgir, não conseguirmos atingir a população prevista. 

Por isso, reduzimos o número de beneficiários, assim como o 

valor por estes investido para a realização das atividades pagas.

Aumento da Atribuiçao I em 

todas as mudanças

Aumento de 

10 pontos 

percentuais

3,19 * O formato dos questionários aos CF e CP obrigou a uma análise 

pelos próprios da atribuição I, na medida em que tiveram de 

avaliar o T0 e o T1 depois de um ano de funcionamento do GCM 

Porto, razão pela qual os descontos da nossa análise traduzem 

valores muito pequenos. No entanto, por forma a criar um 

cenário pessimista e testar a sensibilidade do SROI, consideramos 

a hipótese de aumentar o valor dos descontos.

Redução da DP da mudança 

“Capacitação para a prestação 

de melhores cuidados” dos CP

Redução de 

30%

3,19 1 Tendo em conta que esta é uma das mudanças com maior 

impacto, consideramos o cenário negativo de reduzir 

fortemente a sua quantidade.

Redução da DP da mudança 

“Capacitação para a prestação 

de melhores cuidados” dos CF

Redução de 

30%

2,91 Tendo em conta que esta é uma das mudanças com maior 

impacto, consideramos o cenário negativo de reduzir 

fortemente a sua quantidade.
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CENÁRIO PESSIMISTA

PARÂMETRO HIPÓTESE SROI JUSTIFICAÇÃO

Aumento do investimento dos 

beneficiários diretos (PD, CF, CP)

Aumento de 

20%

2,73 Considerámos a hipótese de ser necessário aumentar os preços 

dos serviços prestados pelo GCM Porto, o que se traduziria num 

aumento do investimento por parte das CP, CF e CP.

Aumento do investimento dos 

financiadores

Aumento de 

10%

2,61 Considerámos a hipótese de ser necessário um aumento do 

financiamento do projeto, por eventuais custos acrescidos não 

contemplados na análise

Retorno em cenário pessimista: 

2,61

*  A redução em 30% da distância percorrida da mudança relacionada com a capacitação dos CP não causa praticamente alteração no SROI, passando de 3,192€, para 3,188€ o 
que, arredondado, se mantém nos 3,19€. Este facto poderá dever-se ao valor reduzido da aproximação financeira desta mudança, escolhida precisamente com o objetivo 
de não a inflacionar e, consequentemente, não sobrevalorizar o impacto do projeto.

Verificámos, com este primeiro teste de sensibilidade que, de facto, a análise SROI do GCM Porto é robusta, 
mantendo um valor positivo, mesmo num cenário pessimista. Procurámos, face a este resultado, ir ainda mais 
longe, traçando um cenário ultra-pessimista, na tentativa de perceber o que é que, no global, teria de 
acontecer para que o SROI chegasse a um valor limite de 1€ de retorno por cada 1€ investido.

A tabela abaixo apresenta este cenário. Da sua análise podemos concluir que, mesmo com todos os 
parâmetros identificados com hipóteses negativas bastante acentuadas, o SROI do GCMP não chega a atingir 
o limite, apresentando neste cenário um valor de 1,49€ por cada 1€ investido.

ANÁLISE DOS PARÂMETROS CRÍTICOS PARA CHEGAR A UM RÁCIO DE 1:1€

PARAMETRO HIPÓTESE SROI JUSTIFICAÇÃO

Aumento da Atribuiçao II em todas as 

mudanças

Aumento de 20 

pontos 

percentuais

3,46 Poderão surgir no local mais respostas de apoio 

às PD e seus cuidadores, que prestem serviços 

idênticos aos do GCM Porto.

Redução do valor de aproximação financeira 

mudança “AUMENTO NA QUALIDADE DE 

VIDA (dimensão jurídica)” das PD

Redução de 

50%

3,22 Tendo em conta, por um lado, que esta é a nossa 

aproximação financeira mais elevada e que, por 

outro, poderá não estar ao alcance de toda a 

população, consideramos a hipótese de reduzir 

de forma significativa este valor (embora 

acreditemos que o valor será sempre elevado 

para qualquer pessoa, uma vez tratar-se da sua 

autonomia e defesa dos seus direitos).

Redução do número total de beneficiários e 

dos recursos investidos por estes 

beneficiários (PD, CF e CP)

Redução de 

20%

2,76 Consideramos a hipótese de, por vários 

constrangimentos que possam surgir, não 

conseguirmos atingir a população prevista. Por 

isso, reduzimos o número de beneficiários, assim 

como o valor por estes investido para a realização 

das atividades pagas.
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ANÁLISE DOS PARÂMETROS CRÍTICOS PARA CHEGAR A UM RÁCIO DE 1:1€

PARAMETRO HIPÓTESE SROI JUSTIFICAÇÃO

Aumento da Atribuiçao I em todas as 

mudanças

Aumento de 20 

pontos 

percentuais

2,20 O formato dos questionários aos CF e CP obrigou 

a uma análise pelos próprios da atribuição I, na 

medida em que tiveram de avaliar o T0 e o T1 

depois de um ano de funcionamento do GCM 

Porto, razão pela qual os descontos da nossa 

análise traduzem valores muito pequenos. No 

entanto, por forma a criar um cenário pessimista e 

testar a sensibilidade do SROI, consideramos a 

hipótese de aumentar o valor dos descontos.

Redução da DP da mudança “Capacitação 

para a prestação de melhores cuidados” dos 

CP

Redução de 

50%

2,16 Tendo em conta que esta é uma das mudanças 

com maior impacto, consideramos o cenário 

negativo de reduzir fortemente a sua quantidade.

Redução da DP da mudança “Capacitação 

para a prestação de melhores cuidados” dos 

CF

Redução de 

50%

1,82 Tendo em conta que esta é uma das mudanças 

com maior impacto, consideramos o cenário 

negativo de reduzir fortemente a sua quantidade.

Aumento do investimento dos beneficiários 

diretos (PD, CF, CP)

Aumento de 

40%

1,63 Considerámos a hipótese de ser necessário 

aumentar os preços dos serviços prestados pelo 

GCM Porto, o que se traduziria num aumento do 

investimento por parte das CP, CF e CP.

Aumento do investimento dos financiadores Aumento de 

20%

1.49 Considerámos a hipótese de ser necessário um 

aumento do financiamento do projeto, por 

eventuais custos acrescidos não contemplados na 

análise

Retorno após alteração nos parâmetros críticos para gerar rácio de 1: 1,49

Por último, procurámos ainda desenhar um cenário otimista, em que os resultados seriam mais positivos do 
que os esperados e avaliados na análise SROI.

Alterando o conjunto de parâmetros com as hipóteses constantes da tabela infra, o GCMP passaria a ter um 
valor de retorno social do investimento de 5,28€ por cada 1€ investido.
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CENÁRIO OTIMISTA

PARAMETRO HIPÓTESE SROI JUSTIFICAÇÃO

Aumento da Q de 

mudança “Bem-Estar 

Emocional” dos CF e CP

Aumento de 

20%

4,61 Comparando a avaliação qualitativa, expressa pelos cuidadores 

familiares nos grupos focais e pelas chefias de profissionais 

entrevistadas, e a avaliação quantitativa nos questionários, 

percebemos que o valor da mudança verbalizado é superior aos 

resultados obtidos naqueles instrumentos de avaliação 

(eventualmente pelas dificuldades sentidas no seu preenchimento).

Aumento da Q de 

mudança AUMENTO NA 

QUALIDADE DE VIDA 

(bem-estar emocional) das 

PD

Aumento de 

20%

4,78 Atendendo a que esta mudança foi avaliada de forma indireta pelos 

cuidadores familiares e considerando a experiência adquirida da 

equipa do Projeto Cuidar Melhor no terreno, consideramos que pode 

estar sub-avaliada

Aumento da Aproximação 

Financeira para a mudança 

“Capacitação para a 

prestação de melhores 

cuidados” dos CF

Aumento de 

20%

5,04 A escolha da aproximação financeira baseou-se nos custos da 

formação praticados pela AP, os quais são muito abaixo do preço de 

mercado, por forma a não sobrevalorizar a mudança.

Aumento da Q de 

mudança “AUMENTO NA 

QUALIDADE DE VIDA 

(dimensão jurídica)” das PD

Aumento de 

20%

5,16 Atendendo a que esta mudança foi avaliada de forma indireta 

peloscuidadores familiares e considerando que a amostra era 

maioritariamente constituída por cuidadores de pessoas com 

demência em fases mais avançadas da doença, entende-se que, 

conseguindo atuar junto de pessoas em fases iniciais, a quantidade 

de mudança pode ser maior, na medida em que a pessoa ainda 

estará em condições de tomar decisões sobre o seu futuro.

Aumento da Aproximação 

Financeira para a mudança 

“Aumento do Bem-Estar 

Emocional” dos CP

Aumento de 

20%

5,20 Procurámos, com a escolha da aproximação financeira, não 

sobrevalorizar a mudança. No entanto, acreditamos que, caso 

tivéssemos tido oportunidade para perguntar diretamente aos 

Cuidadores Profissionais quanto valeria esta mudança, estes 

avaliariam o aumento do seu bem estar emocional num valor 

superior.

Aumento da Aproximação 

Financeira para a mudança 

“Capacitação para a 

prestação de melhores 

cuidados” dos CP

Aumento de 

40%

5,28 A escolha da aproximação financeira baseou-se nos custos da 

formação praticados pela AP, os quais são muito abaixo do preço de 

mercado, por forma a não sobrevalorizar a mudança. Consideramos 

que, no caso dos CP, uma vez que o valor da Aproximação Financeira 

para esta mudança era o mais baixo de todo o nosso SROI, a 

mudança tem de facto um valor superior para este stakeholder, 

representando também a sua evolução profissional.

Retorno em cenário otimista: 1:5,28
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6. CONCLUSÃO E 
RECOMENDAÇÕES

Esta avaliação comprovou a utilidade social, viabilidade e sustentabilidade da criação de um Gabinete Cuidar 
Melhor na cidade do Porto (GCMP) e permite concluir que este projeto irá dar resposta a várias necessidades, 
tanto das pessoas com demência (PD), quanto dos seus cuidadores (CF e CP) e mesmo da comunidade local.  

Avaliadas as mudanças para os beneficiários diretos, o retorno social do investimento apresenta um valor de 
4.47€ por cada 1€ investido. Mesmo sujeito a dois testes de sensibilidade com cenários negativos, o valor 
manteve-se positivo, sempre acima do limite mínimo de 1:1€, o que corrobora a importância desta 
intervenção e valida o seu modelo. 

No gráfico abaixo, verifica-se que, para as PD, o retorno social do GCMP representa cerca de 50% do retorno 
global do projeto, seguindo-se os CF com 41.5% e os CP com 6.8%. Estes valores expressam o cumprimento 
do objetivo do GCMP de contribuir para uma melhoria da qualidade de vida das PD e para a capacitação e 
bem-estar emocional dos seus cuidadores.

Analisando o gráfico seguinte, que apresenta o retorno social por cada uma das mudanças em relação a cada 
stakeholder, constata-se que, não obstante o retorno global das mudanças que irão afetar diretamente as PD 
ser o mais elevado (51.7%), a mudança “capacitação para a prestação de melhores cuidados” para os CF é, por 
si só, a que apresenta uma percentagem maior (29.4%). Em contrapartida, o valor de retorno social das 
mudanças para os CP assume valores mais reduzidos, o que se pode atribuir ao facto de as aproximações 
financeiras terem sido escolhidas com a preocupação de não sobrevalorizar o projeto, já que não foi possível 
consultar estes stakeholders sobre o valor que atribuiriam às mesmas.

RETORNO SOCIAL POR STAKEHOLDER

52+41+7 › Pessoas com demência 51,7%

› Cuidadores familiares 41,5%

› Cuidadores profissionais 6,8%
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No que respeita à quantidade de mudança para cada um dos stakeholders, verifica-se que a maior fatia 
corresponde aos CP, em oposição ao que acontece no retorno social, tal como referido, devido ao valor 
reduzido das aproximações financeiras escolhidas para estas mudanças. A “capacitação para a prestação de 
melhores cuidados” para estes profissionais representa 27%  e o “bem-estar emocional” 14%, totalizando 
41% do conjunto das mudanças obtidas. 

Assim sendo, constata-se que este projeto tem uma mais-valia significativa também para este stakeholder, 
nomeadamente no respeita ao aumento da sua capacitação. Aliás, verifica-se que esta mudança é também a 
que, para os cuidadores familiares, maior quantidade apresenta. 

RETORNO SOCIAL POR MUDANÇA E POR STAKEHOLDER

12+29+3+4+14+20+18 › Bem-estar emocional - CF 12,2% 

› Capacitação para a prestação de melhores cuidados - CF 29,4%

› Bem-estar emocional - CP 3,3%

› Capacitação para a prestação de melhores cuidados - CP 3,4%

› Qualidade de vida (dimensão jurídica) - PD 14%

› Qualidade de vida (desempenho cognitivo e funcional) - PD 19,4%

› Qualidade de vida (bem-estar emocional) - PD 18,3%

Para as PD, a quantidade de mudança totaliza 23%, percentagem inferior às dos cuidadores, mas que deve 
ser valorizada no difícil quadro progressivo que a doença lhes inflige no seu dia-a-dia. Por outro lado, uma 
vez que se trata da sua qualidade de vida, cujo valor é dificilmente estimável, por mais pequena que uma 
mudança possa ser, tem um grande impacto na vida destas pessoas. Compreende-se, portanto, que o retorno 
social seja, como referido anteriormente, o mais elevado.

Todos os dados apresentados permitem concluir que o GCMP terá um impacto bastante positivo na vida 
tanto das PD, quanto dos seus cuidadores. No entanto, há que referir as diversas limitações que influenciaram 
o desenvolvimento deste trabalho: reduzido tempo concedido para realização da análise SROI; disponibilidade 
a tempo parcial da equipa; dificuldade em envolver os beneficiários diretos da intervenção, tendo em conta 
os constrangimentos que vivenciam no dia-a-dia enquanto cuidadores; possível enviesamento dos dados 
relativos às PD, auscultadas através dos CF; dificuldade de acesso aos CP em tempo útil; amostra dos CF 
maioritariamente constituída por pessoas cujos familiares com demência se encontram em fase avançada da 
doença, o que determinou uma menor representatividade em algumas das respostas; por constrangimentos 
de tempo, não foi possível consultar os beneficiários sobre o valor a atribuir às mudanças que vão 
experimentar; falta de experiência na construção dos questionários para a quantificação das mudanças, o 
que originou algumas dificuldades de compreensão por parte dos inquiridos e, por fim, nem todas as 
mudanças identificadas na teoria da mudança foram quantificadas, pelo que esta análise representa apenas 
uma parte do potencial de todo o projeto. Embora de forma menos direta, o projeto pode vir a ter repercussão 
nas linhas de política que urge implementar na área das demências em Portugal.
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QUANTIDADE DE MUDANÇA

8+28+14+27+4+9+10 › Bem-estar emocional - CF 12,2% 

› Capacitação para a prestação de melhores cuidados - CF 29,4%

› Bem-estar emocional - CP 3,3%

› Capacitação para a prestação de melhores cuidados - CP 3,4%

› Qualidade de vida (dimensão jurídica) - PD 14%

› Qualidade de vida (desempenho cognitivo e funcional) - PD 19,4%

› Qualidade de vida (bem-estar emocional) - PD 18,3%

Contudo, há que salientar a importância que revestiu este trabalho de análise e avaliação de uma resposta a 
implementar pela Alzheimer Portugal, com o envolvimento e apoio inestimável de diversos parceiros. Com 
efeito, permitiu a obtenção de dados concretos que demonstram a validade do trabalho que se tem vindo a 
desenvolver, ao mesmo tempo que lança as bases para o futuro alastramento geográfico dos GCM, 
possibilitando a novos investidores reconhecer o valor do projeto. 

A capacitação da própria equipa que levou a cabo a análise SROI é outro elemento de grande relevo, uma vez 
que, não só garantiu a aquisição de novos conhecimentos e ferramentas, como também poderá determinar a 
aplicação deste modelo de avaliação a projetos desenvolvidos ou a desenvolver pela AP.

Para o futuro, recomenda-se uma avaliação do impacto global do projeto, com a inclusão de todos os 
stakeholders e respetivas mudanças, o que possibilitará um resultado ainda mais sólido e de retorno superior. 

Em suma, apesar da sua natureza prototípica e das suas limitações, o trabalho desenvolvido constitui para a 
equipa uma motivação adicional para continuar a trilhar o caminho em prol de “uma sociedade inclusiva que 
conheça, respeite, dê voz às pessoas com demência, garantindo uma prestação de cuidados de excelência e 
a melhoria da sua qualidade de vida e a dos familiares e profissionais que lhes prestam cuidados”.
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Stakeholders Recursos Resultados Mudanças Descontos (DC) Impacto Cálculo do Retorno Social

Quem afetamos/
nos afeta?       

O que vão eles investir? Valor € Atividades em números Descrição Indicador Quantidade 
(QT)

Duração Começo* Aproximação Financeira (AF) Valor Atribuição I Deslocação Atribuição II Redução QT x AF - DC Taxa de Desconto 5.50%

O que muda nas suas vidas? Como medimos a mudança? Que preço atribuímos à mudança? Ano 0 Ano 1 Ano 2

Cuidadores 
Familiares

Tempo e Dinheiro (Apoio 
Psicológico e Formação)

3,669.00 € Linha telefónica de apoio e 
Atendimentos Presenciais (156 
atendimentos) / Apoio Jurídico (24 
Consultas) / Apoio Psicológico (113 
Consultas) / Atividades Formativas 
(8 workshops) / Respostas de Alívio 
(235)

BEM-ESTAR EMOCIONAL Objetivo: Nº de cuidadores a tomar 
medicação para a depressão e/ou 
ansiedade, em consequência do seu 
papel de cuidador 
Subjetivo: Nível de sobrecarga 
emocional

8.52 1.53 1 Consulta de apoio psicológico para 
depressao e ansiedade

1,370.42 € 2% 0% 11% 50% 10293.251 10,293.25 € 10,293.25 € 5,146.63 €

CAPACITAÇAO PARA A PRESTAÇAO 
DE MELHORES CUIDADOS

Objetivo: Nº horas formaçao 
certificada, que inclua o tema das 
estratégias para lidar com PD 
Subjetivo:  Auto-percepçao da 
capacidade para prestar melhores 
cuidados

29.79 1.63 1 Uma consulta de especialidade por 
mês (média dos valores de consulta)

915.00 € 3% 0% 15% 25% 22623.120 22,623.12 € 22,623.12 € 16,967.34 €

Cuidadores 
Profissionais

Tempo e Dinheiro 
(Formação)

9,200.00 € Linha telefónica de apoio e 
Atendimentos Presenciais  (40 
atendimentos) / Apoio Psicológico 
(28 Consultas) / Atividades 
Formativas (4 cursos)

BEM-ESTAR EMOCIONAL Subjetivo: Nível de satisfação 
no desempenho da tarefa de cuidar 
de uma PD

14.38 2.26 1 Curso de Motivação no Trabalho 
(média dos valores de mercado)

236.25 € 3% 0% 15% 50% 2,801.05 € 2,801.05 € 2,801.05 € 1,400.53 €

CAPACITAÇAO PARA A PRESTAÇAO 
DE MELHORES CUIDADOS

Objetivo: Nº horas formaçao 
certificada, que inclua o tema das 
estratégias para lidar com PD

28.75 2.55 1 Preço da formação Alzheimer 
Portugal - 1 curso cuidadores 
profissionais por ano

115.00 € 3% 0% 18% 25% 2652.646 2,652.65 € 2,652.65 € 1,989.48 €

Subjetivo:  Auto-percepçao da 
capacidade para prestar melhores 
cuidados

Pessoas com 
Demência

Tempo e Dinheiro 
(sessões Estimulação 
Cognitiva e Avaliações 
Neuropsicológicas)

2,595.00 € Avaliações Neuropsicológicas (6) / 
Estimulação Cognitiva (141 Sessões)

QUALIDADE DE VIDA (dimensão 
jurídica)

Objetivo: Nº de PD  que tomam/
tomaram decisões com autonomia 
sobre o planeamento do seu futuro 
(testamento vital)

4.61 1.38 1 Honorários e Despesas de Tribunal 
inerentes ao processo de interdição

2,315.00 € 0% 0% 4% 10% 10218.584 10,218.58 € 10,218.58 € 9,196.73 €

Subjetivo: Percepção dos 
cuidadores sobre os seus limites de 
atuação relativamente aos direitos 
da PD 

QUALIDADE DE VIDA (desempenho 
cognitivo e funcional das PD)

Objetivo: Nº de atividades do 
dia-a-dia em que é necessária a 
intervenção do cuidador 

9.81 1.36 1 Sessões de Estímulação Cognitiva (1 
sessão por semana)  

2,036.67 € 0% 0% 11% 69% 17732.013 17,732.01 € 17,732.01 € 5,541.25 €

Subjetivo: Percepção dos 
cuidadores sobre a deterioração das 
capacidades cognitivas e funcionais 
da PD

QUALIDADE DE VIDA (bem-estar 
emocional)

Subjetivo: Nivel de bem-estar 
emocional das PD

9.9 1.4 1 Realização pela PD de atividades no 
exterior com acompanhamento de 
uma auxiliar 

1,752.32 € 0% 0% 11% 50% 15,526.43 € 15,526.43 € 15,526.43 € 7,763.22 €

Fundação 
Montepio

Dinheiro 11,000.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Fundação Calouste 
Gulbenkian

Dinheiro 11,000.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Ação Social - 
C.M.Porto

Espaço GCM Porto e 
Espaço Formação

2,868.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Direção Alzheimer 
Portugal

RH Administrativo, RH - 
Contabilidade, 
Divulgação 

841.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Delegação Norte 
Alzheimer Portugal

Voluntários Formação 436.48 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Comunidade Local Tempo 0.00 € Informação e Sensibilização (24 
Ações)

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Médicos 
Especialistas

Cuidados 
Hospitalares

ACES Porto 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Voluntários (Serviço 
Alívio Cuidador)

Tempo 2,697.16 € Respostas de Alívio (235) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Juristas Voluntários Tempo 960.00 € Apoio Jurídico (24 Consultas) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total 45,267.45 € Total 81,847.10 € 81,847.09 € 81,847.09 € 48,005.18 €

Valor presente de cada ano (após descontos) 81,847.09 € 77,580.18 € 43,130.37 €

Valor atual líquido total (VAL) 202,557.64 €

VAL - Investimento 157,290.19 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento) 4.475

8. MAPA DE IMPACTO
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AÇORES +

CRESAÇOR - Cooperativa Regional de Economia Solidária

Projeção de impacto 2016-2018 
METODOLOGIA SROI
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A CRESAÇOR - Cooperativa Regional de Economia Solidária, CRL, idealizou e concebeu o projeto Açores+ 
Promoção da Economia Solidária, que foi estruturado em torno de dois vetores estratégicos: personalizar e 
credibilizar o Selo CORES e promover a viabilidade das organizações que constituem a Rede de Economia 
Solidária dos Açores.

O propósito desta análise SROI prospetiva é medir o impacto do projeto nas organizações beneficiárias, 
técnicos, públicos em risco, famílias, freguesias e consumidores.

O rácio SROI estimado é de 1:3 o que significa que por cada 1,00€ investido há um retorno social de 3,00€.

Esta análise permitiu identificar um conjunto de mudanças que se encontram reflectidas no mapa de 
impacto1, sendo possível destacar as seguintes:

 • Aumento da visibilidade e do corporativismo organizacional das Organizações de Economia Solidária;

 • Aumento das sinergias intra e entre organizações;

 • Reforço da identidade corporativa da CRESAÇOR;

 • Aumento do empoderamento dos públicos em risco (operacionais);

 • Melhoria da mobilidade de acesso ao consumo verificada nas freguesias;

 • Aumento do conhecimento dos produtos e serviços CORES e alteração nos padrões de 
comportamento dos consumidores;

 • Melhoria da estabilidade financeira das famílias;

 • Melhoria e modernização da Rede Regional de Economia Solidária; e

 • Aumento da Responsabilidade Social das Empresas e comunicação social regional.

Esta análise SROI permitiu concluir a importância de envolver os stakeholders a priori do diagnóstico e 
desenho de um projeto - e não apenas na sua fase de desenvolvimento.

Recomenda-se a aplicação da metodologia SROI aos projetos desenvolvidos pela CRESAÇOR, com o intuito 
de medir o seu impacto social e valorização das mudanças geradas no âmbito da sua intervenção.

1 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.
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1. ÂMBITO E STAKEHOLDERS

1.1. ÂMBITO DA ANÁLISE

A CRESAÇOR, constituída sob a forma de Cooperativa de Solidariedade Social, equiparada  a IPSS e com 
natureza de pessoa coletiva de utilidade pública, representa a Rede de Economia Solidária dos Açores. Tem 
como missão a promoção do Movimento de Economia Solidária nos Açores, aliando as dimensões do 
desenvolvimento local e comunitário, da formação profissional, pessoal e social e da produção e 
comercialização.

Os seus objetivos gerais são incrementar o acesso à educação, à formação e à incubação do posto de 
trabalho no âmbito do acesso ao mercado social de emprego, do empreendedorismo e do microcrédito; e 
apoiar a criação e sustentabilidade das micro-empresas de inserção social.

Com enfoque na promoção e desenvolvimento de iniciativas de economia solidária, a atividade da 
CRESAÇOR norteia-se pelos seguintes princípios e valores: cooperação; reivindicação social participada 
democraticamente; trabalho em rede; potencialização de projetos e candidatura a programas de apoio ao 
financiamento e investigação-ação.

Esta análise SROI focar-se-á na área temática da economia solidária, designadamente no projeto “Açores+ 
Promoção da Economia Solidária”. O Açores+ tem como objetivos principais colmatar a fraca visibilidade dos 
produtos de economia solidária e personalizar e credibilizar os produtos e serviços abrangidos pelo Selo de 
Garantia CORES2, promovendo assim a viabilidade económica destas organizações da economia social (OES). 

O objetivo da análise SROI, é compreender o real impacto do Açores+, principalmente ao nível da 
sustentabilidade das OES (Cooperantes da CRESAÇOR participantes no projeto), bem como nos seus 
públicos-alvo (públicos em risco). Será prospetiva e irá abarcar o próximo ano de atividade (2016), prevendo-
se impactos em 2017 e 2018.

Os objetivos estratégicos do Açores+ consistem nas quatro óticas tradicionais do Balanced Scorecard:

 • Aprendizagem: aumentar as competências dos RH e o espírito de grupo e cooperação;

 • Processos: melhorar e credibilizar o sistema de certificação do Selo CORES;

 • Clientes: melhorar a imagem do Selo junto dos consumidores e aumentar a sua visibilidade e 
compreensão;

 • Financeira: aumento do rendimento das organizações.

As principais atividades a desenvolver são: plano de marketing e comunicação; sistema de monitorização 
dos produtos e serviços com selo CORES; avaliação e impacto do projeto; formação e consultadoria; 
campanha publicitária; site CORES; roteiro CORES. O projeto beneficiará diretamente os dirigentes, técnicos, 
operacionais, clientes das OES e a comunidade.

2  Cf. www.cores.pt: O Selo Cores é uma marca que garante que os produtos e serviços provenientes das diferentes unidades de produção da Rede de Economia Solidária 
estão de acordo com os Princípios e Valores da Economia Solidária. Está associado a seis valores primordiais:  as pessoas - através de uma postura social responsável e 
solidária, contribuindo para o bem comum; o ambiente – pela utilização de práticas na fabricação, na comercialização e no consumo amigas do ambiente; a qualidade 
– selecionando produtos e serviços de qualidade pelas suas características intrínsecas e extrínsecas; a cultura – pela seleção de produtos e serviços que promovam a 
preservação do património local, da identidade cultural e tradição; o rigor – através da implementação de um sistema rigoroso de seleção, e respetiva monitorização, de 
produtos e serviços de Economia Solidária promovendo desta formaa sensação junto dos consumidores de que o Selo é de facto um “certificado” de garantia; transparência 
– enquanto requisito fundamental para a geração de confiança entre produtores e consumidores. 
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1.2. STAKEHOLDERS

1.2.1. STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS

Para a definição dos stakeholders optou-se pelo critério da materialidade, isto é, pela identificação de todos 
os agentes que beneficiam direta ou indiretamente do projeto vivenciando mudanças materiais que sejam 
simultanemente relevantes para os próprios e significativas para a análise.

Por questões de limitação de tempo foi necessário efectuar uma triagem recaindo esta análise apenas sobre 
os stakeholderes mais relevantes; foi neste seguimento que o stakeholder escola foi excluído.

STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Cooperantes  Sim São os principais beneficiários do projeto.. Incluem-se cooperantes da 

CRESAÇOR envolvidos na 1.ª fase do projeto e cooperantes não envolvidos 

na 1.ª fase do projeto: ACEESA; PART’Ilha; Norte Crescente; CÁRITAS da 

Terceira; Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores.

Técnicos Sim Promovem/desenvolvem o Açores+ e beneficiam do projeto.

CRESAÇOR  Sim Responsável pela gestão operacional do programa.

Públicos em risco Sim Trabalhadores das unidades produtivas das empresas de inserção, 

Beneficiam com o projeto.

Freguesias/ Comunidade Sim Diminuição do desemprego, aumento do consumo interno. e 

desenvolvimento dos locais (aumento do número de visitantes e de 

consumo)..

Consumidores Sim Fiicam mais esclarecidos no ato da compra.

Famílias dos públicos em 

risco

Sim Diminuição do desemprego e aumento do consumo interno.

Financiadores (PO Açores 

2020)

Nã0 Entidade a financiar o projeto, como ainda não abriu o período de 

candidaturas, é-nos impossível envolver este stakeholder nesta análise SROI.

Escola Não Não tem tanta relevância para esta análise, em comparação com as famílias e 

comunidade, por exemplo.

Governo Regional e SRSS  Sim Entidade governamental: responsáveis políticos que influenciam a 

operacionalização do projeto.

Empresas com interesse no 

projeto e comunicação social 

regional

Sim Apoiam o projeto e contribuem para a sua divulgação externa.
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1.2.2. ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

O envolvimento dos stakeholders efetuou-se na fase da elaboração da teoria da mudança, através de dois 
métodos distintos.

Inicialmente, realizou-se um grupo focal, com a presença de quatro stakeholders: cooperantes (dirigentes), 
técnicos, operacionais e CRESAÇOR, num total de 17 participantes. Este grupo teve como principal finalidade 
a definição das principais mudanças geradas pelo projeto, bem como dos seus indicadores de medição.

Para quantificar a distância percorrida de cada mudança, aplicamos um inquérito por questionário a todos 
os nove stakeholders. Obtivémos 203 questionários válidos.

STAKEHOLDERS MÉTODO DE ENVOLVIMENTO

Cooperantes (15) Dirigentes das instituições cooperantes: Preenchimento de inquérito, participação nos grupos focais 

(na realização do grupo focal de 20/03/2015 estiveram presentes 3 dirigentes), brainstorming, 

participação no Roteiro CORES, reuniões de trabalho, formação, etc. 

Técnicos (15) Técnicos das instituições cooperantes: Preenchimento de inquérito, participação nos grupos focais (no 

realizado a 20/03/2015 estiveram presentes 8 técnicos), brainstorming, participação no Roteiro CORES, 

reuniões de trabalho, formação, etc.

CRESAÇOR (7) Entrevistas presenciais, aplicação dos questionários, grupos focais (no realizado a 20/03/2015 esteve 

presente uma dirigente e uma técnica), brainstorming, participação do roteiro CORES, reuniões de 

trabalho, formação, etc.

Públicos em risco 

(mínimo de 15 - um por 

cada instituição  

representatividade)

Colaboradores das unidades produtivas das empresas de inserção: Preenchimento de inquérito, 

participação, nos grupos focais (no realizado a 20/03/2015 estiveram presentes 4 operacionais), e 

entrevistas semi-diretivas.

Freguesias/comunidade 

(amostra aleatória)

Preenchimento de inquérito. Observação participante.

Consumidores (amostra 

aleatória)

Preenchimento de inquérito. Observação participante.

Famílias (15, um familiar 

de cada colaborador das 

unidades produtivas)

Preenchimento de inquérito e entrevistas semi-diretivas. Observação participante.

Governo Regional e SRSS 

(2)

Observação direta. Os decisores políticos acompanharam o desenvolvimento do projeto e 

participaram no Roteiro CORES, em seminários e outras sessões públicas de apresentação do projeto. 

Preenchimento de inquérito.

Empresas com interesse 

no projeto e 

comunicação social 

regional (4)

Observação participante, divulgação do programa nos meios de comunicação regionais e interesse 

demonstrado pelas empresas no programa. A comunicação social foi envolvida através de convite à 

observação e participação nas sessões públicas, encontros e seminários, com o intuito de divulgar o 

projeto e deste modo aumentar a sua visibilidade. Preenchimento de inquérito.
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2. RECURSOS E ATIVIDADES

2.1. INVESTIMENTOS 

Neste ponto serão apresentados os recursos monetários e não monetários que cada stakeholder investe para 
a realização das atividades propostas no projeto.

Os recursos não monetários, nomeadamente o tempo, têm um grande peso no investimento. Para calcular o 
tempo que cada stakeholder investe apurou-se o valor médio/hora de cada um, baseado na tabela salarial 
em vigor. 

STAKEHOLDERS RECURSOS VALOR €

Cooperantes (15) Tempo dos dirigentes em reuniões

Tempo dos dirigentes em formação

Espaços

Total

4 065,60

32 016,60

4 620,00

40 702,20

Técnicos (15) Tempo dos técnicos em reuniões

Tempo dos técnicos em formação

Tempo dos técnicos em consultadoria

Total

2 784,00

10 962,00

7 308,00

21 054,00

CRESAÇOR (7) Tempo em reuniões

Tempo em formação (1 dirigente)

Tempo em formação (7 técnicos)

Tempo em preparação e desenvolvimento

Espaços

Total

1 613,03

2 133,95

5 187,51

36 101,61

6 720,00

51 759,11

Públicos em risco (mínimo de 15 - um por cada 

instituição  representatividade)

Tempo em consultadoria

Total

3 635,10

3 635,10

Freguesias/comunidade (amostra aleatória) Não investe. -

Consumidores (amostra aleatória) Não investe -

Famílias (15 se possível um familiar de cada 

colaborador das unidades produtivas)

Não investe -
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STAKEHOLDERS RECURSOS VALOR €

Financiadores (candidatura a apresentar ao PO 

AÇORES 2020 )

Formação

Marketing

Consultadoria

Sessões públicas e divulgação

Custos Indiretos

Total

6 170,00

38 000,00

29 850,00

8 000,00

21 840,00

141 349,19

GR e SRSS (2) Tempo

Total

138,72

138,72

Empresas com interesse no projeto e 

comunicação social regional (4)

Tempo

Total

75,80

75,80

2.2. RESULTADOS

Foram identificadas as seguintes atividades principais: 

 • 8 reuniões de trabalho;

 • Formação em sala para 15 dirigentes (126 horas) e para 15 técnicos (63 horas);

 • 630 horas de consultadoria para 15 técnicos e 15 operacionais (públicos em risco);

 • Preparação e desenvolvimento do projeto ao longo de 2 anos (estimação de 3.072 horas);

 • 2 sessões públicas de divulgação (conferência de imprensa e seminário final); 

 • 2 encontros temáticos e realização de um roteiro CORES;

 • Preparação de uma campanha de marketing, publicitária e de divulgação: Impressão de catálogo; 
outdoors e mupis, spot publicitário, merchadising e campanha publicitária (internet, jornais e revistas);

 • Elaboração de um relatório final (compilação de todas as avaliações, da avaliação da consultadoria 
externa, conclusões gerais do custo/benefício e impacto do projeto).



55

AÇORES + | CRESAÇOR

3. TEORIA DA MUDANÇA

3.1. TEORIA DA MUDANÇA À PARTIDA

Tendo a formação e o acesso à informação uma relação positiva com o desenvolvimento e a capacitação, o 
projeto introduzirá, a curto prazo, uma cultura de inovação e criatividade nas organizações participantes.

Com o desenvolvimento das ações de formação para dirigentes e operacionais das organizações envolvidas 
no Açores+ prevê-se gerar mudanças, ao nível da capacitação destes indivíduos e posterior aumento da 
diversificação dos produtos e serviços prestados, bem como das atividades desenvolvidas por estas 
organizações. A longo prazo prevê-se mudanças ao nível da melhoria dos procedimentos financeiros e 
produtivos daquelas organizações, contribuindo estas mudanças para que se atinja o aumento da visibilidade 
dos produtos e serviços de origem de economia solidária – através do Selo CORES – e o aumento das vendas 
destas organizações de modo a tornarem-se economicamente sustentáveis.

A par da formação, a consultadoria técnica visa a capacitação das organizações, nomeadamente ao nível da 
inovação dos produtos, apostando na valorização e utilização das matérias-primas locais como forma de 
provocar uma mudança que, a médio/longo prazo, leve ao aumento do grau de competitividade no mercado: 
melhor posicionamento e ganho de quota/nichos de mercado.

Prevê-se também que, através do acesso a estas ações de formação e consultadoria, as unidades produtivas 
das organizações que compõem a Rede de Economia Solidária dos Açores melhorem a curto/médio prazo as 
atividades económicas que já desenvolvem, cunhando estes produtos com as características necessárias para 
se tornarem mais atrativos para os consumidores e assim a, longo prazo, aumentarem o nível de produção e 
de vendas.

Ao tirar partido dos recursos locais enquanto suporte à criação de inovação e inserção de públicos em risco, 
pretende-se estimular a economia local – mudança a curto prazo, orientando a produção das organizações 
de Economia Solidária numa ótica comercial, procurando não só atingir o mercado local, mas também os 
turistas e nichos de mercado mais valorizadores (mudança a médio prazo). Ao criar esta dinâmica, espera-se, 
a longo prazo, interferir nos tecidos económico e social, potenciando o papel destas empresas de inserção 
enquanto instrumento de luta contra a pobreza e desemprego, logo de fator de coesão social e territorial.

Pretende-se, ainda, reforçar a importância do trabalho em parceria aprofundando as metodologias de 
cooperação desta Rede. Esta nova etapa do projeto Açores+ permitirá prosseguir com o trabalho de aumento 
do potencial de crescimento e de vendas dos produtos detentores do Selo de Garantia CORES, ou seja, 
produzidos respeitando os princípios da Economia Solidária, ao mesmo tempo que acrescenta os fatores 
inovação e criatividade ao trabalho desenvolvido nestas unidades produtivas.

Considerando que as atividades produtivas da maioria dos cooperantes da CRESAÇOR estão ligadas às áreas 
do artesanato e alimentar (restauração, pastelaria, compotas e licores), pretende-se que estas instituições 
agreguem, a médio/longo prazo, valor aos seus produtos, conciliando a inovação com a tradição, a adaptação 
às novas tendências de mercado, às exigências e tendências dos consumidores, de forma a expandir e 
encontrar novos nichos de mercado, nomeadamente tirando partido do crescimento do setor turístico na 
Região Autónoma dos Açores (RAA).
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Paralelamente a daquelas atividades, as previstas no plano de marketing – roteiro CORES, catálogo; outdoors 
e mupis, spot publicitário, merchadising e campanha publicitária (internet, jornais e revistas) – pretendem ter 
impacto direto e imediato ao nível da promoção dos produtos com Selo de Garantia CORES, tornando estes 
produtos conhecidos por um maior número de consumidores e futuros clientes.

No seu conjunto, a médio prazo, a Rede de Economia Solidária dos Açores sairá fortalecida pela adoção de 
novas práticas e otimização de recursos, assim como pela atualização de conhecimentos. O desenvolvimento 
de projetos conjuntos, permitirá continuar a fomentar uma maior proximidade entre estas, promovendo o 
trabalho em parceria e a partilha (e adoção) de boas práticas.

Conjuntamente com estas atividades, as sessões públicas e de divulgação terão impacto, a curto prazo, ao 
nível da disseminação dos resultados obtidos com este projeto, junto das ONG da RAA e sociedade civil. Tais 
sessões levarão, por sua vez, a uma mudança de médio prazo, ao nível da implementação de uma cultura de 
inovação, cooperação e criatividade nas organizações participantes. Como mudança de longo prazo é 
possível apontar o aumento do conhecimento por parte dos consumidores dos produtos e serviços CORES e 
consequentemente o aumento das receitas das organizações envolvidas no projecto Açores+.

3.2. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA

No stakeholder Organizações, prevê-se que a formação dos dirigentes traduza uma melhoria dos 
procedimentos produtivos e financeiros destas organizações, o que levará a médio/longo prazo a que se 
tornem organizações mais eficientes e sustentáveis. Prevê-se ainda mudanças positivas ao nível do trabalho 
em rede e num aumento do sentimento de união entre os cooperantes participantes no projeto, gerando, 
por sua vez, a longo prazo, um aumento do cooperativismo. No grupo focal todos os dirigentes presentes 
corroboraram as mudanças positivas geradas pela formação, identificando como áreas principais: gestão, 
marketing, línguas, vendas, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), alimentar, produção e pastelaria.

Com a consultadoria prevê-se, a curto prazo, a introdução de uma cultura de inovação e criatividade nestas 
organizações, gerando uma melhoria dos seus produtos e serviços (com garantia de Selo CORES). De igual 
modo espera-se um ingresso em novos nichos de mercado, quer através da exportação, quer através de um 
aumento da procura por parte de turistas – gerando a médio/longo prazo novos canais de distribuição. Estas 
mudanças levarão, também a longo prazo, a um aumento das suas vendas. No grupo focal um dos dirigentes 
reiterou que a “exportação de produtos é de extrema importância” para o aumento das vendas, sendo crucial 
gerar atividades que traduzam esta mudança.

Com o marketing e Roteiro CORES estima-se um aumento da promoção e divulgação dos produtos e serviços 
com Selo de Garantia CORES destas organizações da economia social (OES), gerando uma maior visibilidade. 
No já referido grupo focal foi sugerido que o “Filme CORES” e as reportagens do “Açores Hoje” fossem 
também transmitidas nas organizações e feiras, como forma de contribuir igualmente para este aumento da 
promoção e notoriedade das OES, bem como dos seus produtos e serviços.
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Para os técnicos destas organizações foram identificadas as atividades de formação e consultadoria como 
contributos para o aumento das competências ao nível da gestão e do marketing e, consequentemente, da 
motivação e proatividade destes técnicos. Tal como os dirigentes, um dos técnicos também verbalizou a 
necessidade da aposta contínua nas áreas de formação já mencionadas para a obtenção destas mudanças.

Formação

Melhoria dos
procedimentos

produtivos

Melhoria dos
procedimentos

financeiros

Mais
sustentabilidade

OES mais
eficientes

Mais
cooperativismo

Trabalho em
rede

Mais inovação
dos produtos

Mais
criatividade

Melhoria dos
produtos 
e serviços

Mais canais
para a oferta

Melhor
oferta

Aumento
das vendas

Mais
visibilidade

Mais
divulgação

Honrar o
compromisso

Possibilidade
de continuar o

apoio aos públicos
em risco

Exportação Mais procura

Ingresso em 
novos nichos 
de mercado

Mais turistas Mais
promoção
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Consultoria

Marketing
e roteiro
CORES

Formação e
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Aumento das
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gestão e marketing

Aumento da
proatividade e
da motivação

Aumento do crescimento
profissional e realização 

pessoal/profissional

Melhoria das relações
de trabalho e parceria,
aumento das sinergias

intra e entre organizações

Visão
estratégica
comercial

Gestão mais
eficiente dos

processos
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Esta conjuntura de mudanças potencia o crescimento profissional e o sentimento de realização pessoal 
levando, a longo prazo, à adopção de uma visão estratégica comercial, a uma gestão mais eficiente dos 
processos, bem como a uma melhoria das relações de trabalho entre as organizações.

No que concerne ao stakeholder CRESAÇOR, prevê-se também um aumento do empoderamento dos técnicos 
através da formação. Com as reuniões, encontros temáticos e Roteiro CORES antevê-se um aumento da 
coesão entre a CRESAÇOR e seus cooperantes, o reforço da sua identidade corporativa e um aumento da 
visibilidade da sua missão e objetivos.

Formação

Aumento do
empoderamento 

dos técnicos

Aumento da
coesão com os 

seus cooperantes

Reforço da
identidade
corporativa

Reuniões, encontros
temáticos e roteiros

CORES

Marketing e sessões
públicas de divulgação

Aumento da
visibilidade da

missão e objetivos
da CRESAÇOR

Reforço e melhoria
da imagem externa

Com o marketing e sessões públicas de divulgação visionamos um reforço e melhoria da imagem da 
CRESAÇOR, bem como da sua visibilidade. A CRESAÇOR, no grupo focal, também referiu a importância do 
“Filme CORES” e reportagens do “Açores Hoje” serem transmitidas nas organizações e feiras, de modo a 
promover a notoriedade destas OES, bem como dos seus produtos e serviços.

No que diz respeito aos públicos em risco (operacionais das unidades produtivas dos cooperantes), prevê-se 
que com a formação e consultadoria vejam as suas competências sociais, profissionais e pessoais melhoradas, 
o que traduzirá a médio prazo em que se sintam mais seguros e mais bem preparados para a sua atividade 
profissional. De igual modo, aumentará a sua motivação e auto-estima.

A longo prazo acredita-se que se sentirão mais integrados na comunidade onde residem, prevendo-se 
também um aumento da sua inserção socio-laboral e das suas condições para a empregabilidade e 
empoderamento.
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Formação
e consultoria

(operacionais)

Melhoria das
competências

sociais, pessoais
e profissionais

Melhoria dos
sentimentos de
pertença e de

utilidade

Mais seguros, mais bem
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Roteiro CORES,
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divulgação

Desenvolvimento
do mercado local

Aumento do
número de
visitantes

Aumento do
número de
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Melhoria da
mobilidade de

acesso ao 
consumo

Com a realização do roteiro CORES, das ações de marketing e sessões de divulgação prevê-se um aumento do 
desenvolvimento local nas comunidades, aliado a um crescimento do número de visitantes, do número de 
turistas e a uma melhoria da mobilidade de acesso a bens de consumo por parte dos residentes destas 
comunidades.

Um dirigente do stakeholder ACEESA refere que “as comunidades ficarão mais felizes e realizadas, traduzindo-
se numa diminuição na violência”.
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Com a campanha de marketing e publicidade tenciona-se gerar mudanças nos consumidores ao nível do 
conhecimento dos produtos e serviços CORES alterando, a médio prazo, os seus padrões de comportamento, 
nomeadamente levando a ações de compra consciente. Ao adquirirem produtos e serviços de origem de 
economia solidária, prevê-se que os consumidores sintam que contribuem para uma causa social.

Foi proposto pelo stakeholder ACEESA, a realização de panfletos/brochuras, de caráter informativo, por forma 
a dotar os consumidores de informação relativamente à “história do Selo CORES”, evidenciando e potenciando 
os seus valores.

De igual modo – e com a finalidade, de dotar os clientes dos conhecimentos na área da Economia Solidária – 
foi proposto por um dirigente do stakeholder CRESAÇOR que a associação ACEESA produzisse uma revista 
com os contributos de todas as organizações na área da economia solidária. Estas sugestões não estavam 
previstas na teoria da mudança de partida.

Relativamente às famílias dos públicos em risco prevê-se que, dado o aumento da inserção social e laboral, 
passem a valorizar mais a escola e aumentem a frequência escolar, melhorem a sua alimentação e nutrição, o 
que consequentemente se reflete na melhoria do nível da sua qualidade de vida, e, a longo prazo, se traduz 
em famílias mais estruturadas e menos problemáticas.

De um modo geral, os stakeholders partilham da opinião de que com as competências adquiridas na 
formação, os técnicos e operacionais das organizações conseguirão obter a sua inserção laboral, 
possibilitando-lhes honrar os seus compromissos financeiros, gerando desta forma uma maior estabilidade 
financeira das suas famílias.

Campanha de marketing
e publicidade

Alterações nos padrões
de comportamento e

aumento do  conhecimento
dos produtos e serviços

CORES

Sentimento de contribuição
para uma causa social
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Aumento da inserção laboral,
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As sessões públicas e de divulgação possibilitarão ao Governo Regional dos Açores a disseminação das boas 
práticas deste projeto. A médio/longo prazo levarão a uma implementação de uma cultura de inovação, 
cooperação e criatividade nas OES e a uma melhoria e modernização da Rede Regional de Economia Solidária.

Sessões públicas
de divulgação

Disseminação das
boas práticas do

projeto

Implementação de uma cultura
de inovação, cooperação e

criatividade nas OES

Melhoria e modernização
da rede regional de Economia Social

Através das ações de marketing e sessões públicas de divulgação, as empresas com interesse no projeto e os 
órgãos de comunicação social regional reforçarão a sua responsabilidade social, notoriedade e rede de 
parceiros.

O dirigente do Centro Social e Cultural da Atalhada é de opinião que o filme CORES deverá ser transmitido 
regularmente, sob a forma de anúncio publicitário, na comunicação social, nomeadamente na RTP Açores.

Os stakeholders envolvidos no projeto Açores+ corroboram como principais mudanças geradas pelo projeto: 
melhoria na qualidade de produtos e serviços; aumento das vendas e consequentemente do lucro; maior 
visibilidade dos produtos e serviços CORES; redução dos custos por parte do Estado e aumento do 
cooperativismo (mudanças positivas intra-organizacionais).



62

AÇORES + | CRESAÇOR

Conclui-se realçando que algumas das mudanças acima mencionadas não se encontravam integradas, numa 
primeira fase, na teoria da mudança de partida, pelo que a teoria da mudança registou uma evolução nos 
dois momentos:

 • relativamente aos consumidores, inicialmente foram identificadas três mudanças, tendo-se optado 
por juntar as mudanças alteração nos padrões de comportamento e aumento do conhecimento dos 
produtos e serviços CORES. Esta opção deveu-se ao facto de serem duas mudanças interligadas e, 
deste modo, evitou-se a possibilidade de duplicação;

 • de igual modo, no stakeholder CRESAÇOR, constatou-se uma duplicação de mudanças, 
designadamente no reforço e melhoria da imagem externa e aumento da visibilidade da missão e 
objetivos da cooperativa, tendo sido a primeira retirada;

 • no stakeholder freguesias também se assistiu a uma sobreposição ou duplicação de mudanças, 
nomeadamente no que respeita à mudança desenvolvimento do mercado local, que não foi 
considerada uma vez que a mesma é perceptível através da análise do aumento do número de 
visitantes às freguesias, do número de turistas e dos locais de acesso a bens de consumo;

 • por último, no stakeholder consumidores, voltou a verificar-se uma duplicação nas mudanças alteração 
nos padrões de comportamento e aumento do conhecimento dos produtos e serviços CORES, tendo-
se unido ambas e mantido os quatro indicadores associados.

Marketing e sessões
públicas de divulgação

Aumento da
responsabilidade

 social

Aumento
do número
de notícias

Aumento
da rede de
parceiros
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4. PROVAS E VALOR

4.1. INDICADORES (QUANTIDADE)

A identificação dos indicadores foi efetuada através da realização de: (1) grupo focal; (2) listagem das 
mudanças e necessidades identificadas pelas organizações participantes no Projeto “Açores+” e (3) fontes 
secundárias (escala Whoqol-100 / Avaliação da Qualidade de Vida, da Organização Mundial de Saúde).

Para o cálculo da distância percorrida (DP) das mudanças, utilizou-se um inquérito por questionário a todos 
os stakeholders. Formularam-se as questões sempre “com” e “sem” projeto (calculando depois a diferença) ou 
“em quanto” é que o projeto alterou/modificou a situação. Posteriormente, calculou-se a média dos dois 
indicadores (subjetivo e objetivo) e multiplicou-se pela população de cada stakeholder, determinando-se 
deste modo a quantidade de mudança – expressa percentualmente como DP.

STAKEHOLDERS MUDANÇA INDICADOR DP

Organizações

OES mais eficientes Nível de visão estratégica 34%

Gestão do Tempo 26%

Aumento do cooperativismo 

organizacional

Nº de Parcerias 26%

Nível de Cooperativismo 71%

Aumento das vendas % de aumento do volume médio de vendas 23%

Aumento da visibilidade

Percepção do nível de visibilidade 75%

Nº de visitas e de clientes da organização 36%

Técnicos

Gestão mais eficiente dos 

processos

Nível de Motivação 12%

Nº de atendimentos e de processos realizados 24%

Melhoria das relações de trabalho e 

parceria

Nível de melhoria das relações de trabalho 63%

Nº de colegas que mantém uma boa relação profissional 14%

Aumento das sinergias intra e entre 

organizações

Proximidade das organizações 72%

Nº de reuniões/contatos/relações 72%

Cresaçor

Aumento do empoderamento dos 

técnicos

Nível de competências adquiridas 88%

Nº de momentos felizes durante a semana -2%

Aumento da coesão com os seus 

cooperantes

Nº de cooperantes com uma relação de maior proximidade 

com a CRESAÇOR

32%

Sentimento de coesão 79%
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STAKEHOLDERS MUDANÇA INDICADOR DP

Cresaçor

Reforço da identidade corporativa
Sentimento de reforço da identidade corporativa 79%

Nº de acções de reforço da identidade corporativa 63%

Aumento da visibilidade da missão 

e objetivos da CRESAÇOR

Nº de organizações que têm conhecimento da missão e 

objetivos da CRESAÇOR

10%

Grau de visibilidade 75%

Públicos em risco

Aumento das condições de 

empregabilidade

Satisfação com a capacidade de trabalho 23%

Nº de tarefas para as quais se encontra mais capacitado 51%

Aumento do sentimento de 

integração na comunidade

Nº de eventos que participa 8%

Sentimento de que está próximo de outras pessoas 59%

Mais empoderamento
Nível de competências adquiridas 59%

Nº de momentos felizes durante a semana 19%

Freguesias / Comunidades

Aumento do número de visitantes Nº de visitantes (aumento de) 10%

Aumento do número de turistas Nº de visitas de turistas (aumento de) 9%

Melhoria da mobilidade de acesso 

ao consumo

Facilidade de acesso a bens de consumo 62%

Nº de pontos de venda 21%

Consumidores

Aumento do conhecimento dos 

produtos e serviços CORES e 

alteração nos padrões de 

comportamento

Nº de produtos CORES adquiridos durante um mês 3%

Nível de alteração nos padrões de comportamento 41%

Nível de conhecimento 55%

Nº de produtos e serviços CORES conhecidos 16%

Sentimento de contribuição para 

uma causa social

Sentir-se bem consigo próprio 50%

Nº de acções socialmente responsáveis 8%

Famílias

Famílias mais estruturadas
Nível de felicidade 31%

Nº de novas redes sociais 7%

Estabilidade Financeira das famílias
Estabilidade financeira 69%

Nº de compromissos financeiros por honrar 12%

GR e SRSS

Melhoria e modernização da rede 

Regional de E.S.

Sentimento de contribuição para o desenvolvimento da 

sociedade

75%

Nº de organizações de E.S. que se modernizaram 50%

Empresas com interesse no 

projeto e Comunicação 

Social Regional 

Aumento da Responsabilidade 

Social

Nível de responsabilidade social 50%

Nº de ações socialmente responsáveis 33%

Aumento de notoriedade Nº de notícias 6%

Aumento da rede de parceiros Nº de parcerias 0%
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Da análise da tabela anterior pode observar-se que as mudanças com maior expressividade são as que 
correspondem aos beneficiários diretos do projeto, nomeadamente o aumento da visibilidade e do 
cooperativismo organizacional. Em relação aos técnicos destas organizações, é de realçar as elevadas DP dos 
indicadores correspondentes à mudança aumento das sinergias intra e entre organizações.

Há a registar a DP negativa no número de momentos felizes durante a semana do stakeholder CRESAÇOR, 
que pode ser explicada pelo aumento do volume de trabalho, por ser difícil trabalhar em rede – e com 
diversos parceiros – ou pelo aumento de momentos de stress provenientes da realização deste projeto. Por 
sua vez este stakeholder regista uma das DP mais elevadas (88%) no indicador nível de competências 
adquiridas. De igual modo verifica-se esta situação no stakeholder públicos em risco.

No que diz respeito ao stakeholder famílias, regista-se uma DP de 69% no indicador estabilidade financeira, 
que contribuiu largamente para uma melhoria da qualidade de vida destes agregados familiares.

No que concerne aos consumidores, apesar de ser notório um aumento do conhecimento dos serviços e 
produtos CORES e de uma alteração dos padrões de comportamento, salienta-se que o indicador número de 
produtos CORES adquiridos durante um mês apresenta uma DP manifestamente baixa (3%). Este dado indica 
haver a necessidade de uma contínua aposta nas ações de divulgação e marketing.

Nas empresas com interesse no projeto e na comunicação social regional, uma das mudanças identificadas 
foi o aumento da rede de parceiros. No entanto – e após a análise estatística dos inquéritos –, constata-se que 
a DP foi 0%, o que significa que, contrariamente ao previsto inicialmente, esta mudança não se verifica.

4.2. DURAÇÃO

Para identificar a duração das mudanças, optou-se por questionar os stakeholders da seguinte forma: “Se o 
projeto Açores+ acabasse amanhã, deixaria de sentir as seguintes mudanças…”, apresentando-se como 
opções de resposta: Logo/imediatamente; Após um ano; Após dois anos; Mais do que dois anos. As respostas 
foram convertidas numa escala de 1 a 4 anos, tendo-se calculado a sua média para cada mudança.

Duma análise geral dos resultados obtidos, destaca-se o aumento da coesão com os seus cooperantes como 
a mudança identificada com uma maior duração (4 anos). As restantes mudanças apresentam durações de 2 
e 3 anos.

4.3. APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS

Para cada mudança identificada em cada stakeholder, foi atribuída uma aproximação financeira que resultou 
de um processo reflexivo da equipa envolvida nesta análise SROI. Tendo por base a premissa que as 
aproximações financeiras comparam serviços existentes na sociedade que promovam as mesmas mudanças 
que o serviço em causa, naquela atribuição foram selecionadas as aproximações financeiras que considerámos 
melhor se aproximarem das mudanças identificas. O valor atribuído a cada mudança derivou de uma 
pesquisa de mercado e está calculado para um ano de atividade, por pessoa ou por entidade.



66

AÇORES + | CRESAÇOR

STAKEHOLDERS MUDANÇA APROXIMAÇÃO FINANCEIRA VALOR DA AF

Organizações OES mais eficientes Consultadoria externa durante um ano 
(1.000,00€/mês).

12 000,00 €

Aumento do cooperativismo 
organizacional

Organização de um congresso anual 
(5642,65€)

5 642,65 €

Aumento das vendas Volume médio de vendas 59 184,24 €

Aumento da visibilidade Custo anúncio no jornal Açoriano Oriental, 3 
vezes por ano, 1/2 página

2 217,00 €

Técnicos Gestão mais eficiciente dos 
processos

Custo de uma formação em Gestão do 
Tempo de 30h (150,00€).

150,00 €

Melhoria das relações de 
trabalho e parceria

Sessões de coaching motivacional de grupo, 
4 anuais (75,00€)

300,00 €

Aumento das sinergias intra e 
entre organizações

1 Fim de semana de Team Building (14,76€ 
por participante)

14,76 €

CRESAÇOR Aumento do empoderamento 
dos técnicos

Valor de mercado em 2 formações anuais de 
30 h (300,00€)

600,00 €

Aumento da coesão com os 
seus cooperantes

Custo de quatro eventos anuais, de lazer, 
com os cooperantes (100,00€)

400,00 €

Reforço da identidade 
corporativa

Verba anual do orçamento geral da 
CRESAÇOR para a elaboração de atividades 
com vista ao reforço da identidade 
corporativa

3 000,00 €

Aumento da visibilidade da 
missão e objetivos da 
CRESAÇOR

Custo anúncio no jornal Açoriano Oriental, 3 
vezes por ano, 1/2 página

2 217,00 €

Públicos em risco Aumento das condições de 
empregabilidade

Formação prática em Técnicas de Procura 
Ativa de Emprego de 30 h (150,00€)

4 500,00 €

Aumento do sentimento de 
integração na comunidade

Atividades de integração dos cidadãos na 
sociedade: 4 horas/mês, 2 pessoas–salário 
médio anual

362,88 €

Mais empoderamento Custo de 3 ações de coaching de 9 h 
(75,00€) e formação de 30 h (150,00€)

375,00 €

Freguesias / 

Comunidades

Aumento do número de 
visitantes

Gasto diário de um visitante é de €43,00. 
(multiplicando por 12 meses)

516,00 €

Aumento do número de 
turistas

Gasto diário de um turista é de €86,00 
(segundo dados do SREA). Pressupondo 
uma estadia de 4 dias, dá-nos 344€ (86*4).

344,00 €

Melhoria da mobilidade de 
acesso ao consumo

Custo médio transporte mensal dos 
residentes nas freguesias rurais para a cidade 
para aquisição de bens de consumo (média 
de 1000 residentes pelo valor médio mensal 
de 22,50€–transporte)

270,00 €
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STAKEHOLDERS MUDANÇA APROXIMAÇÃO FINANCEIRA VALOR DA AF

Consumidores Aumento do conhecimento 
dos produtos e serviços 
CORES e alteração nos 
padrões de comportamento

Pesquisa individual sobre o consumo e 
compra consciente (100 horas anuais, 
pressupondo o custo da internet e da luz 
médio de 0,10€/hora).

10,00 €

Sentimento de contribuição 
para uma causa social

Donativos bianuais para o Banco Alimentar 
(média de 10,00€ pela média de 5000 
consumidores)

20,00 €

Famílias Famílias mais estruturadas Custo de consulta de terapia familiar 
(45,00€/mês).

540,00 €

Estabilidade Financeira das 
famílias

Custo de uma formação em Finanças 
Pessoais e orçamento familiar (150,00€)

150,00 €

GR e SRSS Melhoria e modernização da 
rede Regional de E.S.

Atribuição de uma verba anual por parte do 
GR às OES para se modernizarem

3 000,00 €

Empresas com interesse 

no projeto e 

Comunicação Social 

Regional 

Aumento da Responsabilidade 
Social

Ação de voluntariado bianual (30,00€ por 
dia pela média de 10 colaboradores)

60,00 €

Aumento de notoriedade Campanha de marketing no facebook 
durante um ano

3 000,00 €

Aumento da rede de parceiros Reuniões de trabalho e promoção de 
momentos informais (10h/anuais, 
pressupondo o valor/hora médio de 7,58€)

75,80 €
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5. IMPACTO E RETORNO SOCIAL

5.1. ATRIBUIÇÃO I

A atribuição do tipo I representa a quantidade de mudança que teria acontecido mesmo sem a intervenção 
do projeto.

O valor da Atribuição I é 0% em todas as mudanças, já que na formulação das questões houve o cuidado de 
excluir as mudanças que não foram geradas pela nossa atuação, ex: “em quanto é que, no último ano, o 
projeto Açores + contribuiu para aumentar a frequência com que planeia as sua atividades?”.

5.2 ATRIBUIÇÃO II 

A atribuição do tipo II tem como intenção averiguar de que forma os outros elementos existentes na 
comunidade (entidades, organizações e pessoas), contribuem também para a mudança identificada e 
resultante da intervenção do projeto Açores+, assim como apurar o peso que é atribuído por cada stakeholder 
a cada mudança.

STAKEHOLDERS MUDANÇAS AT II

Organizações OES mais eficientes 14%

Aumento do cooperativismo organizacional 14%

Aumento das vendas 14%

Aumento da visibilidade 14%

Técnicos Gestão mais eficiciente dos processos 0%

Melhoria das relações de trabalho e parceria 0%

Aumento das sinergias intra e entre organizações 0%

CRESAÇOR Aumento do empoderamento dos técnicos 0%

Aumento da coesão com os seus cooperantes 0%

Reforço da identidade corporativa 0%

Aumento da visibilidade da missão e objetivos da CRESAÇOR 0%

Públicos em Risco Aumento das condições de empregabilidade 20%

Aumento do sentimento de integração na comunidade 20%

Mais empoderamento 20%

Freguesias / 
Comunidades

Aumento do número de visitantes 20%

Aumento do número de turistas 20%

Melhoria da mobilidade de acesso ao consumo 20%
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STAKEHOLDERS MUDANÇAS AT II

Consumidores Aumento do conhecimento dos produtos e serviços CORES e alteração nos padrões de 

comportamento

20%

Sentimento de contribuição para uma causa social 20%

Famílias (dos públicos 

em risco)

Famílias mais estruturadas 13%

Estabilidade Financeira das famílias 13%

Governo Regional e SRSS Melhoria e modernização da Rede Regional de E.S. 0%

Empresas com interesse 

e comunicação social 

regional

Aumento da Responsabilidade Social 20%

Aumento de notoriedade 20%

Aumento da rede de parceiros 20%

5.3. TAXA DE REDUÇÃO

A taxa de redução pretende avaliar o grau de desvalorização que as mudanças estão expostas, já que as 
mesmas não têm a mesma duração, sofrendo oscilações ao longo do tempo.

Assim, estabeleceu-se a redução entre um valor mínimo de 25% e máximo de 50%, tendo em conta a sua 
tipologia.

STAKEHOLDER MUDANÇA REDUÇÃO

Organizações OES mais eficientes  25%

Aumento do cooperativismo organizacional  25%

Aumento das vendas  25%

Aumento da visibilidade  25%

Técnicos Gestão mais eficiciente dos processos  50%

Melhoria das relações de trabalho e parceria  50%

Aumento das sinergias intra e entre organizações  50%

CRESAÇOR Aumento do empoderamento dos técnicos 25%

Aumento da coesão com os seus cooperantes 25%

Reforço da identidade corporativa 25%

Aumento da visibilidade da missão e objetivos da CRESAÇOR 25%
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STAKEHOLDER MUDANÇA REDUÇÃO

Públicos em Risco Aumento das condições de empregabilidade 50%

Aumento do sentimento de integração na comunidade 50%

Mais empoderamento 50%

Freguesias / 

Comunidades

Aumento do número de visitantes 50%

Aumento do número de turistas 50%

Melhoria da mobilidade de acesso ao consumo 50%

Consumidores Aumento do conhecimento dos produtos e serviços CORES e alteração nos padrões 

de comportamento

50%

Sentimento de contribuição para uma causa social 50%

Famílias (dos públicos 

em risco)

Famílias mais estruturadas 50%

Estabilidade Financeira das famílias 50%

Governo Regional e 

SRSS

Melhoria e modernização da Rede Regional de E.S. 25 %

Empresas com 

interesse e 

comunicação social 

regional

Aumento da Responsabilidade Social 25%

Aumento de notoriedade 25%

Aumento da rede de parceiros 25%

*Se o projeto acabasse amanhã, deixaria de sentir estas mudanças: logo / imediatamente; após 1 ano; após 2 anos; mais do que 2 anos.

5.4. DESLOCAÇÃO

Na definição de deslocação, solicitou-se aos stakeholders para indicar outras entidades afetadas pelo Açores+, 
e o seu impacto. As entidades referidas fazem parte dos stakeholders o que indica que a análise SROI foi 
bastante abrangente. Não obstante nenhum inquirido ter respondido que o impacto é negativo, optou-se 
por atribuir uma deslocação de 10% aos stakeholders freguesias e consumidores.

5.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL

A leitura do mapa de impacto3 permite revisitar toda a análise. Os stakeholders foram incluídos pelo seu grau 
de importância, de envolvência e enquanto beneficiários diretos ou indiretos do projeto Açores+.

A análise do retorno social deste projeto encontra-se resumida no mapa de impacto. Obteve-se um valor 
total de retorno social de 771.280,15€ a 3 anos e um VAL de 512.566,03€. O SROI é de 3,00€ por cada euro 
investido. 

3 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.
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5.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Para efetuar as análises de sensibilidade definimos numa primeira fase os parâmetros críticos da análise. Estes 
foram determinados com base numa análise gráfica e reflexiva, originando dois cenários: o otimista e o 
pessimista.

Da análise gráfica que se segue verificamos que os cooperantes são o stakeholder com maior retorno social, 
apresentando um valor de 57%. Em termos de mudanças, o aumento das vendas (64%) e organizações de 
economia solidária mais eficientes (17%) são as que mais se destacam.

IMPACTO POR MUDANÇA

17+13+64+6 › Organização de Economia Solidária mais eficiente 17% 

› Aumento do Corporativismo Organizacional 13%

› Aumento das vendas 64%

› Aumento da visibilidade

IMPACTO POR STAKEHOLDER

57+1+5+4+25+6+1+1+0 › Cooperantes 57% 

› Técnicos 1%

› Cresaçor 5%

› Públicos em risco 4%

› Freguesia / Comunidade local 25%

› Consumidores 6%

› Famílias 1%

› Governo Regional e SRSS 1%

› Empresas com interesse no projeto 0%
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Tendo em conta os dados gráficos e após uma análise reflexiva dos mesmos, concluímos que para o cálculo 
do valor da mudança ‘aumento das vendas’ consideraram-se apenas os dados disponibilizados por quatro 
organizações, referentes a 2012. Determina-se, assim, ser um valor crítico, sujeito a potenciais variações, pelo 
que se efetuará uma variação de 30% no cálculo dos cenários. 

Por sua vez a aproximação financeira (AF)  da mudança ‘organizações de economia solidária mais eficientes’ 
baseou-se em valores médios de mercado. Face à possibilidade de existir uma oscilação deste valor, 
considerou-se para cálculo dos cenários uma variação de 50%.

Resultam ainda da análise reflexiva, os seguintes parâmetros críticos:

PARÂMETRO EXPLICAÇÃO Tipo Valor 
Original

Variação

Aumento do corporativismo 

organizacional do stakeholder 

Organizações

Apesar de ser uma das mudanças mais 

importantes para os beneficiários diretos, 

consideramos que possa existir uma margem de 

erro de aproximadamente 5% nas respostas dos 

beneficiários, para um intervalo de confiança de 

99%.

Quantidade 7,3275 5%

Indicador “nº de momentos 

felizes durante a semana” do 

stakeholder Cresaçor

Variável crítica devido à subjetividade implícita 

neste indicador. Nas respostas obtidas nos 

questionários, podemos presumir que os 

inquiridos tenham sentido alguma dificuldade 

em quantificar esta questão, devendo desde 

modo ser considerado um parâmetro crítico a ser 

testado.

Indicador 

Subjetivo

-2% 10%

Definição do nº de 

consumidores abrangidos

Dada à dificuldade em estimar o nº real de 

consumidores abrangidos pela divulgação ao 

nível de marketing e comunicação, outdoors, 

noticias na comunicação social, etc. Apontamos 

5000 como n mínimo e razoável, mas de facto 

este valor pode ser variável.

População 5000 50%

Nas freguesias: definição do nº 

de visitantes

Dada à dificuldade em estimar um valor de 

amostragem para este stakeholder, o valor 

utilizado (1.000 visitantes) poderá não 

corresponder à realidade.

População 1000 50%

Nas freguesias: definição do nº 

de turistas

Dada à dificuldade em estimar um valor de 

amostragem para este stakeholder, o valor 

utilizado (1.000 turistas) poderá ser variável.

População 1000 50%

% dos custos indiretos Tendo em conta a elevada % dos custos indiretos 

que os stakeholders investem considerou-se 

pertinente analisar esta variável. 

Recursos 41% 20%

Redução Alterar este parâmetro, ou seja, alterar a taxa a 

que o impacto da mudança diminui ano após 

ano, de modo a testar o SROI. Já que o valor 

original foi definido pela equipa com base nos 

inquéritos aplicados.

Descontos 20%



73

AÇORES + | CRESAÇOR

PARÂMETRO EXPLICAÇÃO Tipo Valor 
Original

Variação

Atribuição I Imputou-se 0% à atribuição I tendo em conta a 

mesma ter sido incluída na formulação das 

questões, todavia considerou-se pertinente 

analisar como varia o SROI com um aumento 

deste desconto de 25%. 

Descontos 0% 25%

Tempo investido Os recursos não monetários apresentam uma 

elevada % no total do investimentos, assim, 

considerou-se pertinente avaliar em quanto varia 

o SROI caso os stakeholders não investissem o 

tempo definido.

Recursos 

não 

monetários

106 024,93€ Exclusão

Identificados os parâmetros críticos, passou-se a testar o seu impacto no no rácio SROI do projeto, tendo sido 
calculados os dois cenários acima referidos. Constata-se que seria necessário acontecerem todas as alterações 
descritas para que o SROI descesse para 1,33€. Ou seja, é necessário alterar um número considerável de 
variáveis para se atingir este valor, concluíndo-se portanto a robustez desta análise.

Na análise de sensibilidade otimista constatou-se uma variação do SROI até 7,43€, determinando-se que os 
parâmetros críticos ‘exclusão dos recursos não monetários’ (tempo) e ‘aumento da % atribuída ao desconto 
da redução’ são os que mais contribuem para os resultados obtidos neste cenário.

ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

Parâmetro Crítico Valor 
original

Variação SROI 
Cenário 
otimista

SROI  
Cenário 
pessimista

Aumento das Vendas 59 184,24 € 30%  3,31  2,73

Organizações de Economia Solidária mais 
eficientes

12 000,00 € 50%  3,46  2,63

Aumento do corporativismo organizacional do 
stakeholder Organizações

7,3275 5%  3,47  2,62

Indicador “nº de momentos felizes durante a 
semana” do stakeholder Cresaçor

-2% 10%  3,47  2,62

Definição do nº de consumidores abrangidos 5000 50%  3,55  2,54

Nas freguesias: definição do nº de visitantes 1000 50%  3,93  2,16

Nas freguesias: definição do nº de turistas 1000 50%  3,93  2,16

% dos custos indiretos 41% 20%  4,21 2,00

Redução  20%  4,71 1,77

Atribuição I 0% 25% - 1,33

Dedução do tempo investido pelos beneficiários 106 024,93€ 100% 7,43

SROI FINAL DE CADA CENÁRIO 7,43 1,33
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6. CONCLUSÃO E 
RECOMENDAÇÕES

Da análise SROI prospetiva ao projeto Açores+ resulta um valor de retorno social de €830.098,55 a três anos e 
um VAL de €771.280,15. O SROI é de €3,00 por cada euro investido.

Segundo um estudo CNIS4, realizado sobre quatro concelhos do País,  cada euro nas IPSS vale 2,46€. Apesar 
desta análise SROI incidir apenas num projeto da CRESAÇOR, não sendo portanto comparável com este, 
constatamos estar próximo dos valores obtidos neste estudo. Assim, concluímos ser um SROI satisfatório e 
positivo.

Como principais conclusões desta análise SROI destaca-se a de que, para o projeto alvo de análise, a 
CRESAÇOR é o stakeholder que mais investe, ao nível de tempo e espaços, para a implementação e 
desenvolvimento do projeto, seguindo-se as instituições cooperantes, principais beneficiárias do Açores+.

As mudanças com maior impacto constituem o “aumento das vendas”, a “melhoria da mobilidade de acesso 
ao consumo” das freguesias envolvidas, o “aumento da eficiência das organizações”, o “aumento do número 
de visitantes” às freguesias e “aumento do corporativismo organizacional”.

Como mudanças com menor impacto identificam-se o “aumento da rede de parceiros” e da “responsabilidade 
social das empresas e comunicação social regional”, o “aumento das sinergias intra e entre organizações”, a 
“gestão mais eficiente dos processos” por parte do stakeholder técnicos e o “aumento da notoriedade” por 
parte das empresas com interesse e comunicação social regional. Assim, recomendamos a promoção de 
reuniões e encontros entre as organizações parceiras, a contínua aposta nas ações de formação de divulgação 
e marketing e em atividades de grupo de modo a aumentar estas mudanças.

Conclui-se assim que o stakeholder empresas com interesse e comunicação social regional é o que menor 
impacto sofre com a intervenção do projeto e o que menos dele beneficia,  sugerindo-se um reforço dos 
contatos e reuniões com este stakeholder de modo a inverter esta situação.

Por sua vez, as organizações e as freguesias constituem os stakeholders que mais beneficios ganham com o 
desenvolvimento do projeto.

Tendo em conta o curto espaço de tempo disponível para o desenvolvimento da análise SROI deste projeto, 
utilizou-se a metodologia de aplicação de inquéritos por questionário como forma de recolha da informação 
necessária. Uma vez que foram abrangidas tipologias de públicos bastante variadas, uma das grandes 
dificuldades sentidas prendeu-se com a aplicação dos questionáios a pessoas com menos qualificações. Para 
além disso, é de apontar a colaboração e apoio prestado por outras equipas da CRESAÇOR e dos próprios 
cooperantes nesta fase da análise. Esta situação deverá ser considerada um ponto fraco deste projeto pelo 
desconhecimento por parte destes colaboradores/parceiros sobre os procedimentos e metodologias 
exigidos por este tipo de análise, surgindo a hipótese de alguma informação ou dado pertinente não ter sido 
devidamente acautelado. Em futuras análises SROI sugerimos que a aplicação dos Inquéritos seja efetuada 
pela equipa técnica (que se encontre a desenvolver o projeto) e que sejam efetuadas entrevistas semi-
diretivas aos públicos com menores habilitações.

4 Cf. http://www.solidariedade.pt/site/detalhe/12350#
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É de salientar como ponto forte desta análise SROI o envolvimento dos stakeholders desde o início do projeto, 
permitindo-lhes intervir na definição da sua estrutura. Foi essencial perceber as mudanças que o projeto 
Açores+ implementou na vida das organizações da economia social e, em particular, na vida de todas as 
pessoas que de alguma forma lhes são intrínsecas. De igual modo, destaca-se a importância de lhes ter sido 
permitido dar o seu contributo na emissão de opiniões, na identificação de aspetos positivou ou negativos 
que se fizeram sentir no decorrer da primeira fase do Açores+, bem como dificuldades sentidas e aspirações 
futuras.

Recomenda-se a aposta na continuidade das ações de divulgação e de marketing, de modo a garantir a 
visibilidade e notoriedade dos produtos e serviços com Selo de Garantia CORES.

Conforme proferido no grupo focal por várias organizações participantes, as ações de formação e todo o 
processo de capacitação dos colaboradores das organizações deverão ser contínuos. Com a aposta nesta 
atividade prevê-se fomentar a mudança “gestão mais eficiente dos processos” - que não teve o impacto 
esperado - e continuar a garantir o “aumento das vendas” e da “eficiência das organizações”.

No que diz à distância percorrida negativa (quantidade de mudança) no indicador “número de momentos 
felizes” do stakeholder CRESAÇOR, sugerimos a realização de sessões de coaching motivacional com a equipa, 
bem como de team building.  
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Stakeholders Recursos Resultados Mudanças Descontos (DC) Impacto Cálculo do Retorno Social

Quem afetamos/nos 

afeta?       

O que vão eles 

investir?

Valor € Atividades em 

números

Descrição Indicador Quantidade 

(QT)

Duração Começo* Aproximação Financeira (AF) Valor Atribuição I Deslocação Atribuição II Redução QT x AF - DC Taxa de Desconto 5.50%

O que muda nas suas vidas? Como medimos a mudança? Que preço atribuímos à mudança? Ano 0 Ano 1 Ano 2

Cooperantes Tempo e 
espaços

40702.2 802 horas Organizações de Economia Solidária mais 
eficientes

Nível de visão estratégica e gestão do tempo 4.5 2 2 Consultadoria externa durante um ano 
(1.000,00€/mês)

12,000.00 € 0% 0% 14% 25% 46,672.20 € 0.00 € 46,672.20 € 35,004.15 €

Aumento do Corporativismo Organizacional Nº de parcerias e nível de cooperativismo 7.328 3 2 Organização de um congresso anual 5,642.65 € 0% 0% 14% 25% 35,558.01 € 0.00 € 35,558.01 € 26,668.50 €

Aumento das Vendas % de aumento volume médio de vendas 3.4 2 2 Volume médio de vendas 59,184.24 € 0% 0% 14% 25% 174,836.16 € 0.00 € 174,836.16 € 131,127.12 €

Aumento da Visibilidade Percepção do nível de visibilidade e nº de visitas e de 
clientes da organização

8.303 2 2 Custo anúncio no jornal Açoriano Oriental, 3 
vezes por ano, 1/2 página

2,217.00 € 0% 0% 14% 25% 15,829.71 € 0.00 € 15,829.71 € 11,872.28 €

Técnicos Tempo 21054 709 horas Gestão mais eficiente dos processos Nível de motivação e nº de atendimentos e de 
processos realizados

2.715 3 1 Custo de uma formação em Gestão do Tempo 
de 30h

150.00 € 0% 0% 0% 50% 407.25 € 407.25 € 407.25 € 203.63 €

Melhoria das relações de trabalho e parceria Nível da melhoria das relações de trabalho e nº de 
colegas que mantém uma boa relação profissional

5.768 3 1 Sessões de coaching motivacional de grupo, 4 
anuais (75,00€)

300.00 € 0% 0% 0% 50% 1,730.25 € 1,730.25 € 1,730.25 € 865.13 €

Aumento das sinergias intra e entre 
organizações.

Proximidade das organizações e nº de reuniões/
contatos/relações

10.83 3 1 1 Fim de semana de Team Building (14.76€ por 
participante)

14.76 € 0% 0% 0% 50% 159.85 € 159.85 € 159.85 € 79.93 €

Cresaçor Tempo e 
espaços

51759.11 4237 horas Aumento do empoderamento dos técnicos Nível de competências adquiridas e nº de momentos 
felizes durante a semana

3.007 3 1 Valor de mercado em 2 formações anuais de 30 
h (300,00€)

600.00 € 0% 0% 0% 25% 1,803.90 € 1,803.90 € 1,803.90 € 1,352.93 €

Aumento da coesão com os seus cooperantes Nº de cooperantes com uma relação de maior 
proximidade com a Cresaçor e Sentimento de coesão

3.882 4 2 Custo de quatro eventos anuais, de lazer, com 
os cooperantes (100,00€)

400.00 € 0% 0% 0% 25% 1,552.60 € 0.00 € 1,552.60 € 1,164.45 €

Reforço da identidade corporativa Sentimento de reforço da identidade corporativa da 
Cresaçor e nº de ações de reforço da identidade 
corporativa

4.960 2 2 Verba anual do orçamento geral da Cresaçor 
para a elaboração de atividades com vista ao 
reforço da identidade corporativa 

3,000.00 € 0% 0% 0% 25% 14,878.50 € 0.00 € 14,878.50 € 11,158.88 €

Aumento da visibilidade da missão e objectivos 
da Cresaçor

Nº de organizações que têm conhecimento da missão 
e objetivos da Cresaçor e grau de visibilidade

2.965 2 2 Custo anúncio no jornal Açoriano Oriental, 3 
vezes por ano, 1/2 página

2,217.00 € 0% 0% 0% 25% 6,572.30 € 0.00 € 6,572.30 € 4,929.22 €

Públicos em 
risco

Tempo 3635.1 630 horas Aumento das condições de empregabilidade Satisfação com a capacidade de trabalho e nº de 
tarefas para as quais se sente mais capacitado

5.52 2 2 Formação prática em Técnicas de Procura Ativa 
de Emprego de 30 h (150,00€)

4,500.00 € 0% 0% 20% 50% 19,872.00 € 0.00 € 19,872.00 € 9,936.00 €

Aumento do sentimento de integração na 
comunidade

Nº de eventos que participa e sentimento de que 
estápróximo de outras pessoas

5.048 2 2 Atividades de integração dos cidadãos na 
sociedade: 4 horas/mês, 2 pessoas - salário 
médio anual

362.88 € 0% 0% 20% 50% 1,465.31 € 0.00 € 1,465.31 € 732.65 €

Mais empoderamento Nível de competências adquiridas e nº de momentos 
felizes durante a semana

5.865 2 2 Custo de 3 ações de coaching de 9 h (75,00€) e 
formação de 30 h (150,00€)

375.00 € 0% 0% 20% 50% 1,759.50 € 0.00 € 1,759.50 € 879.75 €

Freguesias/
Comunidade

Não investe 0.00 € 0 Aumento do número de visitantes Nº de visitantes (aumento de ) 97 2 2 Gasto diário de um visitante é de €43,00. 
Pressupondo um número de 9 visitantes por 
mês.

516.00 € 0% 10% 20% 50% 36,037.44 € 0.00 € 36,037.44 € 18,018.72 €

Aumento do número de turistas Nº de visitas de turistas (aumento de) 86 2 2 Gasto diário de um turista é de €86,00 (segundo 
dados do SREA). Pressupondo a estadia de 4 
dias dias.

344.00 € 0% 10% 20% 50% 21,300.48 € 0.00 € 21,300.48 € 10,650.24 €

Melhoria da mobilidade de acesso ao consumo Facilidade de acesso a bens de consumo e nº de 
pontos de venda

417 2 2 Custo médio transporte mensal dos residentes 
nas freguesias rurais para a cidade para 
aquisição de bens de consumo (média de 1000 
residentes pelo valor médio mensal de 22,50€ 
- transporte)

270.00 € 0% 10% 20% 50% 81,064.80 € 0.00 € 81,064.80 € 40,532.40 €

Consumidores Não investe 0 0 Aumento do conhecimento dos produtos e 
serviços CORES e alteração nos padrões de 
comportamento

Nº de produtos CORES adquiridos durante 1 mês; nível 
de alteração nos padrões de comportamento; Nível de 
conhecimento e nº de produtos e serviços CORES 
conhecidos.

1426.625 2 2 Pesquisa individual sobre o consumo e compra 
consciente (100 horas anuais, pressupondo o 
custo da internet e da luz médio de 0,10€ hora).

10.00 € 0% 10% 20% 50% 10,271.70 € 0.00 € 10,271.70 € 5,135.85 €

Sentimento de contribuição para uma causa 
social

Sentir-se bem consigo próprio e nº de ações 
socialmente responsáveis

1461.75 2 2 Donativos bianuais para o Banco Alimentar 
(média de 10,00€ pela média de 5000 
consumidores)

20.00 € 0% 10% 20% 50% 21,049.20 € 0.00 € 21,049.20 € 10,524.60 €

Famílias Não investe 0 0 Famílias mais estruturadas Nível de felicidade e número de novas redes sociais 2.873 2 1 Custo de consulta de terapia familiar (45,00€/
mês).

540.00 € 0% 0% 13% 50% 1,357.26 € 1,357.26 € 1,357.26 € 678.63 €

Estabilidade financeira das famílias Estabilidade financeira e nº de compromissos 
financeiros por honrar

6.056 3 1 Custo de uma formação em Finanças Pessoais e 
orçamento familiar (150,00€)

150.00 € 0% 0% 13% 50% 794.88 € 794.88 € 794.88 € 397.44 €

Governo 
Regional e SRSS

Tempo e 
recursos

141487.91 2 Melhoria e modernização da rede Regional de 
Economia Solidária

Sentimento de contribuição para o desenvolvimento 
da sociedade e nº de organizações de ES que se 
modernizaram

0.6 3 1 Atribuição de uma verba anual por parte do GR 
às OES para se modernizarem.

3,000.00 € 0% 0% 0% 25% 1,875.00 € 1,875.00 € 1,875.00 € 1,406.25 €

Empresas com 
interesse no 
projeto e 
comunicação 
social regional

Tempo 75.8 2 Aumento da responsabilidade social Nível de responsabilidade social e nº de ações 
socialmente responsáveis

1.66 3 1 Ação de voluntariado bianual (30,00€ por dia 
pela média de 10 colaboradores)

60.00 € 0% 0% 20% 25% 79.68 € 79.68 € 79.68 € 59.76 €

Aumento da notoriedade Nº de notícias 0.24 2 1 Campanha de marketing no facebook durante 
um ano

3,000.00 € 0% 0% 20% 25% 576.00 € 576.00 € 576.00 € 432.00 €

Aumento da rede de parceiros Nº de parcerias 0 2 1 Reuniões de trabalho e promoção de 
momentos informais (10H/anuais, pressupondo 
o valor/hora médio de 7,58€)

75.80 € 0% 0% 20% 25% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total 258,714.12 €

Total 497,503.98 € 8,784.07 € 497,503.98 € 323,810.50 €

Valor presente de cada ano (após descontos) 8,784.07 € 471,567.75 € 290,928.33 €

Valor atual líquido total (VAL) 771,280.15 €

VAL - Investimento 512,566.03 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento) 3.0

8. MAPA DE IMPACTO
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A Cruz Vermelha Portuguesa é uma instituição humanitária não-governamental, a qual visa prestar assistência 
humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, prevenindo e reparando o sofrimento e contribuindo 
para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana.

A dificuldade de inserção de um ex-recluso no mercado de trabalho compromete a operacionalização do seu 
projeto individual de reinserção. Estado Puro surge como um projeto de empreendedorismo social, com o 
objetivo de promover a (re)inserção, melhorar a qualidade de vida dos beneficiários e quebrar o ciclo de 
reincidência.

O projeto Estado Puro visa a capacitação dos reclusos a nível social e profissional e a criação da marca Estado 
Puro - cujas receitas dos produtos desenvolvidos nas oficinas do projeto revertem para o fundo de reinserção 
da população reclusa e o acompanhamento em meio livre através de uma rede de parceiros.

Esta análise SROI teve como objetivos facilitar a melhoria do desempenho, o controlo dos resultados e o 
ajustamento da despesa. Ambicionou ainda quantificar o retorno social e enfatizar as boas práticas da 
intervenção.

A partir da análise efetuada foi obtido o rácio SROI de 1:3,45 euros.

Foram identificadas como principais mudanças geradas: capacitação para a autossustentabilidade; melhoria 
da qualidade de vida; responsabilidade Social; aumento do Rendimento e coesão familiar.

A análise SROI evidenciou sobretudo o impacto do projeto nos reclusos e suas famílias. Foram detetadas 
algumas lacunas quanto ao envolvimento dos stakeholders e à operacionalização do projeto, o que permitirá 
o ajuste e aumento da qualidade da intervenção.

Recomenda-se a inclusão da metodologia SROI na fase inicial de implementação de novos projetos e a sua 
aplicação em diferentes períodos do seu ciclo de vida.
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1. ÂMBITO E STAKEHOLDERS

1.1. ÂMBITO DA ANÁLISE

O trabalho desenvolvido pela Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito do Revive+ - Programa Nacional de 
Voluntariado em Meio Prisional -, designadamente através das ações desenhadas e implementadas em 
contexto prisional, permitiram identificar problemas nos indivíduos reclusos, não só durante cumprimento 
da pena mas também por ocasião  da sua saída em liberdade e posterior  inserção  na sociedade.

A dificuldade de inserção de um ex-recluso no mercado de trabalho, que advém da categorização deste por 
parte da sociedade, compromete a operacionalização do seu projeto individual de reinserção. No sentido de 
dar resposta a esta problemática surge o Estado Puro, um projeto de empreendedorismo social com o 
propósito de promover a Responsabilidade Social através da inclusão socioprofissional de reclusos.

A sua  intervenção  incide em contexto prisional e em meio livre, visando construir de forma partilhada, 
através de um consórcio de stakeholders, um plano de intervenção que capacite a pessoa reclusa aos níveis 
pessoal, profissional e social. No sentido de apoiar a sua (re)inserção, promover a melhoria da sua qualidade 
de vida e suas famílias e, por sua vez, quebrar o ciclo de reincidência.

O projeto abrange 60 beneficiários diretos e 240 beneficiários indiretos (agregado familiar). 30 indivíduos 
foram selecionados numa fase inicial e correspondem a reclusos do EP de Sintra, a dois anos do fim de 
cumprimento de pena e com interesse pelas áreas de serralharia, estofagem e marcenaria. Na sua maioria 
possuem o nível básico de literacia e são de nacionalidade portuguesa. Haverá, ainda no presente ano, um 
acréscimo de 30 beneficiários relativos à replicação do projeto Estado Puro no EP de Tires e no EP do Linhó.

O projeto Estado Puro distingue a promoção do empreendedorismo social a partir da criação e 
comercialização da marca Estado Puro, a qual se define como um “laboratório de design de responsabilidade 
social”, através de parcerias com designers que desenvolvem produtos em colaboração com as oficinas e 
beneficiários em contexto prisional.

As atividades Estado Puro em análise são: seleção dos beneficiários do projeto; plano de tutoria modelar 
teórico e prático; produção oficinal; acompanhamento em meio livre e monitorização.

Esta análise SROI constitui uma ferramenta de gestão na medida em que, facilita a melhoria do desempenho, 
o controlo dos resultados e o ajustamento da despesa (face ao período entre a iniciação do projeto, setembro 
2013, e dezembro de 2015).

Augura-se ainda que esta avaliação SROI preditiva permita analisar o retorno social da fonte de financiamento  
- Fundação Montepio  - e dar ênfase às boas práticas da intervenção.
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1.2. STAKEHOLDERS

1.2.1. STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS

Após um processo de análise das competências e responsabilidades de cada stakeholder envolvido no Estado 
Puro, identificamos abaixo as principais partes envolvidas e a forma como cada qual é  afetada pela 
intervenção do projeto.

Os reclusos representam o principal stakeholder tendo sido envolvido na análise SROI desde o inicio da 
implementação desta metodologia. A operacionalização do projeto está focada na capacitação de 
competências pessoais, sociais e profissionais destes, sempre no sentido de uma reinserção estruturada e 
sustentada.

São assim beneficiários diretos deste projecto 60 indivíduos reclusos, tendo sido integrados 30 no projeto 
desde 2013 no EP de Sintra e possuem em média, 35 anos de idade,  escolaridade mínima, nacionalidade 
portuguesa e oriundos dos Concelhos da Amadora, Lisboa, Sintra e Almada. Os restantes 30 beneficiários  
integrarão o projeto ainda no presente ano. 

O stakeholder famílias dos beneficiários, surge igualmente no inicio da análise SROI, no sentido de ressalvar o 
apoio em meio livre suportado pelo projeto e o intuito de reunir esforços em prol da melhoria da qualidade 
de vida dos reclusos e por sua vez, o restabelecimento de laços afetivos intra familiares. Representam assim 
240 beneficiários indiretos, perfazendo uma média de 4 familiares por indivíduo recluso. 

Os mestres representam um stakeholder crucial para a operacionalização do projeto o que obriga ao seu 
envolvimento inicial  nesta avaliação de impacto. Sendo os mentores do plano de tutoria modelar prática/
técnica, a sua participação constitui um passo relevante na capacitação deste público alvo. Este stakeholder, 
para além de influenciar diretamente o projeto, é também afetado pelo mesmo, no sentido em que 
experiencia a responsabilidade de  dotar os beneficiários de competências técnicas que lhes permitam estar 
aptos a desenvolver uma atividade em meio livre nas áreas oficinais respetivas. 

As entidades parceiras são o stakeholder que possibilita o desenvolvimento do plano de tutoria modelar e 
também as componentes de design e escoamento comercial de produtos da marca Estado Puro, O 
envolvimento deste stakeholder na análise SROI concretiza-se numa fase posterior ao seu início visto 
operacionalizar atividades consequentes à elaboração dos produtos nas oficinas do projeto, representando 
assim um papel fulcral na capacitação de competências pessoais e sociais dos beneficiários. 

No que concerne aos stakeholders clientes comerciais e Cruz Vermelha Portuguesa, são cruciais no sentido 
em que geram valor para o projeto. O primeiro garante o fluxo de verbas para o Fundo Disponível e o Fundo 
de Reinserção do recluso, sendo envolvido nesta análise na fase final da mesma visto representar a 
consumação da produção e comercialização dos produtos. O segundo destina verbas decorrentes das vendas 
dos produtos para esses mesmos fundos, provenientes das oficinas de serralharia, estofaria e marcenaria em 
funcionamento no EP de Sintra e cujo envolvimento se revela crucial desde o inicio da análise SROI por 
representar o suporte técnico, humano e financeiro do Projeto Estado Puro. 

Relativamente ao Stakeholder Estabelecimento Prisional, foi envolvido no processo de análise, tendo sido 
enunciados os objetivos da mesmo e preparada, em conjunto, a necessária  operacionalização da avaliação 
de impacto.
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STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Beneficiários do Projecto Sim Beneficiários diretos do projeto,privados de liberdade. Pretende-se 

contribuir para a aquisição de competências ao nível pessoal, social 

e profissional  e a definição de uma rede  de suporte em meio livre, 

com vista à promoção da sua inserção social. O projeto afeta 

significativamente a sua vida, tanto dentro como fora do contexto 

prisional.

 Famílias dos Beneficiários Sim Beneficiários indiretos do projeto (que também tem  como 

objectivo a melhoria das relações com a familia)

Fundação Montepio Não Financiador do projeto, possibilitou a implementação do mesmo. 

Fez ainda preleção num dos módulos da componente teórica da 

formação.

São afetados parcialmente pela intervenção.

Estabelecimento Prisional de 

Sintra

Sim Inclui: a Diretora e seus adjuntos,  técnicas de tratamento 

penitenciário e de reinserção social e guardas prisionais. (que lidam 

diariamente com a população alvo do projeto e avaliam em 

primeira instancia o desenvolvimento e impacto do projeto em 

contexto prisional). Os resultados do projeto afetam aspetos 

relevantes para o EP Sistra, tais como as inter-relações e padrões 

comportamentais entre reclusos e funcionários do EP.

Instituições Parceiras Sim Inclui todas as instituições parceiras do projeto que contribuem 

para a operacionalização do mesmo. Colaboram como tutores nas 

ações da componente teórica, no acompanhamento em meio livre  

e no design e comercialização de produtos da marca Estado Puro.

Mestres Sim Promovem a aprendizagem junto dos beneficiarios do projeto nas 

areas oficinais.

Clientes comerciais Sim Contribuem para a sustentabilidade do projeto.. Responsabilidade 

social. 

Cruz Vermelha Portuguesa Não Promotor do projeto e responsável pela sua operacionalização. 

Distribui as verbas pelos Fundos dos reclusos.
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1.2.2. ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

Nas fases de planeamento e desenvolvimento do processo de análise foram delineadas as atividades e ações, 
consoante os objetivos a atingir.

Foi promovida a aplicação dos inquériitos nas instalações do Estabelecimento Prisional de Sintra, tendo sido 
aplicados, inquéritos numa primeira fase exploratoria e posteiromente na fase de análise de impacto a 20 
reclusos. Ao longo deste processo foi ainda explorado o processo de teoria da mudança com os reclusos de 
forma a identificar aspetos que pudessem ser incluidos na análise.

Relativamente ao Stakeholder Familias dos reclusos, foi requisitada autorização para realização de contacto 
aos reclusos e procedeu-se à aplicação dos inquéritos de forma presencial e telefonicamente, na fase de 
análise de impacto.

Foram aplicados, presencialmente os inquéritos aos mestres do projeto, numa primeira fase exploratória, tal 
como aconteceu com o stakeholder reclusos e numa fase posterior para a concretização da análise de 
impacto. 

Quanto aos clientes comerciais, foram realizados contactos telefónicos de forma a poder explicar a 
metodologia de análise e aplicados e recebidos os inquéritos preenchidos por correio eletrónico.

Os inquéritos ao stakeholder Estabelecimento Prisional, foram aplicados presencialmente nas instalações do 
Estabelecimento Prisional, tendo sido ainda recolhidas informações e opiniões sobre o desenvolvimento do 
projeto e da análise SROI previamente à recolha de dados.

Relativamente às entidades parceiras, foi realizada uma breve descrição do processo de análise tendo sido  
aplicados os inquéritos via presencial e por correio eletrónico a 8 entidades.  
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2. RECURSOS E ATIVIDADES

2.1. INVESTIMENTOS 

No que concerne ao stakeholder Reclusos, o tempo representa o único recurso despendido. Este tempo é 
distribuído pelas sessões de tutoria profissional e teórica.

A Fundação Montepio, tendo financiado o projeto em 20.000€, representa o impulsionador do mesmo, 
assumindo-se o mesmo valor para o período analisado.

O recurso despendido pelos Mestres corresponde essencialmente ao tempo como formadores de 
competências técnico-profissionais: 696 horas de formação aos beneficiários do Estado Puro. 

A Cruz Vermelha Portuguesa despendeu até ao momento o recurso com valor mais alto, comparativamente 
aos restantes stakeholders. Os recursos passam por despesas de investimento, cursos correntes, 50% de 
afetação da coordenadora do projeto e honorários dos mestres. 

Os voluntários representam o recurso despendido pelas entidades parceiras ao projeto Estado Puro. Para 
calcular o valor final deste recurso foi tido em conta o valor/hora nacional do trabalho de voluntariado. Sendo 
assim, tendo em conta as 190horas de formação de tutoria modelar teórica dadas pelos parceiros.

Finalmente, sendo monetário o recurso despendido pelos Clientes, este representa 942.98€ em candeeiros, 
398€ dos Kits de Natal (tábua de madeira + avental)  e 99€ do manequim.

STAKEHOLDERS RECURSOS VALOR ANUAL

Reclusos (beneficiários) Tempo não considerado

Fundação Montepio Financiamento do projeto 20.000€

EP Sintra Espaço das oficinas 7200€

Mestres Tempo 0.0€

Entidades parceiras Voluntários  754.,3€

CVP/ Equipa Estado Puro recursos humanos, custos operacionais 18043,62€

Clientes comerciais Monetários 1430,98 €
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2.2. RESULTADOS

Os Reclusos recebem 190h de formação teórica, estando previstas mais 72h. São ainda realizadas 696 horas 
de formação prática, continuando esta formação em curso, 15 horas de treino de competências sociais, 4 
horas de balanço de competências e o suporte da rede de apoio em meio livre.

Destacamos ainda que, relativamente às famílias dos reclusos, são realizadas ações de intervenção social e 
desenvolvido o plano de monitorização deste caso. Quanto ao stakeholder Mestres, realiza 696 horas de 
formação prática.

As Entidades Parceiras são responsáveis por 190 horas de formação e contribuem para a definição dos 
produtos Estado Puro desenvolvidos nas oficinas, perfazendo cerca de 10 visitas ao EP.  Os Clientes comerciais 
adquirem 77 produtos socialmente responsáveis elaborados nas oficinas.

STAKEHOLDER RESULTADOS 

Reclusos (beneficiários)  • 190h formação teórica realizadas + 72h previstas 

 • 696 horas de formação prática

 • 15 horas treino competências sociais

 • 4 horas balanço competências

 • Rede de Apoio em Meio livre

Fundação Montepio  • Colaboração numa sessão do plano de Tutoria modelar teórico

Família dos reclusos  • 4 ações de apoio em meio livre, incluindo:

 • Realização de intervenção social , junto de uma familia  ( apoio no realojamento do nucleo 

familiar e comparticipação de despesas)

 • Satisfação das necessidades básicas de uma família

EP Sintra  • Implementação e criação das  condições, para o funcionamento  das 3 oficinas 

 • 105 visitas de entidades externas

 • 2 eventos

Mestres  • 696 horas de Formação técnico-profissional

Entidades parceiras: 

Associação RUMO; O 

companheiro; Vale D’acor; 

Desafio Jovem; João sem 

medo; Sapana; XNC

 • 24 Módulos formação teórica

 • 190 horas 

 • 10 visitas

Clientes comerciais  • Aquisição de 77 produtos oficinais

 • 3 Mostras de produtos

Cruz Vermelha Portuguesa  • Colaboração em algumas sessões de tutoria modelar teórica, nomeadamente, Apresentação 

da Instituição e projeto, Cidadania, Saúde, empreendedorismo) 

 • Distribuição de verbas 
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3. TEORIA DA MUDANÇA

3.1. TEORIA DA MUDANÇA À PARTIDA

Num primeiro momento de contacto com o meio prisional sentiu-se a necessidade de fazer uma análise 
bibliográfica, para contextualização. Vários estudos identificam diferentes abordagens para a definição de 
perfis do recluso em Portugal e os papéis sociais divergentes deste contexto.

Dos estudos analisados acerca do meio prisional, salienta-se que, em 2001, a maioria dos reclusos é do sexo 
masculino, jovem, com baixa escolaridade, solteiro ou a viver em união de facto e empregado em profissões 
de baixa qualificação. Evidencia-se que a sua última profissão, antes da reclusão, envolve o trabalho manual e 
comércio (que passou de 83,1% em 2001 para 85% em 2007) e implica baixos rendimentos (Torres et al, 2008).

A escolaridade mantém-se baixa, embora registando um aumento nos graus de ensino superior de 2001 a 
2007. A maioria dos reclusos possui apenas o 1º e 2º ciclos do ensino básico. O analfabetismo continua a 
afetar maioritariamente as mulheres (15,5%), em contraste com os homens (7,7%). Importa salientar a subida 
no 3º ciclo do ensino básico, ensino secundário e também no ensino superior, tanto de homens como de 
mulheres (Torres et al, 2008).

A rigidez do sistema e a inflexibilidade das regras e normas vigentes contribuem para a aprendizagem da 
diferenciação de papéis, que começa com a entrada destes indivíduos no processo de reclusão e compromete 
a operacionalização do seu trabalho individual de reinserção.

Através da consulta de stakeholders prioritários como a DGRSP e o EP de Sintra foi possível definir como 
objetivos principais: a promoção da aquisição e desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e 
sociais da pessoa reclusa, adaptando a formação ao contexto prisional para promover a aquisição de 
competências específicas adequadas ao desempenho de uma atividade profissional; promover o acesso a 
um percurso formativo e laboral com recurso a bolsa de formação/inserção social; promover uma imagem 
positiva de utilidade/contributo social da população reclusa face à sociedade civil geral; estimular e apoiar a 
construção de um projeto pessoal/familiar a implementar no regresso à vida em sociedade; apoiar a pessoa 
reclusa no desenvolvimento dos próprios projetos em meio livre de forma sustentada e, por fim, facilitar a 
autonomização financeira da pessoa reclusa a partir da geração de rendimento, através da remuneração do 
trabalho, contribuição para o fundo de apoio à sua reinserção e diminuição da reincidência.

Para a operacionalização dos objetivos citados anteriormente, definiram-se três atividades principais: plano 
de tutoria modelar teórica, produção oficinal e apoio em meio livre. Pretende-se que estas atividades sejam 
indutoras de mudanças em todos os stakeholders envolvidos.

MUDANÇAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO ESPERADAS À PARTIDA

O principal stakeholder do projeto é representado pelos reclusos. Tendo em conta o perfil deste beneficiário–
descrito no capítulo refente aos stakeholders–prevê-se, numa primeira fase, que o projeto possa promover o 
aumento da rede social e restabelecer/fortalecer os laços familiares. Seguidamente, espera-se também que o 
projeto contribua para a diminuição do isolamento, o aumento da confiança, da motivação e da autoestima, 
de onde se ambiciona poder incentivar o aumento da capacidade de resiliência dos beneficiários. Propõe-se 
colmatar estas mudanças através do plano de tutoria modelar teórico que integra a fase inicial do projeto.
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Numa perspetiva profissional, pretende-se que o projeto, numa primeira fase, promova a capacitação através 
da aquisição de competências técnicas e que possa contribuir para o Fundo Disponível e o Fundo de 
Reinserção dos reclusos. A partir daqui perspetiva-se que o projeto possa promover a inclusão profissional e 
a capacidade de empreendedorismo – o que, por sua vez, permite aumentar a autossustentabilidade dos 
beneficiários.

No que concerne a questões do foro inter-relacional, pretende-se, inicialmente, a adaptação a novas rotinas, 
a participação em dinâmicas de grupo e o estabelecimento de inter-relações. Através destas mudanças 
espera-se incentivar o aumento do sentido de pertença ao projeto e ao grupo de trabalho, o fortalecimento 
das relações de empatia e a capacidade de gerir conflitos e que, em ultima instância, se desenvolva o aumento 
da capacidade de trabalhar em grupo.

Relativamente ao stakeholder família dos reclusos – e sobretudo através do trabalho de acompanhamento 
desenvolvido em meio livre –, pretende-se começar por desenvolver a consciência da necessidade do suporte 
familiar. Esta consciencialização, esperamos, impulsionará o restabelecimento dos laços afetivos e incentivará 
o aumento da rede de suporte, culminando na promoção da coesão familiar.

Ainda relativamente a este stakeholder, pretende-se inicialmente contribuir para a satisfação das necessidades 
básicas e o aumento da rede de suporte, através das atividades de apoio em meio livre. Daqui perspetiva-se 
que advenha o aumento do seu sentimento de segurança, da confiança e da proatividade, contribuindo para 
a autonomização da família.

Os mestres são co-responsáveis pela componente de tutoria técnica/profissional dos beneficiários diretos do 
projeto. Pretende-se assim, numa primeira fase, promover a sensibilização para as problemáticas do meio, 
através do contacto direto com a realidade do contexto prisional para que seja depois possível desenvolver o 
interesse e dedicação ao projeto e contribuir para o enriquecimento pessoal e profissional dos mestres.

Com o stakeholder entidades parceiras pretende-se que o processo de mudanças a curto, médio e longo 
prazo seja muito semelhante ao dos mestres, pois aquelas entidades têm, igualmente, uma responsabilidade 
acrescida na promoção das competências dos beneficiários. Ambiciona-se, então, sensibilizar estes futuros 
tutores para as problemáticas do meio, através do contacto direto com a realidade do contexto prisional. De 
seguida, espera-se contribuir para o interesse pelo projeto e, por fim, para o seu enriquecimento pessoal e 
profissional.

Para o stakeholder estabelecimento prisional prevê-se promover como mudanças de curto prazo, o aumento 
da oferta formativa através da implementação de três oficinas inclusivas e de um sistema de apoio em 
contexto prisional, particularizando o acompanhamento do beneficiários por parte da equipa técnica do 
projeto. Seguidamente, ambiciona-se aumentar a ocupação nos tempos de pena e contribuir para a melhoria 
do ambiente prisional.

Ainda neste stakeholder, numa perspetiva da abertura ao exterior, projeta-se numa primeira fase favorecer o 
desenvolvimento de novas dinâmicas intra e inter institucionais que derivem da promoção conseguida, 
numa fase inicial, do aumento da rede de contactos e suporte.

Finalmente, no stakeholder clientes comerciais, ambiciona-se que de início ocorra uma sensibilização para as 
problemáticas de contexto prisional, através do contacto direto com esta realidade. De seguida, pretende-se 
estimular a aquisição dos produtos Estado Puro, no sentido de dinamizar o conceito de responsabilidade 
social.
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3.2. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA

No momento da chegada ao terreno, a partir das entrevistas e fichas de inscrição a que foram sujeitos os 
reclusos – nas quais foi possível validar questões do foro sociodemográfico e familiar –, constam como 
pontos-chave da prognose motivacional o facto de lhes ser “importante a ocupação do tempo”, “a aquisição 
de competências técnicas”, “a aprendizagem” e a possibilidade de “abrir o leque de oportunidades”1.

Foi iniciada a tutoria modelar teórica, no sentido de desenvolver as competências pessoais e sociais destes 
indivíduos. De acordo com as grelhas de assiduidade e avaliações, obtiveram uma taxa de aprovação de 
100% e de assiduidade de 90%. Do acompanhamento em meio livre, foi possível iniciar o processo de 
restabelecimento dos laços familiares e aumentar a rede de suporte através do envolvimento com a Rede da 
CVP e entidades parceiras. Os reclusos evidenciaram a diminuição do isolamento, o aumento da confiança, 
da autoestima e da motivação, assumindo sentirem-se “capaz[es] de desempenhar muitas funções sozinho” 
realçando a “aquisição de eficácia e criatividade”. Destas evidências considera-se ser possível aumentar o 
potencial de reinserção. 

Na mudança relativa à promoção das competências técnicas evidencia-se uma evolução positiva no grupo, 
variando as avaliações entre o suficiente e o muito boa produtividade. Na contribuição para os fundos é de 
salientar a bolsa de formação de 100€ atribuída a cada beneficiário e a distribuição das receitas dos produtos. 
Daqui, advém o apoio na inclusão profissional e na capacidade empreendedora, que se concretiza no 
encaminhamento às entidades parceiras de inclusão profissional. A consumação da autossustentabilidade 
destes indivíduos implica um período de tempo até que possa ser validada.

No que concerne ao foro inter-relacional, a pretensão à partida de que estes indivíduos se adaptassem a 
novas rotinas, participassem em dinâmicas de grupo e estabelecessem relações de empatia foram 
evidenciadas nos testemunhos dos guardas e da direção do EP, que assumem estar “um grupo muito 
diferente (…) mais responsáveis, mais calmos” evidenciando ser “notório que este é um grupo [de] homens 
com muito talento”. É evidente o aumento do sentido de pertença ao projeto e ao grupo, o fortalecimento 
das relações e a capacitação para a gestão de conflitos. A capacidade de trabalhar em grupo é verificada 
através do espírito de coesão e capacidade de partilha de tarefas nas oficinas.

Relativamente às famílias dos reclusos, foi possível restabelecer laços afetivos, tendo os reclusos afirmado 
que um dos campos em que sentiram mais impacto do projeto terá sido na reaproximação com a família. 
Esta questão abre caminho à coesão familiar sustentada.

Ainda neste contexto, foram doados bens alimentares e de higiene e apoiado o relojamento de uma família 
em condições precárias de habitabilidade. O aumento da rede de suporte tornou-se uma mudança 
imprescindível para a promoção do sentimento de apoio e proatividade, evidenciado pelo aumento de 
pedidos de ajuda. Pretende-se promover a autonomização da família, que só será validada com a inclusão 
profissional sustentada de, pelo menos, um dos membros da mesma.

Com o stakeholder mestres houve facilidade em sensibilizá-los para as problemáticas do meio. O contacto 
direto com o sistema prisional levou ao visível interesse e dedicação ao projeto, evidenciado no empenho 
nas oficinas, assumindo um enriquecimento pessoal e profissional.

As entidades parceiras, por seu turno, demonstraram abertura e dedicação ao projeto, prontidão e capacidade 
de resposta assertiva, reconhecendo que o mesmdo contribuiu para o seu enriquecimento pessoal e 
profissional dos técnicos envolvidos.
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No caso do stakeholder estabelecimento prisional, efetivou-se o aumento de apoio e da oferta formativa, 
através das oficinas e da mentoria, aumentando a ocupação dos tempos de pena e promovendo a melhoria 
do ambiente (denotando haver menos conflitos). Evidenciou-se uma abertura ao exterior, fruto do 
envolvimento de entidades externas.

Para os clientes comerciais, foi evidente o acrécimo de sensibilidade para as problemáticas e o contacto 
direto com o projeto, tendo já havido encomendas, o que promove o conceito de responsabilidade social.

RECLUSOS

Para a mudança aumento do rendimento, utilizou-se o indicador, de cariz objetivo, da receita originada pelo 
projeto até ao momento (por recluso).

Para a mudança capacitação para a autossustentabilidade, considerou-se pertinente identificar o nível de 
motivação e o número de horas de ações de tutoria, com o intuito de percecionar a aquisição de competências. 
Neste caso foi calculada a média da quantidade de mudança (expressa em % como ‘distância percorrida’ – 
DP) verificada no nível de motivação e considerada a taxa de aproveitamento dos beneficiários, tendo sido 
calculada a média das duas DP e multiplicada pelo número de beneficiários, para determinar a quantidade 
total desta mudança.

A motivação aparece como indicador porque, segundo a literatura (Lieury & Fenouillet, 2000, p. 9), quanto 
mais motivado o indivíduo estiver, mais persistente se afirma e com mais facilidade tende em conseguir a 
mudança. Relativamente ao segundo indicador, pretende evidenciar a aquisição de competências pessoais, 
sociais e profissionais a estes indivíduos.

Relativamente à mudança aumento da auto-estima, considerou-se importante analisar o nível de 
autoconfiança de cada beneficiário, questionado diretamente através de uma escala de Likert. Para completar 
esta mudança, tendo-se procedido ao levantamento do número de sessões, tendo em conta a relação 
existente entre a capacidade e prontidão em participar em sessões de grupo e as implicações da autoestima 
nas áreas como sucesso ocupacional, relacionamentos interpessoais e desempenho acadêmico (Trzesniewski, 
Donnellan & Robins, 2003). Também neste caso foi calculada a DP do nível de automotivação e do número de 
atividades que frequentaram, tendo sido identificada a média das duas e multiplicada pelo nº de beneficiários 
para determinar a quantidade.

Para a mudança aumento do potencial de reinserção, foram tidos em conta indicadores como o nível de 
expectativas face à mudança positiva de vida , no sentido em que estas reforçam a a capacidade para a 
mudança de vida. Ainda no segmento deste indicador, surge um outro relativo ao número de objetivos/
metas para meio livre, a fim de aferir a sustentação para a mudança. O processo de cálculo foi idêntico ao 
descrito anteriormente.

Relativamente à mudança aumento da capacidade de relacionamento, crucial para a (re)integração em 
sociedade, considerou-se importante avaliar a capacidade que estes indivíduos têm para trabalhar em grupo 
e, por sua vez, o número de sessões de grupo em que participaram. A escolha destes indicadores deveu-se ao 
facto de a primeira se revelar crucial a uma plena (re)inserção em sociedade e a segunda permite-nos avaliar 
o desenvolvimento desta mudança (dado que a participação nas sessões de grupo é voluntária).
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Adaptação a novas rotinas, 
participação em dinâmicas 
de grupo, estabelecimento 

de interrelações

Aumento do sentido de pertença 
ao projeto e ao grupo de trabalho, 

fortalecimento das relações de 
empatia, capacidade de gerir conflitos

Capacidade de 
trabalhar em grupo

Satisfação das 
necessidades básicas, 
aumento de rede de 

suporte

Sentimentos de segurança,
confiança, proatividade e

autonomização

Melhoria da 
qualidade de vida

Cosciência da necessidade 
do suporte familiar

Restabelecimento
dos laços afetivos,
aumento da rede

de suporte

Coesão
familiar

Sensibilização para
as problemáticas

em contexto prisional

Interesse e
dedicação 
pela área

Enriquecimento
pessoal e

profissional

Sensibilização para
as problemáticas

em contexto prisional

Interesse e
dedicação 
pela área

Enriquecimento
pessoal e

profissional

Sensibilização para
as problemáticas

em contexto prisional

Conhecimento
do projeto

Responsabilidade
Social

Aumento da oferta
formativo, aumento 

de apoio em contexto
prisional

Maior ocupação
dos tempos de pena

Melhoria do ambiente
prisional

FAMÍLIAS

Para a mudança aumento da coesão familiar foram tidos em conta indicadores como o nível de satisfação nas 
relações familiares, a fim de aferir o tipo de relação existente antes da integração destas famílias no projeto 
Estado Puro – e com isso avaliar o seu desenvolvimento. O outro indicador passou por aferir o número de 
contactos feitos entre a famílias e o indivíduo recluso, e perceber se existe alteração a partir da implementação 
do projeto. Foram calculadas as DP de ambos indicadores, identificada a média das duas e multiplicada pelo 
número de beneficiários, para determinar a quantidade total.

Cosciência da necessidade 
do suporte familiar

Restabelecimento
dos laços afetivos,
aumento da rede

de suporte

Coesão
familiar

Aumento da rede social
e restabelecer laços

familiares

Diminuição do isolamento,
aumento de confiança,

motivação e auto-estima

Aumento do
potencial de

reinserção

Aquisição de competências
e aumento do Fundo Disponível

e de Reinserção Social

inclusão profissional
e empreendedorismo

autosustentabilidade
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL (EP)

Relativamente à mudança melhoria do ambiente prisional, a escolha dos indicadores foi complexa, visto 
existirem inúmeros fatores internos e externos que influenciam este ambiente. No entanto, foram 
considerados dois indicadores que se destacam nos testemunhos dos beneficiários: a perceção quanto às 
relações entre a população prisional (no sentido de se perceber se existem alterações após a implementação 
do mesmo) e o número de novas ofertas formativas, (já que estas são cruciais á ocupação dos tempos de 
pena e por isso ao aumento dos momentos de reforço positivo carateristicos das sessões de promoção de 
competências do projeto). O processo de cálculo da quantidade de mudança foi idêntico ao descrito 
anteriormente.

Para a mudança abertura ao exterior – e partindo sempre do principio da rigidez do sistema –, considerou-se 
importante aferir o número de entidades externas intervenientes no projeto e envolvidas com o EP. Foram 
considerados conco beneficiários: diretora, adjudante de direção, técnicas de reinserção e chefe dos guardas 
prisionais.

MESTRES E ENTIDADES PARCEIRAS

Estes dois stakeholders expressaram mudanças idênticas. Logo, os indicadores tidos em conta revelam-se 
igualmente semelhantes em ambos os stakeholders. Para a mudança realização pessoal, nos mestres 
destacaram-se indicadores relativos ao nível de satisfação quanto à relação com os beneficiários, com intuito 
de se perceber a evolução destas relações e do número de contactos com estes indivíduos reclusos (que 
tende e ser cada vez maior no decurso do projeto). Na mesmo mudança, para o stakeholder parceiras, foram 
tidos em conta número de contactos com os beneficiários e o nível de realização pessoal.
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em contexto prisional

Conhecimento
do projeto

Responsabilidade
Social

Aumento da oferta
formativo, aumento 

de apoio em contexto
prisional

Maior ocupação
dos tempos de pena

Melhoria do ambiente
prisional
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CLIENTES

Os indicadores utilizados – nível da consciencialização social e número de produtos do 
projeto adquiridos – pretendem quantificar o impacto do projeto no domínio da sensibilização para a 
responsabilidade social. Foram calculadas as DP de ambos indicadores, identificada a média das duas e 
multiplicada pelo número de beneficiários para determinar a quantidade total. Neste caso nenhum, dos 
clientes havia adquirido produtos socialmente responsáveis previamente ao projeto.
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Melhoria do ambiente
prisional
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4. PROVAS E VALOR

4.1. INDICADORES (QUANTIDADE)

STAKEHOLDERS MUDANÇAS INDICADORES

RECLUSOS

Aumento do rendimento  • Receita originada a partir do projeto (por recluso)

Capacitação para a 

autosustentabilidade

 • Nível de Motivação

 • Avaliação obtida relativamente à aquisição de competências

Autoestima  • Nível de auto-confiança

 • Número de atividades em que participou

Potencial de reinserção

 • Nível de expectativa face à mudança de vida para melhor

 • Número de objetivos/metas para meio livre

Capacidade de 

relacionamento

 • Capacidade de trabalhar em grupo

 • Nº de sessões de trabalho em grupo

FAMÍLIAS DOS RECLUSOS

Coesão Familiar  • Nível de satisfação com as relações familiares

 • Numero de contactos com a família

Melhoria da qualidade de 

vida

 • Número de necessidades básicas satisfeitas

 • Nível de satisfação quanto à rede de apoio

ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL

Melhoria do ambiente 

prisional

 • Perceção quanto às relações entre a população prisional

 • Número de novas ofertas formativa

Abertura ao exterior  • Número de entidades externas intervenientes

 • Relação com entidades externas

MESTRES Realização Pessoal

 • Nível de satisfação quanto à relação com os beneficiários

 • Número de contactos com os beneficiários

Enriquecimento 

Profissional

 • Capacidade para adequação dos conteúdos formativos às 

necessidades do contexto

 • Número de novas/reforço competências profissionais

PARCEIROS

Realização pessoal  • Número de contactos com os beneficiários

 • Nível de realização pessoal

Enriquecimento 

Profissional

 • Nível de realização profissional

 • Número de novas/reforço competências profissionais

CLIENTES Responsabilidade Social  • Nível de consciencialização para a responsabilidade social
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4.2. DURAÇÃO

Para estabelecer a duração de cada mudanaça, foi utilizada para todos os beneficiárias a questão “Se o 
projeto terminasse amanhã, durante quanto tempo sentiria o impacto na mudança?”, tendo a questão sido 
aplicada à maioria das mudanças.

Como opções de resposta foram apresentados os seguintes intervalos de tempo:

0 - 1 ano 1 - 2 anos + de 2 anos

valor atribuído: 1 valor atribuído: 2 valor atribuído: 2

Considerou-se que o impacto do projeto nas mudanças estipuladas ocorreu durante o ano de implementação, 
tendo-se assumido o valor 1 na coluna relativa ao começo.

Em relação à mudança relativa ao aumento do rendimento dos beneficiários, tendo em conta o carácter de 
continuidade do projeto e a já existência de acordos e parcerias comerciais, foi considerado que a mudança 
irá continuar para além dos dois anos, tendo sido considerado o valor 2 para a duração.

STAKEHOLDER MUDANÇA DURAÇÃO DESCRIÇÃO

RECLUSOS Aumento do 
rendimento

2 Pretende-se que a marca Estado Puro continue para 
além de 3 anos, contribuindo para os Fundos disponiveis 
e de reinserção dos reclusos

Capacitação para a 
autosustentabilidade

2 Informação declarada pelos beneficiários, sendo emitido 
certificado quanto à aquisição das competências (Σ 
respostas/nº inquéritos)

 Autoestima 2 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

 Potencial de reinserção 2 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

 Capacidade de se 
relacionarem

2 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

FAMÍLIAS DOS 

RECLUSOS

Coesão Familiar 2 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

Melhoria da qualidade 
de vida

2 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL

Melhoria do ambiente 2 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

Abertura ao exterior 1 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)
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STAKEHOLDER MUDANÇA DURAÇÃO DESCRIÇÃO

MESTRES Realização pessoal 2 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

Enriquecimento 
profissional

2 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

PARCEIROS Realização pessoal 2 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

Enriquecimento 
profissional

1 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

CLIENTES Sensibilização para a 
responsabilidade social

2 Informação declarada pelos beneficiários (Σ respostas/nº 
inquéritos)

4.3. APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS

Relativamente às aproximações financeiras, tentou-se envolver os stakeholders na valorização das mudanças, 
no sentido de aferir a sua perceção quando ao valor que estariam dispostos a despender para obter a 
mudança.

Quanto à aquisição de competências – peça importante na perspetiva de autosustentabilidade dos reclusos 
–, considerou-se o custo hora do IEFP para este tipo e nível de formação, sem ter em conta os custos logísticos 
de organização (de forma a conseguir uma estimativa conservadora).

No que toca ao enriquecimento profissional dos mestres e parceiros, considerou-se o custo de mercado de 
um curso de certificação profissional.

Na melhoria do ambiente prisional, considerou-se o custo de mercado de um curso de gestão de conflitos, 
no sentido de promover uma mudança semelhante à do projeto.

Quanto à sensibilização para a responsabilidade social, os clientes indicaram a percentagem do preço do 
produto que atribuiriam à responsabilidade social. Desta forma foi possível perceber a peso do mesmo no 
valor dos produtos adquiridos.
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STAKEHOLDERS MUDANÇAS APROXIMAÇÃO FINANCEIRA (AF) VALOR

RECLUSOS Aumento do 

rendimento

Foi considerado o valor das bolsas de formação (3000 euros) 

e montantes relativos à venda de produtos oficinais até ao 

momento (1430,98 euros), a dividir pelo nº total de 

beneficiários abrangidos até ao momento (30)

147,70 €

Capacitação para a 

autosustentabilidade

Calculado o valor hora do mercado do formador até nível 3 

(20 euros + iva) x o nº horas a dividir pelo nº de beneficiários 

até ao momento

726,52 €

 Autoestima Valor médio que os reclusos declararam estar dispostos a 

dispender pela mudança, tendo em conta o salário médio 

nacional

409,26 €

 Potencial de 

reinserção

Foi considerado o valor mais baixo consultado no mercado 

relativo a cursos de coaching por pessoa

95,00 €

 Capacidade de se 

relacionarem

Valor médio que os reclusos declararam estar dispostos a 

dispender pela mudança, tendo em conta o salário médio 

nacional

379,50 €

FAMÍLIAS DOS RECLUSOS Coesão Familiar Valor médio que as familias declararam estar dispostos a 

dispender pela mudança, tendo em conta os seus 

rendimentos

352,50 €

Melhoria da qualidade 

de vida

Valor médio que as familias declararam estar dispostos a 

dispender pela mudança, tendo em conta os seus 

rendimentos

353,50 €

ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL

Melhoria do ambiente Foi considerado o valor médio do mercado relativo a cursos 

de gestão de conflitos

285,00 €

Abertura ao exterior Foi considerado o custo de organização de um seminário 

relativo a projetos de responsabilidade social com entidades 

externas (4,5

553,50 €

MESTRES Realização pessoal Valor médio que os mestres declararam estar dispostos a dar 

pela mudança

302,50 €

Enriquecimento 

profissional

Foi considerado o valor médio do mercado relativo a cursos 

de certificação profissional

600,00 €

PARCEIROS Realização pessoal Valor médio que os parcerios declararam estar dispostos a 

dispender pela mudança

100,00 €

Enriquecimento 

profissional

Foi considerado médio do mercado relativo a cursos de 

certificação profissional

600,00 €

CLIENTES Responsabilidade 

Social

Foi inquirida qual a percentagem do preço dos artigos 

adquiridos que atribuiria à responsabilidade social e 

multiplicada a percentagem pelo valor total dos produtos 

adquiridos.

715,49 €
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5. IMPACTO E RETORNO SOCIAL

5.1. ATRIBUIÇÃO I

STAKEHOLDERS MUDANÇAS AT I FONTE/QUESTÃO

RECLUSOS Aumento do rendimento 0% O aumento do rendimento é proveniente do projeto, não 

existindo oferta semelhante no Estabelecimento Prisional

Capacitação para a 

autosustentabilidade

17% Média das resposta dos reclusos que responderam sim à 

questão: Se o projeto não existisse acha que teria sentido 

o aumento da capacidade de autonomização?

 Autoestima 32% Média das resposta dos reclusos que responderam sim à 

questão: Se o projeto não existisse acha que teria sentido 

o aumento da autoestima?

 Potencial de reinserção 17% Optou-se por considerar a mesma média das resposta 

dos reclusos que responderam sim à questão: Se o 

projeto não existisse acha que teria sentido o aumento 

da capacidade de autonomização?

 Capacidade de se 

relacionarem

53% Optou-se por considerar a média das resposta dos 

reclusos que responderam sim à questão: Já participou 

ou teve acesso a outras ações que tivessem contribuído 

para a sua capacidade de trabalhar em grupo?

FAMÍLIAS DOS RECLUSOS Coesão Familiar 0% Considerou-se a resposta das familias à questão: Se o 

projeto não existisse acha que teria sentido o mesmo 

impacto na coesão familiar?

Melhoria da qualidade de 

vida

0% Considerou-se a resposta das familias à questão: Se o 

projeto não existisse acha que teria sentido o mesmo 

impacto na melhoria da qualidade de vida?

ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL

Melhoria do ambiente 0% Considerou-se a resposta do EP à questão:Se o projeto 

não existisse acha que teria sentido o mesmo impacto na 

melhoria do ambiente?

Abertura ao exterior 0% Considerou-se a resposta do EP à questão: Se o projeto 

não existisse acha que teria sentido o mesmo impacto na 

abertura ao exterior?
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STAKEHOLDERS MUDANÇAS AT I FONTE/QUESTÃO

MESTRES Realização pessoal 50% Média das resposta dos mestres que responderam sim à 

questão: Se o projeto não existisse acha que teria sentido 

o mesmo impacto na realização pessoal?

Enriquecimento 

profissional

50% Média das resposta dos mestres que responderam sim à 

questão: Se o projeto não existisse acha que teria sentido 

o mesmo impacto na sua realização profissional?

PARCEIROS Realização pessoal 40% Média das resposta dos parceiros que responderam sim à 

questão: Se o projeto não existisse acha que teria sentido 

o mesmo impacto na realização pessoal?

Enriquecimento 

profissional

100% Média das resposta dos parceiros que responderam sim à 

questão: Se o projeto não existisse acha que teria sentido 

o mesmo impacto na sua realização profissional?

CLIENTES Responsabilidade Social 0% Considerou-se através do contacto direto com os 

clientes, que todavia não tinham tido contacto com 

produtos socialmente responsáveis

5.2 ATRIBUIÇÃO II 

STAKEHOLDERS MUDANCAS AT II FONTE/QUESTÃO

RECLUSOS

Capacitação para a auto 

sustentabilidada

Aumento do 

rendimento

0% O aumento do rendimento é proveniente do projeto, não 

existindo oferta semelhante no Estabelecimento Prisional

Capacitação  

para a auto 

sustentabilidade 

autosustentabilidade

42% Média das resposta dos reclusos que responderam sim à 

questão: Já participou ou teve acesso a outras ações que 

tivessem contribuído para a sua autonomização em meio 

livre?

 Autoestima 44% Média das resposta dos reclusos que responderam sim à 

questão: Já participou ou teve acesso a outras ações que 

tivessem contribuído para a sua autoestima?

Potencial de 

reinserção

42% Optou-se por considerar a mesma média das resposta 

dos reclusos que responderam sim à questão: Já 

participou ou teve acesso a outras ações que tivessem 

contribuído para a sua autonomização em meio livre?

 Capacidade de se 

relacionarem

53% Optou-se por considerar a média das resposta dos 

reclusos que responderam sim à questão: Já participou 

ou teve acesso a outras ações que tivessem contribuído 

para a sua capacidade de trabalhar em grupo?
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STAKEHOLDERS MUDANCAS AT II FONTE/QUESTÃO

FAMÍLIAS DOS RECLUSOS Coesão Familiar 0% Considerou-se a resposta das familias à questão: Já 

participou ou teve acesso a outras ações que tivessem 

contribuído de igual forma para a coesão familiar?

Melhoria da 

qualidade de vida

0% Considerou-se a resposta das familias à questão: Já 

participou ou teve acesso a outras ações que tivessem 

contribuído de igual forma para a melhoria da qualidade 

de vida?

ESTABELECIMENTO PRISIONAL Melhoria do 

ambiente

50% Considerou-se a resposta do EP à questão: Já participou 

ou teve acesso a outras iniciativas que tivessem 

contribuído de igual forma para a melhoria do ambiente?

Abertura ao exterior 50% Considerou-se a resposta do EP à questão: Se o projeto 

não existisse acha que teria sentido o mesmo impacto na 

abertura ao exterior?

MESTRES Realização pessoal 50% Média das resposta dos mestres que responderam sim à 

questão: Já participou ou teve acesso a outras ações que 

tivessem contribuído de igual forma para a sua realização 

pessoal?

Enriquecimento 

profissional

100% Média das resposta dos mestres que responderam sim à 

questão: Já participou ou teve acesso a outras ações que 

tivessem contribuído de igual forma para a sua realização 

profissional?

PARCEIROS Realização pessoal 40% Média das resposta dos parceiros que responderam sim à 

questão: Já participou ou teve acesso a outras ações que 

tivessem contribuído de igual forma para a sua realização 

pessoal?

Enriquecimento 

profissional

60% Média das resposta dos parceiros que responderam sim à 

questão: Já participou ou teve acesso a outras ações que 

tivessem contribuído de igual forma para a sua realização 

profissional?

CLIENTES Responsabilidade 

Social

0% Considerou-se as respostas à questão: Já participou ou 

teve acesso a outras ações que tivessem contribuído de 

igual forma para a sensibilização da Responsabilidade 

social?
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5.3. TAXA DE REDUÇÃO

STAKEHOLDERS MUDANÇAS REDUÇÃO FONTE/QUESTÃO

RECLUSOS Aumento do rendimento 50% Estratégia do projecto/Observação 

participante

Capacitação para a 

autosustentabilidade

25% Observação participante

 Autoestima 25% Observação participante

Potencial de reinserção 50% Observação participante

Capacidade de se 

relacionarem

50% Observação participante

FAMÍLIAS DOS RECLUSOS Coesão Familiar 25% Observação participante

Melhoria da qualidade de vida 25% Observação participante

ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL

Melhoria do ambiente 50% Observação participante

Abertura ao exterior 50% Observação participante

MESTRES Realização pessoal 25% Observação participante

Enriquecimento profissional 100% Observação participante

PARCEIROS Realização pessoal 25% Observação participante

Enriquecimento profissional 100% Observação participante

CLIENTES Responsabilidade Social 0% Observação participante

Como escala para atribuição da taxa de redução considerou-se:

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

75% - É possivel que perdure algum impacto ainda que pequeno ao longo do tempo.

50% - O impacto da mudança pode decair bastante.

25% - O impacto da mudança pode não ser tão forte como no inicio.

0% - Não há redução do impacto da mudança e até pode haver um aumento.
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5.4. DESLOCAÇÃO

Sendo a deslocação definida como as consequências negativas que a intervenção pode ter e tendo sido 
percecionado pela equipa e os beneficiários apenas o impacto positivo da mesma, foi considerado que a 
análise da deslocação não se aplica ao projeto.

5.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL

5.5.1. MAPA DE IMPACTO SOCIA1 

Dados retirados a partir dos inquéritos aplicados, mercado consultado, centro de custo do projeto, apoio do 
mecenas e vendas do projeto realizadas.

Como é visivel no mapa de impacto, tendo em conta todos os pressupostos, recursos, quantidades, valores, 
duração e descontos identificados o valor SROI obtido foi de 1:3,45 euros. Ou seja, ao nível do impacto do 
projeto na população reclusa, por cada euro investido no projeto Estado Puro, irá conseguir-se um retorno 
social de 3,45 euros.

Tendo em conta a fase atual de projeto no que toca a parcerias e acordos comerciais, além do aumento de 
numero de horas de capacitação pessoal e profissional, este valor é considerado bastante positivo e com um 
claro potencial de aumento de retorno social quando consolidadas as premissas comerciais do projeto.

5.2.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

AT I AT II REDUÇÃO RACIONAL

0% 0% 100% Considera-se que o projeto termina e não possibilita a 

continuação do fluxo de verbas para os reclusos

27% 52% 50% Aumento de 10 % nos descontos de atribuição I e II e o 

agravamento da redução para 50%

42% 54% 50% Aumento de 10 % nos descontos de atribuição I e II e o 

agravamento da redução para 50%

27% 52% 50% Aumento de 10 % nos descontos de atribuição I e II e o 

agravamento da redução para 75%

36% 63% 50% Aumento de 10 % nos descontos de atribuição I e II e o 

agravamento da redução para 75%

0% 0% 75% Considera-se que existe um claro deterioro do impacto do 

projeto na coesão familiar após o projeto

1 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.
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AT I AT II REDUÇÃO RACIONAL

0% 0% 75% Considera-se que existe um clara redução do impacto na 

melhoria da qualidade de vida da familia após o projeto

10% 60% 75% Aumento de 10 % nos descontos de atribuição I e II e o 

agravamento da redução para 75%

10% 60% 75% Aumento de 10 % nos descontos de atribuição I e II e o 

agravamento da redução para 75%

60% 60% 55% Aumento de 10 % nos descontos de atribuição I e II e o 

agravamento da redução para 50%

50% 100% 100% O pressuposto base já é negativo, não tendo sido realizada 

qualquer alteração do pressuposto

50% 50% 50% Aumento de 10 % nos descontos de atribuição I e II e o 

agravamento da redução para 50%

100% 0% 100% O pressuposto base já é negativo, não tendo sido realizada 

qualquer alteração do pressuposto

0% 0% 50% Considera que findo o projeto estive um decrescimo 

acentuado na responsabilidade social dos clientes

Foram alterados os pressupostos com vista a criar um “worst case e um best case scenario”, tendo sido 
diminuidos/aumentados os diferentes descontos.

Em relação ao worst case scenario, integra aumentos nas atribuições I e II e um agravamento na redução, 
tendo sido obtido  o valor de retorno social de 2,63 euros, conforme mapa em anexo. Uma redução de 24% 
do valor de retorno social inicialmente calculado.

No que toca ao best case scenario, para além da diminuição das atribuições I e II, contempla ainda uma 
perspetiva mais otimista de ligeira ou nenhuma diminuição do impacto do projeto findo o mesmo, tendo 
sido obtido o valor de retorno social de 4,20 euros, o que representa um aumento de 22% face ao valor de 
retorno social inicialmente calculado.

Realçar ainda que a vertente comercial do projeto,  consequente angariação de receitas para os fundos de 
reinserção social dos reclusos e o processo continuo de capacitação pessoal e profissional constituem aspetos 
com um claro potencial de aumento do valor de retorno social, pelo que, quando consolidados alguns destes 
aspetos é expectável um aumento do valor SROI agora calculado.
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6. CONCLUSÃO E 
RECOMENDAÇÕES

A implementação de uma nova metodologia de avaliação acarreta a necessidade de mudança e adaptação 
dos técnicos e instituições envolvidas. Este desafio é ainda maior nas situações em que o projeto avaliado já 
teve início, não tendo sido prevista a respetiva metodologia no seu plano inicial de monitorização e avaliação. 

Apesar dos valores de investimento elevados, o projeto intervém numa área onde existe reduzida intervenção 
estatal e de organizações da sociedade civil, nomeadamente na área do empreendedorismo social em 
contexto prisional e na rede de apoio em meio livre a ex-reclusos e suas famílias.

Considera-se que todas as atividades previstas no projeto são de carater estrutural, ou seja, fazem parte da 
estrutura operacional do projeto, o que pretende garantir a questão da sua sustentabilidade, de forma a 
permitir a construção de um processo de (re)inserção dos beneficiários diretos do projeto, de forma 
estruturada e sustentada no tempo.

Relativamente ao índice de retorno social atingido, revela que os benefícios da intervenção são superiores ao 
investimento realizado, tanto pelos financiadores como pelo promotor do projeto. No entanto, considera-se 
ser bastante conservador, na medida em que está prevista a replicação do projeto e a maturação do mesmo, 
o que possibilitará o fortalecimento das parcerias e redes já estabelecidas. Este fortalecimento permitirá uma 
maior solidez financeira do projeto, com o reforço das verbas destinadas aos fundos de reinserção dos 
reclusos, com influência direta no índice de retorno social.

A partir da análise do impacto do projeto por mudança e respetivo stakeholder verifica-se que o projeto vai 
de encontro aos seus objetivos iniciais, ou seja, a promoção da reinserção e melhoria da qualidade de vida 
dos reclusos e suas famílias. Este impacto está diretamente relacionado com o investimento do projeto na 
capacitação, através do plano de tutoria teórico e prático e da rede de acompanhamento local que possibilita 
a melhoria da qualidade de vida das famílias, nomeadamente através da satisfação das necessidades básicas 
e apoio na procura ativa de emprego. A intervenção a nível familiar encontra-se ainda evidenciada no valor 
do impacto relativo à mudança coesão familiar.

A mudança referente ao aumento do rendimento dos reclusos demonstra também um elevado impacto, o 
qual se espera venha a aumentar tendo em conta a consolidação das parcerias e redes comerciais, o que 
levará a um aumento das receitas provenientes dos produtos elaborados pelo projeto.

A relevância do impacto relativa à sensibilização para a responsabilidade social  encontra-se  diretamente 
relacionada com a vertente comercial do projeto, a qual visa garantir pressupostos de qualidade dos produtos 
marca Estado Puro, divulgar as ações do projeto e sensibilizar os clientes para a temática da responsabilidade 
social.

Relativamente às mudanças sentidas pelo stakeholder reclusos, optou-se por convergir o impacto na 
mudança potencial de reinserção com o impacto na mudança capacitação para a autosustentabilidade por 
contribuírem de forma crucial para o processo de reinserção e inclusão social do stakeholder. O impacto ao 
nível destas mudanças é o de maior peso proporcional, traduzindo-se em 43% do total do impacto verificado 
nas mudanças daquele stakeholder.
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IMPACTO POR MUDANÇA

20+20+14+14+13+9+10 › Capacitação para a autosustentabilidade 20%

› Melhoria da qualidade de vida 20%

› Aumento do rendimento 14%

› Responsabilidade social 14%

› Coesão Familiar 13%

› Autoestima 9%

› Outras 10%

IMPACTO POR MUDANÇA: RECLUSOS

27+43+17+13 › Capacitação para a autosustentabilidade 27%

› Aumento do rendimento 43%

› Autoestima 17%

› Capacidade de se relacionarem 14%

Quanto ao impacto por stakeholder, verifica-se que, de acordo com as pretensões iniciais do projeto são os 
reclusos e suas famílias os principais beneficiados com a intervenção do projeto. Este facto prende-se com a 
abordagem estratégica do projeto, o qual afeta mais recursos nas diferentes atividades que incidem nestes 
dois stakeholders.

No que concerne ao stakeholder clientes, o impacto verificado relaciona-se com o plano de negócio do 
projeto, o qual associa a elevada qualidade dos produtos Estado Puro ao conceito da responsabilidade social, 
tendo sido bsatente valorizado pelo stakeholder, nomeadamente quanto ao seu peso na estrutura de preço 
dos produtos.

Foi considerado, para efeitos de variação do impacto nas mudanças, que as mesmas ocorrem durante a 
implementação do projeto, ou seja, não existe variação entre o ano zero e ano um, pois o impacto nas 
mudanças dos stakeholders permanece pelo menos um ano. Relativamente ao ano dois, foi verificado um 
decréscimo total de, aproximadamente 28% relativamente ao ano anterior, de acordo com as respostas 
fornecidas pelos stakeholders.
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Quanto às mudanças, o decréscimo no impacto da mudança abertura ao exterior no estabelecimento 
prisional é de 100%, ou seja, o stakeholder considerou que, caso o projeto terminasse, passado dois anos 
deixaria de sentir o impacto na mudança; tal deve-se ao fluxo de agentes externos que regularmente 
intervêm no projeto.

IMPACTO POR STAKEHOLDER

VALOR ANUAL DA MUDANÇA

PONTOS FORTES

A metodologia SROI representa para a instituição a aquisição de uma nova competência que permite uma 
nova perspetiva ao nível da conceção e avaliação de projeto, nomeadamente quanto ao impacto das 
diferentes ações e atividades previstas.

A valorização do projeto manifestada pelas famílias revela a relevância  e necessidade de intervenções desta 
natureza, assumindo-se como ferramentas indutoras de inclusão socioprofissional e dissuasoras de 
reincidência criminal.
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A aplicação desta metodologia permitiu ainda identificar algumas lacunas, nomeadamente ao nível da 
monitorização e acompanhamento dos ex-reclusos e famílias em meio livre. Tal facto permitiu o 
aperfeiçoamento do processo de acompanhamento e suporte previsto.

Ficou reforçada a necessidade de um maior envolvimento de todos os stakeholders, tanto na própria 
formulação e construção das intervenções como ao nível da avaliação das mesmas.

O impacto verificado ao nível da sensibilização para a responsabilidade social no stakeholder clientes 
comerciais revela a recetividade do mercado a produtos com garantia de qualidade e socialmente 
responsáveis, o que poderá significar uma oportunidade ao nível comercial, potenciando a sustentabilidade 
do projeto.

PONTOS FRACOS

Destacamos a dificuldade de mensuração das aproximações financeiras declaradas pelos stakeholders, bem 
como a volatilidade e inflexibilidade do meio prisional à introdução de novos projetos e metodologias.

Apesar de estar inicialmente prevista a quantificação do impacto na mudança relativa ao enriquecimento 
profissional dos mestres e parceiros envolvidos, tal não foi possível pois os mesmos declararam não ter 
adquirido novas competências profissionais através do projeto. Este facto prende-se com os motivos que 
levaram à sua inclusão no projeto, entre os quais a experiência profissional e a experiencia em meio prisional. 
No entanto, ambos os stakeholders revelaram ter adquirido capacidade de adaptação de conteúdos e técnicas 
aos beneficiários do projeto além de terem evidenciado um enriquecimento pessoal proveniente dessa 
mesma experiência.

Por fim, detetou-se a necessidade de abranger um maior número de beneficiários na metodologia com vista 
à obtenção de uma maior amostra e consequente fiabilidade dos dados.

RECOMENDAÇÕES

R1: Inclusão da metodologia SROI na fase inicial de implementação/replicação de novos projetos, com vista a 
ser incluída no plano de monitorização e avaliação.

R2: Repetição da metodologia SROI em diferentes períodos (anos).

R3: Aplicação da teoria da mudança ao nível dos objetivos do projeto no intuito de poder identificar e 
quantificar as mudanças cruciais expectáveis nos beneficiários envolvidos.

R4: Aperfeiçoamento das metodologias de recolha de informação relativa às aproximações financeiras 
(consulta a mercado, fornecedores).
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Stakeholders Recursos Resultados Mudanças Descontos (DC) Impacto Cálculo do Retorno Social

Quem afetamos/nos 

afeta?       

O que vão eles 

investir?

Valor € Atividades em números Descrição Indicador Quantidade 

(QT)

Duração Começo* Aproximação Financeira (AF) Valor Atribuição I Deslocação Atribuição II Redução QT x AF - DC Taxa de Desconto 5.50%

O que muda nas suas 

vidas?

Que preço atribuímos à mudança? Ano 0 Ano 1 Ano 2

RECLUSOS Tempo Bolsa de Formação e 

receitas provenientes da 

venda de produtos

Aumento do 

rendimento

Receita originada a partir do projeto (por recluso) 60 2 1 Foi considerado o valor das bolsas de formação 

(3000 euros) e montantes relativos à venda de 

produtos oficinais até ao momento (1430,98 

euros), a dividir pelo nº total de beneficiários 

abrangidos até ao momento (30)

147.70 € 0% 0% 50% 8,862.00 € 8,862.00 € 8,862.00 € 4,431.00 €

886 Horas Ações de Tutoria 

(Teórica/Prática)

Capacitação para a 

autosustentabilidade

Nível de motivação (subj) / 886 horas ações de tutoria 

(teórica/prática) X horas treino de competencias pessoais, 

 4 horas de balanço de competências 

35.4 2 1 Calculado o valor hora do mercado do 

formador até nível 3 (20 euros + iva) x o nº 

horas a dividir pelo nº de beneficiários até ao 

momento

726.52 € 17% 42% 25% 12,381.03 € 12,381.03 € 12,381.03 € 9,285.78 €

15 horas treino de 

competencias pessoais/4 

horas de balanço de 

competências 

 Autoestima Nível de auto-confiança (subj) / Número de atividades em 

que participou (obj)

34.80 2 1 Valor médio que os reclusos declararam estar 

dispostos a dar pela mudança, tendo em conta 

o salário médio nacional

409.26 € 32% 44% 25% 5,423.45 € 5,423.45 € 5,423.45 € 4,067.59 €

Atividades de apoio em 

meio livre/Treino de 

competencias pessoais

 Potencial de 

reinserção

Nível de expectativa face à mudança de vida para melhor 

(subj)/ Número de objetivos/metas para meio livre (obj)

36 2 1 Foi considerado o valor mais baixo consultado 

no mercado relativo a cursos de coaching

95.00 € 17% 42% 50% 1,646.39 € 1,646.39 € 1,646.39 € 823.19 €

403 sessões realizadas em 

grupo (886 horas)

 Capacidade de se 

relacionarem

Capacidade de trabalhar em grupo (subj)/ Nº de sessões de 

trabalho em grupo (obj)

34.2 2 1 Valor médio que os reclusos declararam estar 

dispostos a pagar pela mudança, tendo em 

conta o salário médio nacional

379.05 € 26% 53% 50% 4,508.71 € 4,508.71 € 4,508.71 € 2,254.35 €

FAMÍLIAS DOS 

RECLUSOS 

Tempo 4 ações realizadas em meio 

livre/Rede de apoio em 

meio livre

Coesão Familiar Nível de satisfação nas relações familiares (sub)/ Número de 

contatos com a família (obj)

22.5 2 1 Valor médio que as familias declararam estar 

dispostos a pagar pela mudança, tendo em 

conta os seus rendimentos

352.50 € 0% 0% 25% 7,931.25 € 7,931.25 € 7,931.25 € 5,948.44 €

Melhoria da 

qualidade de vida

Número de necessidades básicas satisfeitas (obj) 34.8 2 1 Valor médio que as familias declararam estar 

dispostos a pagar pela mudança, tendo em 

conta os seus rendimentos

353.50 € 0% 0% 25% 12,301.80 € 12,301.80 € 12,301.80 € 9,226.35 €

ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL

Espaço/Recursos 

Humanos

7,200.00 € 3 Oficinas criadas,  2 

eventos

Melhoria do 

ambiente

Perceção quanto às relações entre a população prisional 

(subj)/ Número de novas ofertas formativa (obj)

3.5 2 1 Foi considerado o valor médio do mercado 

relativo a cursos de gestão de conflitos

285.00 € 0% 50% 50% 498.75 € 498.75 € 498.75 € 249.38 €

105 visitas de entidades 

externas 

Abertura ao exterior Número de entidades externas intervenientes (obj)/ Relação 

com entidades externas (subj)

0.875 1 1 Foi considerado o custo de organização de um 

seminário relativo a projetos de 

responsabilidade social com entidades 

externas

553.50 € 0% 50% 50% 242.16 € 242.16 € 242.16 € 0.00 €

MESTRES Tempo 348 sessões de tutoria 

prática  (696 horas)

Realização pessoal Nível de satisfação quanto à relação com os beneficiários 

(subj)/Número de contactos com os beneficiários (obj)

2.625 2 1 Valor médio que os reclusos declararam estar 

dispostos a dar pela mudança, tendo em conta 

o salário médio nacional

302.50 € 50% 50% 25% 198.52 € 198.52 € 198.52 € 148.89 €

Enriquecimento 

profissional

Capacidade para adequação dos conteúdos formativos às 

necessidades do contexto (subj)/ Número de novas/reforço 

competências profissionais (obj)

0.75 2 1 Foi considerado o valor médio do mercado 

relativo a cursos de certificação profissional

600.00 € 50% 100% 100% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

PARCEIROS Tempo 754.30 € 95 tutoria modelar teórica e 

10 visitas parceiros

Realização pessoal Número de contatos com os beneficiários (obj)/Nível de 

realização pessoal (subj)

12.75 2 1 Valor médio que os reclusos declararam estar 

dispostos a dar pela mudança, tendo em conta 

o salário médio nacional

100.00 € 40% 40% 25% 459.00 € 459.00 € 459.00 € 344.25 €

Enriquecimento 

profissional

Nível de realização profissional (subj)/ Número de novas ofertas 

formativa (obj)/ Reforço de competências profissionais (obj)

10.875 1 1 Foi considerado o valor médio do mercado 

relativo a cursos de certificação profissional

600.00 € 100% 40% 100% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CLIENTES Recursos 

monetários

1,430.98 € 77 produtos adquiridos/3 

Mostras de produtos 

Responsabilidade 

Social

Nível de consciencialização para a responsabilidade social 

(subj)/ Número de produtos socialmente responsáveis que 

adquiriu (obj)

12 2 1 Foi inquirida qual a percentagem do preço dos 

artigos adquiridos que atribuiria à 

responsabilidade social e multiplicada a 

percentagem pelo valor total dos produtos 

adquiridos.

715.49 € 0% 0% 0% 8,585.88 € 8,585.88 € 8,585.88 € 8,585.88 €

CRUZ VERMELHA 

PORTUGUESA

Recursos 

monetários

18,043.62 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

FUNDAÇÃO 

MONTEPIO

Apoio monetário 20,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total 47,428.90 €

Total 63,038.93 € 63,038.93 € 63,038.93 € 45,365.09 €

Valor presente de cada ano (após descontos) 63,038.93 € 59,752.54 € 40,758.37 €

Valor atual líquido total (VAL) 163,549.85 €

VAL - Investimento 116,120.95 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento) 3.45

8. MAPA DE IMPACTO



110

FAMÍLIA + FELIZ - Cruz Vermelha Portuguesa | Delegação de Fafe

FAMÍLIA + FELIZ

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Fafe

Projeção de impacto 2016-2018 
METODOLOGIA SROI
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A Cruz Vermelha Portuguesa–Delegação de Fafe tem vindo a afirmar-se no concelho pela particularidade de 
trabalhar numa lógica de proximidade à comunidade, com base em metodologias participativas, que 
potenciam o envolvimento ativo dos beneficiários na resposta às suas próprias vulnerabilidades.

O projeto Família+Feliz assume-se como uma reestruturação da tradicional distribuição gratuita de bens a 
famílias em situação de vulnerabilidade social, de forma a envolver ativamente os beneficiários e a 
comunidade no reaproveitamento e distribuição sustentável de vestuário, calçado, brinquedos, alimentos e 
mobiliário. Os beneficiários foram desafiados a assumir o papel de voluntários, potenciando o seu 
empoderamento enquanto parte ativa do seu processo de inserção. A entrega de bens passou a processar-se 
não só de forma gratuita, na instituição, mas também numa loja social gerida por voluntários, mediante 
atribuição de um donativo em troca das peças escolhidas, o que permite responder a situações de pobreza 
envergonhada, angariar fundos, e incentivar não só a doação como o consumo de bens em segunda mão e a 
responsabilidade social e ambiental da comunidade e da própria instituição.

Com a presente análise pretende-se quantificar o valor gerado pelo projeto, comunicá-lo a todas as partes 
interessadas (stakeholders) e produzir informação sustentada que gere maior eficiência e captação de apoios 
que o tornem mais abrangente e sustentável.

O rácio SROI obtido foi de 2,31€, o que se considera coerente com a natureza, a fase de desenvolvimento do 
projeto e os constrangimentos de tempo da presente análise. Conclui-se sobretudo a necessidade de 
promover novas metodologias de recolha de dados, mais adequadas ao perfil das familias beneficiárias e 
voluntários e que permitam chegar a outros stakeholders não considerados na presente análise.
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1. ÂMBITO E STAKEHOLDERS

1.1. ÂMBITO DA ANÁLISE

A Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Fafe (CVP-DF), tem como missão prestar assistência humanitária 
e social no Concelho de Fafe, em especial aos mais vulneráveis, pelo que pretende comunicar a todos os 
stakeholders e possíveis financiadores o impacto das suas atividades, de modo a promover um maior 
envolvimento e melhorar a eficiência e alcance das ações desenvolvidas.

A conjuntura económica europeia e nacional alterou-se significativamente nos últimos anos, aumentando a 
franja da população em risco de pobreza e/ou exclusão social e de privação material. Esta situação encontra-
se associada às mudanças nas condições de acesso e manutenção de prestações sociais e nos montantes 
adstritos às mesmas, à elevada taxa de desemprego - sobretudo quanto afeta ambos os membros do casal - e 
ao aumento das situações de sobre-endividamento. Estes fatores têm particular significância no concelho de 
Fafe, originando novas situações de pobreza, pelo que se poderá inferir um novo perfil de beneficiários de 
apoios sociais, que requerem novas metodologias de intervenção.

Para a presente análise SROI foram selecionadas as atividades do projeto Família+Feliz – angariação, recolha, 
triagem e distribuição, gratuita ou mediante donativos simbólicos, de bens doados – e consideradas as suas 
dimensões mais relevantes: acessibilidade de pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade 
socioeconómica a bens de consumo, envolvimento ativo de beneficiários como voluntários nas ações do 
projeto e participação da comunidade no reaproveitamento e consumo de bens em segunda mão. 

Este projeto conta atualmente com os donativos não monetários da comunidade e de duas empresas. 
Envolve beneficiários em todas as fases da ação e novos públicos no acesso aos seus serviços. Pretende-se 
com esta análise, por um lado, quantificar o valor gerado na sequência desta nova metodologia de 
intervenção e, por outro, captar outros financiamentos que a tornem mais abrangente e sustentável. As suas 
atividades foram alvo de análise, de modo a estimar o SROI para os anos de 2016 a 2018, a comunicar a 
potenciais financiadores e decisores com interesse no projeto.  

1.2. STAKEHOLDERS

1.2.1. STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS

Os stakeholders selecionados para análise foram considerados através de uma avaliação preliminar da sua 
materialidade, tendo em conta o benefício ou contribuição relevante e significativa para o projeto. 

Nesse sentido, foram incluídos na análise famílias beneficiárias e voluntários (e ex-voluntários) por 
beneficiarem (ou terem beneficiado) diretamente do projeto, através da doação de bens de consumo ou da 
participação enquanto voluntários. Foi ainda incluída a própria instituição promotora do projeto, uma vez 
que o seu envolvimento tem implicado um aumento considerável no número de peças de vestuário, calçado 
e mobiliário recicladas - e consequentemente maior responsabilidade ambiental da mesma.
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Apesar de ter sido ponderada a inclusão de empresas doadoras, patrocinadores e doadores particulares, 
optou-se pela sua exclusão, tendo em conta a dispersão de informação decorrente do facto de implicar um 
grande número de pessoas, com contactos esporádicos e breves com a instituição, e por não se conseguir 
aceder a um conjunto de informação contabilística, no caso das empresas, que permita avaliar em que 
medida experienciam mudanças significativas na sequência da sua participação no projeto. Considerou-se 
ainda que, embora as entidades sinalizadoras testemunhem, por vezes, as mudanças verificadas nos 
beneficiários do projeto, não experienciam nenhuma mudança direta como resultado do projeto, pelo que 
não foram incluídas na presente análise.

Finalmente, foram ainda consultados peritos com conhecimento nas áreas temáticas do projeto, que 
pudessem contribuir, através da sinalização de referências bibliográficas e da partilha das suas eventuais 
experiências de investigação, para a construção da teoria da mudança, mas apenas numa perspetiva de 
auscultação, não sendo considerados na análise.

Tabela  1 - Stakeholders incluídos

STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Famílias beneficiárias dos bens doados SIM Beneficiam diretamente dos bens doados. Com a atual 

conjuntura socioeconómica torna-se mais difícil o acesso a 

apoios sociais, aumentam as situações de desemprego e 

sobreendividamento, entre outras, pelo que se torna mais 

relevante este apoio para satisfação de necessidades básicas/

libertação do orçamento familiar para outras despesas

Voluntários (atuais e ex-voluntários)

 

SIM Beneficiam diretamente pelo envolvimento no projeto 

enquanto voluntários, pela valorização pessoal e profissional 

daí decorrente. Tornam-se parte ativa em todas as fases do 

projeto e consequentemente do seu processo de reinserção 

socioprofissional.

Doadores particulares de bens NÃO Apesar de contribuírem diretamente para o projeto, através 

da doação de bens de consumo novos ou usados, não é 

possível o seu envolvimento, tendo em conta que estas 

doações são efetuadas em diferentes espaços da instituição e 

que os doadores geralmente não apresentam 

disponibilidade para um contacto mais demorado no 

momento da entrega dos bens.

 

Entidades doadoras de bens NÃO Trata-se de entidades como escolas, associações, grupos 

recreativos e outras coletividades, que mobilizam cidadãos 

para a angariação e doação de bens para o projeto, 

resultando em iniciativas com visibilidade na comunidade. 

Apesar de contribuírem diretamente para o projeto, não é 

possível o seu envolvimento, tendo em conta o elevado 

número de pessoas mobilizadas por cada entidade, o que 

origina alguma dispersão de informação relativamente ao 

impacto da ação.
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STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Empresas doadoras de bens NÃO Apesar de contribuírem diretamente para projeto, ainda que 

na maior parte das vezes o pedido seja endereçado pela 

CVP-DF ou resulte de interesse fiscal das próprias entidades, 

não é possível aceder a informação que permita calcular o 

retorno obtido por estas empresas na sequência do donativo 

efetuado.

Patrocinadores NÃO Contribuem diretamente para o projeto, geralmente sem 

qualquer contrapartida do ponto de vista fiscal, ainda que a 

instituição se preocupe em divulgar nas redes sociais o apoio 

concedido, contribuindo para uma boa imagem da entidade 

patrocinadora. No entanto, não há uma ligação específica ao 

projeto mas sim à organização, uma vez que os apoios são 

concedidos também a outras atividades.

Instituição SIM A execução do projeto corresponde ao cumprimento da 

missão e contribui para a boa imagem da instituição junto da 

comunidade, contribuindo ainda, através da reciclagem de 

bens, para maior responsabilidade ambiental da própria 

instituição, com os contributos da comunidade.

Entidades sinalizadoras/encaminhadoras 

de situações (Câmara Municipal, Juntas de 

Freguesia, Segurança Social, IPSS’s, Escolas)

NÃO São entidades com responsabilidade na resolução dos 

problemas/necessidades da população, que não possuem 

respostas para a problemática específica evidenciada pelos 

beneficiários do projeto. Testemunham em alguns casos a 

mudança verificada nas situações apoiadas, mas não 

experienciam nenhuma mudança direta.

 

Peritos na temática do Projeto NÃO São entidades com interesse e responsabilidade no estudo 

da problemática alvo da intervenção. Têm conhecimento do 

impacto de iniciativas semelhantes, pelo que serão apenas 

consultados para auxiliar a construção da teoria da mudança.

1.2.2. ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

Os stakeholders selecionados para análise foram envolvidos em dois momentos distintos, considerando o seu 
perfil e disponibilidade. 

Numa primeira fase, foi realizado um grupo focal com alguns dos voluntários participantes no projeto, de 
forma a partilhar os objetivos gerais da metodologia SROI e recolher as suas perceções sobre a sua 
participação, com vista a um desenho preliminar da teoria da mudança.

Com os mesmos objetivos, foi aplicado um questionário presencial às famílias beneficiárias que 
compareceram nas sessões de recolha no período de análise inicial.
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Foram ainda consultados alguns peritos académicos nas áreas temáticas do projeto, mediante o 
preenchimento de um inquérito enviado por e-mail, com o intuito de recolher referências bibliográficas e 
outros dados eventualmente resultantes dos seus trabalhos de investigação, que contribuíssem para a 
identificação de mudanças geradas pelo projeto. 

Num segundo momento, procurou-se recolher evidências que fundamentassem a teoria da mudança 
construída inicialmente ou a sua reformulação, de acordo com as perceções partilhadas pelos stakeholders. 
Considerando os objetivos desta segunda fase, foram aplicados individualmente a todos os stakeholders 
questionários presenciais.

Refira-se que, apesar de ter sido estimada em número bastante superior a população total e voluntários para 
um ano de execução do projeto,  em ambos os momentos o número de stakeholders envolvidos foi limitado 
pelo número de voluntários e famílias beneficiárias que participaram nas sessões de distribuição que 
decorreram nesses períodos (máximo de 2 semanas). Tal deve-se, também, ao facto de ter sido privilegiada 
uma metodologia de envolvimento presencial, tendo em conta o perfil dos envolvidos, que não nos permitiu 
alargar a análise a todos os elementos envolvidos no projeto como seria desejável.

Tabela 2 - Fases de envolvimento dos stakeholders

STAKEHOLDERS FASE MÉTODO QUEM/QUANDO AMOSTRA

Famílias beneficiárias 

dos bens doados

1ª fase Inquérito 

presencial

Colaboradores afetos ao 

projeto; 

17 a 27 março

Amostra não aleatória, por conveniência

N = 128 famílias

n = 18 famílias

2ª fase Inquérito 

presencial

Colaboradores afetos ao 

projeto;

27 abril a 7 maio

Amostra não aleatória, por conveniência

N = 128 famílias

n = 24 famílias

Voluntários (e ex-

voluntários)

1ª fase Grupo focal Colaboradores afetos ao 

projeto.

25 de março

Amostra não aleatória, por conveniência 

N = 18 voluntários

n = 4 voluntários 

2ª fase Inquérito 

presencial

Colaboradores afetos ao 

projeto.

27 abril a 7 maio

Amostra não aleatória, por conveniência

N = 18 voluntários

n = 8 voluntários 

Peritos na temática do 

Projeto

1ª fase Inquérito 

enviado por 

e-mail

Colaboradores afetos à 

análise.

março e abril

3 professores/as e investigadores/as 

universitários (2 da Universidade do Minho e 

1 da Universidade de Aveiro) e 1 técnica de 

uma IPSS com atividades semelhantes às 

promovidas pelo projeto
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2. RECURSOS E ATIVIDADES

2.1. INVESTIMENTOS 

Para os stakeholders famílias beneficiárias e voluntários, foi identificada a contribuição tempo, que não foi, 
contudo, quantificada no caso das famílias. Estimamos que a contribuição dos voluntários envolvidos no 
projeto seja de 8611,2€, correspondente ao valor hora de 2.76€ (salário mínimo nacional), considerando a 
prestação de 3120 horas de voluntariado no projeto ao longo de um ano.

A contribuição da instituição divide-se em recursos humanos, referentes ao valor hora dos colaboradores 
afetos ao projeto, materiais e disponibilização de espaços. O valor total dos colaboradores afetos ao projeto é 
de 4765.04€, correspondente a 52 horas de trabalho (valor hora 8.8€) anuais de um técnico superior, a 208 
horas de trabalho (valor hora 4.38€) anuais de 4 ajudantes de ação direta, a 52 horas de trabalho (valor hora 
2.76€) anuais da funcionária da limpeza, a 104 horas de trabalho (valor hora 4.49€) anuais de um técnico 
administrativo e a 6 horas de formação de um formador interno (valor hora 8.8€). A instituição contribui, 
ainda, com o espaço da loja (2160€), armazém (2402.40€) e respetivas despesas de fornecimentos e serviços 
externos (água, luz e comunicações: 1549.20€ no caso do armazém e 480€ no caso da loja), com o transporte 
para recolha de bens no valor de 216€ (0.36€/km), o material de registo (impressões no valor de 46.8€) e o 
material de apoio à execução do projeto (estantes, caixas, fita-cola  e sacos no valor de 1224.28€). Isto totaliza 
uma contribuição de 8078.68€, a somar ao valor dos recursos humanos referido anteriormente, num total 
global de 12843.72€.

Refira-se ainda que os patrocinadores contribuem com materiais diversos, como o lanche para os voluntários 
(223.60€), os materiais de proteção individual no valor de 125.70€ e a caixa registadora para a loja social 
(200€), num total de 549.30€.

Para efeitos desta análise, consideramos que as horas de trabalho dos colaboradores, o espaço, as despesas 
com o transporte e os materiais de apoio e registo são recursos monetizados e que as horas de trabalho dos 
voluntários e os materiais fornecidos pelos patrocinadores são recursos não monetizados.

Tabela 3 - Recursos

STAKEHOLDERS RECURSOS VALOR

Famílias beneficiárias dos bens doados Tempo Não considerado

Voluntários Tempo 8611.2€

Instituição Espaço loja, espaço armazém, fornecimentos e serviços externos 

(água, luz, comunicações), transporte, material de apoio, material de 

registo, horas dos colaboradores envolvidos no projeto

12843.72€

Patrocinadores Lanche para voluntários, materiais proteção individual, caixa 

registadora

549,30€
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2.2. RESULTADOS

Tabela 4 - Atividades e resultados

STAKEHOLDERS ATIVIDADES RESULTADOS

Famílias beneficiárias dos 

bens doados

Participação nas sessões de distribuição 

gratuita/distribuição na loja

128 famílias são apoiadas em 52 sessões de 

distribuição gratuita  e 255 dias de distribuição na 

loja ao longo de um ano

Voluntários Participação na recolha de bens, na triagem 

de bens, na distribuição gratuita e na 

distribuição na loja

18 voluntários participam ao longo de um ano em 

3120 horas de voluntariado

Instituição Organização da recolha de bens, triagem de 

bens, distribuição gratuita e distribuição na 

loja

52 sessões de 3 horas de recolha de bens/triagem 

de bens/distribuição gratuita e 255 dias de 

distribuição na loja



118

FAMÍLIA + FELIZ - Cruz Vermelha Portuguesa | Delegação de Fafe

3. TEORIA DA MUDANÇA

A teoria da mudança, à partida, teve por base a consulta de referências bibliográficas, as contribuições de 
peritos nas áreas temáticas do projeto e a reflexão da equipa técnica que intervém no projeto e/ou se 
relaciona com os stakeholders, tendo também em consideração informações que decorrem de um 
envolvimento próximo de alguns dos stakeholders no planeamento e execução do projeto, o que permite, 
desde logo, uma visão mais rica de eventuais mudanças geradas pelo mesmo.

Não foram efetuadas alterações significativas na teoria da mudança após a consulta aos stakeholders, o que 
consideramos ser uma mais-valia decorrente da natureza do projeto – que prevê desde logo um forte 
envolvimento dos stakeholders no planeamento e monitorização das atividades.

A destacar o alargamento da mudança ‘integração socioprofissional’, que inicialmente previa apenas a 
integração profissional dos voluntários, mas que passou também a prever outras formas de integração, como 
formação ou outras medidas ocupacionais (uma vez que o próprio perfil de alguns voluntários, condicionado 
por vezes por problemas de saúde, inviabiliza a sua efetiva integração profissional).

Ainda a salientar o facto de a mudança ‘tornam-se doadores’ ter sido transferida para o stakeholder 
voluntários, apesar de inicialmente ter sido atribuída ao stakeholder famílias beneficiárias dos bens doados, 
uma vez que, foi verbalizada pelos voluntários como consequência do seu envolvimento mais ativo no 
projeto.

Relembra-se que na análise de impacto social foram considerados os stakeholders famílias beneficiárias, 
voluntários e instituição.

O stakeholder famílias beneficiárias dos bens doados experiencia uma situação de pobreza e/ou exclusão 
social, em muitos casos de natureza intergeracional, que geralmente decorre de múltiplas problemáticas: 
baixas qualificações, problemas de saúde, conflitos familiares, desemprego ou precariedade laboral. Existem 
também situações em que a família apenas vivencia uma situação de pobreza pontual, decorrente de 
sobreendividamento ou de situações de desemprego.

O ponto de partida deste stakeholder é, assim, pautado por insuficiência de recursos para suprir necessidades 
básicas e muitas vezes por atitudes de cristalização e isolamento na sua própria situação. Parte-se do 
pressuposto de que o projeto Família+Feliz, potenciará, em última instância, uma melhor qualidade de vida, 
favorecendo três linhas de mudança: melhoria da gestão do orçamento doméstico, melhoria do bem-estar e 
inscrição como voluntários do projeto.

As famílias beneficiárias dos bens doados envolvidas na análise destacaram, como previsto, a poupança (“os 
bens que levo já não compro e guardo para outras necessidades”), disponibilidade financeira para pagamento 
de dívidas (“essa ajuda deu para abater algum valor da dívida na mercearia”) e para aquisição de outros bens 
(“tenho mais dinheiro para despesas mensais com a farmácia, por exemplo”). Ainda que não se tenham 
referido diretamente a um maior bem-estar decorrente dos apoios proporcionados pelo projeto, referiram 
que o projeto “ajuda a que as pessoas andem mais bem vestidas” e “ajuda a alimentar-me melhor durante 
algum tempo”, dimensões utilizadas na medição da referida mudança. Finalmente,a inscrição como 
voluntários tem sido testemunhada pela própria equipa técnica, que registou, no ano de análise, 11 novas 
inscrições de beneficiários como voluntários do projeto.
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Por sua vez, o stakeholder voluntários caracteriza-se por incluir um grupo de pessoas simultaneamente 
beneficiário dos apoios do projeto, mas que – como resultado de um trabalho de sensibilização da equipa de 
acompanhamento para a importância do voluntariado – se ter também disponibilizado a participar 
ativamente no planeamento e execução do projeto. Colaboraram na organização do projeto, são convidados 
a participar em reuniões de equipa e a envolver-se na melhoria das ações. Globalmente, a teoria da mudança 
referente a este stakeholder foi construída tendo como visão a sua autonomização, decorrente de um 
conjunto de mudanças específicas: menor isolamento, maior auto-estima e integração socioprofissional. De 
registar, ainda, o facto de se tornarem doadores de bens para o projeto.

Nas diferentes fases de envolvimento na análise, os voluntários evidenciaram a sua satisfação e mesmo 
orgulho com a participação no projeto, nomeadamente: “sinto-me ótima”; “sinto-me muito feliz em ser 
voluntária”; “tenho vaidade em dizer que vou fazer voluntariado para a Cruz Vermelha”; “apesar de achar que 
não tenho problemas, sinto-me melhor por poder partilhar histórias de voluntariado”. Foi ainda referido 
como mais-valias que a participação no projeto “ajuda-me a espalhar a cabeça” e “deixei de pensar tanto nos 
problemas”.

Alguns voluntários evidenciaram ainda mudanças na satisfação com a imagem de si próprios, referindo que 
“em casa até se anda de pijama, ao ter que sair já nos produzimos mais” e que “ser voluntária dá estatuto e 
valor às pessoas” e vários referiram-se ao impacto do projeto na ocupação do tempo livre e diminuição da 
sensação de isolamento (“libertei-me, estou menos isolada”; “preenche o meu dia”, “convivo com mais 
pessoas” “criam-se laços de amizade”).

Foram também identificadas pelos voluntários algumas competências desenvolvidas no âmbito do projeto 
(“tornei-me mais organizado”, “ajudou-me a melhorar a memória”; “já consigo identificar melhor os tamanhos 
das roupas”) e uma maior consciencialização das suas capacidades (“achava-me incompetente, não sabia 
fazer nada, aqui sinto-me competente”, “ajudou-me a perceber que sou útil e consigo fazer alguma coisa”) e 
até vontade de integração noutro tipo de atividades: “tenho esperança de ser convidada para participar 
como voluntária noutras atividades da CV”; “ao fazer voluntariado podem-se abrir portas para fazer 
voluntariado noutras áreas”).

Maior disponibilidade
financeira para outros

bens

Melhoria conforto
habitacional,

imagem pessoal

Aplicação do orçamento
doméstico em bens não

necessários

Melhor gestão 
do orçamento

doméstico
Melhor auto-estima Tornam-se voluntários Tornam-se doadores

Compreendem melhor 
o trabalho da instituição

Tomam cosciência das
necessidades dos outros

Contactam com
outro beneficiários e
com os voluntários

Melhor qualidade de vida

Têm conhecimento e
acesso a recursos

disponibilizados pela
instituição
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Autonomização

Melhor auto-estima
Integração profissional

(dentro e fora da instituição)
Melhor suporte social

Menor 
isolamento

Têm mais vontade
de conviver

Melhoram competências
de relacionamento

interpessoal

Têm mais noção
do outro

Sentem-se ocupados
e úteis

Desenvolvem
competências

técnicas e hábitos
de trabalho

Estão menos centrados
nos problemas

Tornam-se mais
coscientes das suas

capacidades

Inscrevem-se
no IEFP ou em

formação

Envolvem-se
noutros projetos

da instituição

Tornam-se 
mais solidários

Contactam com
outros coluntários,
beneficiários e com

a comunidade

Por fim, os voluntários referiram-se a uma nova forma de envolvimento no projeto, traduzida nas doações de 
bens efetuadas, referindo “trago coisas que já não utilizo em casa” e ““gosto de saber que estou a ajudar os 
outros”.

Finalmente, o stakeholder instituição promove o projeto e o envolvimento dos seus colaboradores e restantes 
partes interessadas, introduzindo novas metodologias de intervenção e organização do trabalho. A principal 
mudança que vivencia como consequência do projeto é a demonstração de maior responsabilidade 
ambiental, ao promover novas estratégias, parcerias e sensibilizando colaboradores e a comunidade para a 
reciclagem dos bens doados, quer através da sua redistribuição após um processo de triagem, quer através 
do encaminhamento para a cadeia de reciclagem. O facto de a distribuição na loja social ser efetuada 
mediante atribuição de um donativo simbólico pelas famílias beneficiárias origina uma outra mudança para 
a instituição, designadamente a angariação de fundos – que contribui para a sustentabilidade do próprio 
projeto.
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4. PROVAS E VALOR

4.1. INDICADORES (QUANTIDADE)

A demonstração das mudanças decorrentes do projeto implica a definição de indicadores que nos permitam 
a respetiva quantificação. Nesse sentido, para efeitos da presente análise, foi construído pelo menos um 
indicador objetivo e outro subjetivo para cada mudança, sempre que possível com base em escalas 
identificadas na revisão de literatura efetuada, mas também decorrentes do trabalho reflexivo da equipa de 
análise, com base na sua experiência técnica e em todo o trabalho prévio de envolvimento dos stakeholders. 
Os indicadores foram, posteriormente, transformados em questões, para que fosse possível medir a distância 
percorrido nas várias mudanças.

Refira-se que, prevendo-se a dificuldade que alguns stakeholders teriam em projetar o futuro e considerando 
o envolvimento de (ex)-voluntários e famílias beneficiárias apoiadas há pelo menos quatro meses pelo 
projeto, as questões foram colocadas no formato ‘antes’ e ‘agora’, considerando-se como ponto de partida 
(baseline) o período prévio ao início da sua participação no projeto.

Finalmente, para o cálculo da quantidade de mudança, apurou-se a média da quantidade de mudança – 
sendo a quantidade apresentada como “distância percorrida” (DP) – com base nos diferentes indicadores, 
multiplicando-se este valor pelo total da população estimada ao nível de cada stakeholder (128 famílias 
beneficiárias dos bens doados e 18 voluntários). No caso do stakeholder instituição, a quantidade de mudança 
foi identificada diretamente com base nos quilogramas de peças enviadas para reciclagem e dos donativos 
angariados na loja social.

No que se refere ao stakeholder famílias beneficiárias dos bens doados, ‘demonstram melhor bem-estar’’ é a 
mudança com maior expressão em termos de quantidade, sendo que a DP apresenta valores muito próximos 
para os três indicadores apresentados. Tal é coerente com a natureza do projeto, uma vez que se espera que 
a distribuição gratuita de roupa, alimentos e outros bens domésticos origine uma variação positiva no que se 
refere ao grau de satisfação com as condições de vida, imagem e apresentação pessoal.

Quanto aos voluntários, verifica-se uma quantidade superior na mudança ‘demonstram melhor auto-estima’, 
destacando-se a DP no indicador ‘grau de satisfação consigo próprio’. As mudanças ‘estão menos isolados’ e 
‘integram-se socioprofissionalmente’ não apresentam valores muito distantes, embora um pouco inferiores, 
sendo a distância percorrida bastante menor no indicador ‘número de vezes em que se encontra com outras 
pessoas’, o que se explica pelo facto de as atividades de voluntariado se realizarem apenas uma vez por 
semana para a maioria dos voluntários.

Saliente-se ainda que, tanto na mudança ‘tornam-se voluntários’ como na mudança ‘tornam-se doadores’, 
relativamente ao stakeholder famílias beneficiárias dos bens doados e voluntários, é bastante superior a 
distância percorrida nos indicadores que refletem o nível de motivação para efetuar doações e inscrição 
como voluntários, face ao valor efetivamente verificado através do indicador definido em termos de doações 
e inscrições – o que se poderá colocar como oportunidade a potenciar pela instituição, no sentido de 
materializar a motivação expressa por estes valores.
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Tabela 6–Indicadores e quantidade de mudança

STAKEHOLDERS MUDANÇAS INDICADORES FONTE DP QUANTIDADE

Famílias beneficiárias 

dos bens doados

Melhoram a 

gestão do 

orçamento 

doméstico

Valor aplicado no 

pagamento de dívidas 

Elaboração própria 17% 23.65

Valor aplicado na 

aquisição de outros 

bens essenciais

Elaboração própria 10%

Nível de auto-eficácia 

na gestão do 

orçamento domestico

Financial Self-Efficacy 

Scale (Lown, J.M., 2011)

28%

Demonstram 

melhor bem-estar

N.º de peças 

disponíveis que fazem 

com que se sinta mais 

satisfeito com imagem 

pessoal

Elaboração própria 45% 53,73

Grau de satisfação com 

as condições de vida

Escala de satisfação 

com a vida–SWLS–

versão portuguesa 

(Simões, 1992)

38%

Grau de satisfação com 

a apresentação pessoal

Escala de satisfação 

com a vida–SWLS–

versão portuguesa 

(Simões, 1992)

43%

Tornam-se 

voluntários

N.º de inscrições como 

voluntários registadas 

pela instituição

Elaboração própria 7% 30,08

Nível de motivação 

para inscrição como 

voluntários

Elaboração própria 40%
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STAKEHOLDERS MUDANÇAS INDICADORES FONTE DP QUANTIDADE

Voluntários Tornam-se 

doadores

N.º de vezes em que 

efetuam doação de 

bens

Elaboração própria 6% 3,38

Nível de motivação 

para a doação de bens

Elaboração própria 31%

Estão menos 

isolados

N.º de vezes em que se 

encontra com outras 

pessoas

Elaboração própria 16% 7,14

Grau de satisfação com 

a participação em 

atividades sociais 

Escala de satisfação 

com suporte social 

(Pais Ribeiro, 1999)

64%

Nível de isolamento Elaboração própria 39%

Demonstram 

melhor auto-

estima

N.º de pessoas com 

quem partilha a 

experiência de 

voluntariado

Elaboração própria 41% 9,12

Grau de confiança nas 

suas capacidades

Escala Qualidade de 

Vida–WHOQOL- Bref–

versão portuguesa 

(Canavarro et al., 2007

51%

Grau de satisfação 

consigo próprio

Escala Qualidade de 

Vida–WHOQOL-Bref–

versão portuguesa 

(Canavarro et al, 2007)

60%

Integram-se a 

nível social e 

profissional

N.º de integrações 

socioprofissionais 

reportadas pelos 

técnicos de 

acompanhamento

Elaboração própria 28% 7,45

Grau de satisfação com 

a sua capacidade de 

trabalho

Escala Qualidade de 

Vida–WHOQOL-Bref–

versão portuguesa 

(Canavarro et al, 2007)

55%

Instituição Demonstra maior 

responsabilidade 

ambiental

Kg de peças enviadas 

para reciclagem

Elaboração própria Não 10000

Angaria fundos 

através dos 

donativos 

simbólicos na loja 

social

Valor dos donativos 

angariados na loja 

social

Elaboração própria Não 9000
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4.2. DURAÇÃO

De forma a explorar o espaço temporal em que se estendem os efeitos de cada mudança, foi colocada aos 
stakeholders, para cada uma das mudanças, a questão ‘Se este projeto terminasse amanhã, durante quanto 
tempo continuaria a sentir esta mudança?’. A escala de resposta foi definida tendo em consideração o mínimo 
de duração de um ano e o máximo de três anos, momento a partir do qual se considera ser difícil inferir 
mudanças associadas ao projeto. Foi ainda considerada a possibilidade de a mudança cessar de imediato 
com o término do projeto, atribuindo-se, nesse caso, uma duração de 0 anos.

Com a exceção das mudanças ‘melhoram a gestão do orçamento doméstico’ do stakeholder famílias 
beneficiárias dos bens doados e ‘angaria fundos através de donativos simbólicos na loja social’ do stakeholder 
instituição – que naturalmente se mantém apenas enquanto existir o projeto –, foi atribuída uma duração de 
1 ano a todas as restantes mudanças.

4.3. APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS

As aproximações financeiras traduzem o valor da mudança e são geradas através de uma representação 
monetária da importância que a mudança tem para o stakeholder. Nesse sentido, procurou-se identificar 
outros serviços que pudessem promover a mesma mudança, selecionados de acordo com o perfil do público-
alvo e a realidade do concelho de Fafe, de forma a estimar o valor das mesmas.

Para a identificação da aproximação financeira da mudança ‘melhoram a gestão do orçamento doméstico’ 
foi utilizada a metodologia das preferências declaradas, questionando-se as famílias beneficiárias 
relativamente ao valor atribuído ao cabaz recebido, que depois se multiplicou por três (número médio de 
distribuições anuais).

Por sua vez a mudança ‘demonstram melhor bem-estar’ foi calculada no pressuposto de que um local 
alternativo para aquisição dos mesmos bens que originam a melhoria do bem-estar poderia decorrer numa 
superfície comercial, pelo que foi constituído pela equipa um cabaz de produtos, nomeadamente alimentos 
e roupas, e comparados os preços médios numa superfície comercial de vestuário económico e de um 
supermercado onde tinha sido realizada a última recolha de alimentos da instituição, sendo também 
multiplicado por três.

Para a mudança ‘tornam-se voluntários’ não foram identificados outros serviços, uma vez que é possível 
estimar o valor hora do trabalho voluntário, tendo como base de cálculo o valor hora correspondente ao 
salário mínimo nacional.

Também no caso das mudanças relativas ao stakeholder instituição o valor da mudança foi calculado 
diretamente, em função do valor dos donativos angariados na loja social e do valor atribuído pela empresa 
de reciclagem aos bens recolhidos. Refira-se que este valor foi atribuído a todos os bens, independentemente 
do seu estado de conservação, uma vez que mesmo aqueles que não poderão ser reutilizados, poderão ser 
transformados noutro tipo de recursos com valor, designadamente fibras têxteis recicladas e alcatrão.

As aproximações financeiras das mudanças ‘tornam-se doadores’ e ‘estão menos isolados’ foram também 
aferidas junto dos stakeholders. No primeiro caso, questionou-se os voluntários relativamente ao valor 
atribuído às doações efetuadas, multiplicando-se o resultado por uma média de três doações anuais. Para 
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aferir o valor da mudança ‘estão menos isolados’, colocou-se a questão “Das seguintes opções, o que 
escolheria fazer semanalmente para se sentir menos isolado?”, sendo as possibilidades de resposta 
previamente definidas pela equipa, tendo em conta o perfil dos voluntários e a realidade local, tendo recaído 
a maioria na opção ‘aulas de zumba’.

Finalmente, foram identificados, com base na experiência de terreno da equipa, os serviços que poderiam 
contribuir para as mudanças ‘demonstram melhor auto-estima’ e ‘integram-se socioprofissionalmente’, 
respetivamente sessões de psicologia com periodicidade mensal e formação profissional. De forma a aferir o 
valor destes serviços, foram consultados os preços praticados por um centro de psicologia local relativamente 
a cada sessão de atendimento psicológico e uma escola profissional da região no que se refere ao valor de 
um curso de formação profissional de operador de armazenagem.

Tabela 7–Aproximações financeiras

STAKEHOLDERS MUDANÇA APROXIMAÇÃO FINANCEIRA VALOR DA AF

Famílias beneficiárias 

dos bens doados

Melhoram gestão do 

orçamento doméstico

Valor do cabaz entregue a cada família, 

considerando-se a distribuição média a cada 

três meses

128€

Demonstram melhor 

bem-estar

Vale de compras a gastar num shopping 350€

Tornam-se voluntários Valor hora do trabalho voluntário no projeto 430,56€

Voluntários Tornam-se doadores Valor do cabaz doado (atribuido pelos 

próprios voluntários), considerando uma 

média de doações de 3 vezes/ano 

81€

Estão menos isolados Valor de aulas de zumba 120€

Demonstram melhor 

auto-estima

Uma sessão de psicologia por mês 600€

Integram-se 

socioprofissionalmente

Valor de curso de formação de 500h 468€

Instituição Demonstra maior 

responsabilidade ambiental

Valor atribuído pela empresa de reciclagem 

ao kg de peças enviadas para reciclagem

0,05€

Angaria fundos através de 

donativos simbólicos na loja 

social

Valor dos donativos angariados na loja social 1€
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5. IMPACTO E RETORNO SOCIAL

5.1. ATRIBUIÇÃO I

A atribuição I estima a proporção de mudança que teria acontecido independentemente da existência do 
projeto em análise.

Não obstante a reflexão da equipa, partiu-se da experiência dos stakeholders para a identificação deste 
desconto, questionando-se quantas pessoas teriam conseguido cada mudança sem a nossa intervenção e 
calculando-se a média de respostas. A atribuição I relativa ao stakeholder instituição foi calculada pela equipa 
de análise.

Tabela 8–Atribuição I

STAKEHOLDER MUDANÇA AT I FONTE/QUESTÃO

Famílias beneficiárias 

dos bens doados

Melhoram a gestão do 

orçamento doméstico

20% Em 10 pessoas apoiadas por este projeto, 

quantas acha que teriam conseguido esta 

mudança sem a nossa intervenção?

Demonstram melhor 

bem-estar

 19%

Tornam-se voluntários  16%

Voluntários Tornam-se doadores  45%

Estão menos isolados  57%

Demonstram melhor 

auto-estima

45%

Integram-se 

socioprofissionalmente

 38%

Instituição Demonstra maior 

responsabilidade ambiental

25% Reflexão da equipa de análise (considerou-se 

que, ainda que em menor escala, se verificaria 

alguma mudança ao nível da responsabilidade 

ambiental da instituição, mas que a mudança 

‘angaria fundos através dos donativos 

simbólicos na loja social’ não ocorreria de outra 

forma)

Angaria fundos através dos 

donativos simbólicos na loja 

social

0%
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5.2 ATRIBUIÇÃO II

A atribuição do tipo II permite-nos aferir a existência de outros agentes que possam ter contribuído para a 
mudança, sem que os tenhamos contabilizado na atribuição I.

Os stakeholders foram envolvidos na resposta a diferentes questões, que visavam identificar a existência de 
outras pessoas ou serviços que pudessem ter contribuído para a mesma mudança e a quantidade de crédito 
na mudança que atribuem aos mesmos e ao projeto. Considerando o reduzido número de respostas, a 
equipa efetuou uma estimativa com base nos testemunhos recolhidos.

Tabela 9–Atribuição II

STAKEHOLDER MUDANÇA AT II FONTE/QUESTÃO

Famílias beneficiárias 

dos bens doados

Melhoram a gestão 
do orçamento 
doméstico

35% Existe outro serviço que possa ter contribuído para essa mudança? 
Qual?

De 0 a 100 quanta acha que esse serviço contribui para esta 
mudança?

De 0 a 100 quanto acha que o nosso projeto contribui para esta 
mudança?

Reflexão da equipa de análise (foi atribuída uma percentagem de 
35% aos outros serviços de apoio em géneros referidos pelos 
stakeholders, que apenas abrangem beneficiários de bairros 
específicos da cidade e de 30% ao eventual incentivo de amigos e 
familiares ou a outros fatores não identificados, que possam 
contribuir para a mudança ‘tornam-se voluntários’.

Demonstram melhor 
bem-estar

35%

Tornam-se 
voluntários

30%

Voluntários Tornam-se doadores 20% Existe outro serviço que possa ter contribuído para essa mudança? 
Qual?

De 0 a 100 quanta acha que esse serviço contribui para esta 
mudança?

De 0 a 100 quanto acha que o nosso projeto contribui para esta 
mudança?

Reflexão da equipa de análise (considerando que o tipo de 
mudanças originadas pelo projeto são passíveis de ser geradas em 
simultâneo por outras atividades ou pessoas, a equipa optou por 
considerar uma atribuição II de 50% em todas as mudanças, apesar 
dos 80% atribuídos à instituição, com exceção da mudança ‘tornam-
se doadores’, a que se associou uma atribuição II de 20%, por ser 
menos permeável à intervenção de outros agentes)

Estão menos isolados 50%

Demonstram melhor 
auto-estima

50%

Integram-se a nível 
social e profissional

50%
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STAKEHOLDER MUDANÇA AT II FONTE/QUESTÃO

Instituição Demonstra maior 
responsabilidade 
ambiental

25% Reflexão da equipa de análise (a mudança ‘demonstra maior 
responsabilidade ambiental’ deve-se também à colaboração de 
doadores que entregam bens para o projeto)

Angaria fundos 
através dos donativos 
simbólicos na loja 
social

0%

5.3. TAXA DE REDUÇÃO

A taxa de redução permite-nos identificar a desvalorização a que a mudança pode estar sujeita com o passar 
do tempo.

Considerando a probabilidade de a questão aplicada a este desconto poder não ser compreendida pelos 
stakeholders, a redução foi avaliada pela equipa de análise.

STAKEHOLDER MUDANÇA REDUÇÃO FONTE/QUESTÃO

Famílias beneficiárias 
dos bens doados

Melhoram a gestão do 
orçamento doméstico

100 Reflexão da equipa de análise, tendo em consideração 
os seguintes patamares de redução: 1) 0% não há 
redução do impacto da mudança e até pode haver um 
aumento; 2) 25% o impacto da mudança pode não ser 
tão forte como no início; 3) 50% o impacto da mudança 
pode decair bastante; 4) 75% é possível que perdure 
algum impacto, ainda que pequeno, ao longo do 
tempo; 5) 100% após o primeiro ano a mudança perde 
completamente o seu efeito.

Demonstram melhor 
bem-estar

75

Tornam-se voluntários 75

Voluntários Tornam-se doadores 50

Estão menos isolados 50

Demonstram melhor 
auto-estima

50

Integram-se a nível social e 
profissional

50

Instituição Demonstra maior 
responsabilidade 
ambiental

50

Angaria fundos através dos 
donativos simbólicos na 
loja social

100
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5.4. DESLOCAÇÃO

A deslocação refere-se a outras mudanças geradas na comunidade, de forma não intencional, na sequência 
dos processos de mudança desencadeados pelo projeto. Após análise da equipa, não foi detetada qualquer 
deslocação, pelo que não foram efetuados descontos neste âmbito.

5.6. MAPA DE IMPACTO SOCIAL1

O mapa de impacto reúne os dados recolhidos ao longo das diferentes fases de análise, permitindo o cálculo 
do impacto e do retorno social do projeto.

O impacto é calculado multiplicando a quantidade de cada mudança pelo valor da respetiva aproximação 
financeira, aplicando os devidos descontos. Conclui-se que as mudanças com maior impacto ‘demonstram 
melhor bem-estar’, ‘tornam-se voluntários’, ‘angaria fundos através dos donativos simbólicos na loja social’) 
correspondem precisamente a alguns dos aspetos inovadores do projeto: o envolvimento dos próprios 
beneficiários enquanto parte ativa na resposta às suas necessidades e o recurso a uma nova forma de 
distribuição de bens, que contribui para a sustentabilidade do próprio projeto.

O cálculo do retorno social é efetuado para um período temporal de três anos, tendo em conta a duração das 
mudanças, pelo que as mudanças que se extinguem com um eventual término do projeto não apresentam 
retorno social nos anos 2 e 3.

Finalmente, o SROI do projeto obtém-se somando o retorno social de todas as mudanças ao longo dos três 
anos e dividindo pelo valor dos recursos investidos pelos stakeholders, o que resulta, no caso do presente 
projeto, num retorno social de 2,31€ por cada euro investido.

5.7. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Tendo em conta as estimativas e variações realizadas ao longo da presente análise, importa avaliar o impacto 
de alterações em determinados parâmetros, cuja variação, positiva ou negativa, pode influenciar o 
desempenho do projeto. Adicionalmente, a análise de sensibilidade proporciona à equipa a oportunidade de 
reflexão crítica sobre as decisões tomadas ao longo da análise e sobre eventuais necessidades de melhoria, 
sustentando o valor do SROI apresentado.

Com base na análise gráfica do retorno social por stakeholder, conclui-se que as famílias beneficiárias dos 
bens doados apresentam maior retorno social, o que se deve em parte ao facto de não efetuarem o mesmo 
tipo de investimento que os restantes stakeholders. Sujeitando as mudanças ao mesmo tipo de análise, 
conclui-se que ‘tornam-se voluntários’ e ‘demonstram melhor bem-estar’ se destacam pela positiva, 
enquanto as mudanças ‘estão menos isolados’, ‘tornam-se doadores’ e ‘demonstra maior responsabilidade 
social’ assumem menor peso no SROI. Nesse sentido, introduziu-se variação em alguns destes parâmetros, 
nomeadamente aumentando/diminuindo a população do stakeholder famílias beneficiárias, partindo do 
pressuposto de que poderá efetivamente variar, diminuindo a quantidade da mudança ‘demonstram melhor 
bem-estar ou aumentando a duração da mudança ‘estão menos isolados’. É naturalmente a variação na 
população a mais significativa, sendo que o aumento da duração da mudança ‘estão menos isolados’ resulta 
numa variação inferior a 1% no SROI.

1 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.
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Um conjunto de outros parâmetros críticos foi identificado através de uma análise reflexiva relativamente aos 
pontos fortes e aspetos a melhorar da análise. Foi também sujeita ao exercício de análise de sensibilidade a 
quantidade de alguns indicadores, pelo facto de se supor que as questões colocadas poderão não ter sido 
bem compreendidas pelos stakeholders. Foi ainda diminuída a atribuição II da mudança ‘demonstram melhor 
auto-estima’’, uma vez que o valor identificado pelos voluntários era de facto inferior, mas tinha sido revisto 
pela instituição, considerando a permeabilidade desta mudança a outro tipo de agentes. Finalmente, foram 
considerados os eventuais custos indiretos com a estrutura e imputados ao investimento da instituição em 
5%, pelo facto de a Delegação de Fafe depender estruturalmente da Cruz Vermelha Portuguesa. Este exercício 
resultou em alterações no SROI inferiores a 4%, que não se consideram significativas.

Finalmente, foram considerados eventuais fatores externos que possam vir a influir no impacto do projeto, 
tendo-se identificado a possibilidade de as doações sofrerem oscilações, o que determinaria também uma 
alteração no valor do cabaz de bens distribuídos às famílias. Uma variação de 20% na referida aproximação 
financeira, teve um impacto inferior a 1% no SROI, pelo que não deverá constituir motivo de preocupação 
para o projeto.

Para além das variações de cada um dos parâmetros já referenciados, levadas a cabo isoladamente, foram 
ainda construídos dois cenários – otimista e pessimista – em que todos os parâmetros críticos identificados 
em cada cenário e referenciados anteriormente foram alterados em simultâneo, de forma a obter um novo 
rácio SROI. Conclui-se que o SROI calculado de 2.31€ poderá variar entre 1,89€, num cenário pessimista, isto é, 
caso se aplicassem todos os parâmetros que influem negativamente no projeto, e 2,70€, num cenário 
otimista.

Tabela 11–Análise de sensibilidade–cenário otimista

MÉTODO STAKEHOLDER PARÂMETRO HIPÓTESE VARIAÇÃO  
NO SROI

Análise gráfica Famílias beneficiárias 

dos bens doados

População Aumentar a população 

em 22 pessoas

12.12%

Análise gráfica Voluntários Duração da mudança ‘estão 

menos isolados’

Aumentar duração em 1 

ano

0.43%

Análise gráfica Instituição Aproximação financeira da 

mudança ‘demonstra maior 

responsabilidade ambiental’

Aumentar valor da 

aproximação financeira 

para 0,10

1.30%

Análise 

reflexiva

Voluntários Quantidade do indicador ‘n.º 

de vezes que efetuam 

doações’ da mudança 

‘tornam-se doadores’

Aumentar quantidade 

em 30%

0%

Análise 

reflexiva

Voluntários Atribuição II na mudança 

‘demonstram melhor 

auto-estima’’

Diminuir a atribuição II 

para 25%

2.38%

Análise de 

fatores 

externos

Famílias beneficiárias 

dos bens doados

Aproximação financeira da 

mudança ‘melhoram a gestão 

do orçamento doméstico’

Aumentar a aproximação 

financeira em 20%

0.87%
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Tabela 12–Análise de sensibilidade–cenário pessimista

MÉTODO STAKEHOLDER PARÂMETRO HIPÓTESE VARIAÇÃO 
NO SROI

Análise gráfica Famílias beneficiárias dos 

bens doados

População Diminuir a 

população em 

22 pessoas

-12.12%

Análise gráfica Famílias beneficiárias dos 

bens doados

Quantidade da mudança 

‘demonstram melhor bem-estar’

Diminuir 

quantidade em 

10%

-3.90%

Análise reflexiva Instituição Custos indiretos da Sede Nacional 

da CVP nos recursos investidos 

pelo stakeholder instituição

Aumentar valor 

dos recursos 

investidos pelo 

stakeholder 

instituição em 

5%

-2.60%

Análise reflexiva Famílias beneficiárias dos 

bens doados

Quantidade dos indicadores ‘valor 

aplicado no pagamento de 

dívidas’ da mudança ‘melhoram a 

gestão do orçamento doméstico’

Diminuir 

quantidade em 

10%

0%

Análise reflexiva Famílias beneficiárias dos 

bens doados

Quantidade do indicador ‘valor 

aplicado na aquisição de outros 

bens essenciais’ da mudança 

‘melhoram a gestão do 

orçamento doméstico’ 

Diminuir 

quantidade em 

10%

0%

Análise de fatores 

externos

Famílias beneficiárias dos 

bens doados

Aproximação financeira da 

mudança ‘melhoram a gestão do 

orçamento doméstico’

Diminuir a 

aproximação 

financeira em 

20%

-0.43%
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6. CONCLUSÃO E 
RECOMENDAÇÕES

O SROI do projeto Família+Feliz foi calculado com o envolvimento dos stakeholders famílias beneficiárias dos 
bens doados, voluntários e instituição, considerando o investimento maioritário da instituição, a par das 
horas de voluntariado do stakeholder voluntários e o apoio de alguns patrocinadores.

Conclui-se que o projeto tem maior impacto no stakeholder famílias beneficiárias, mas constata-se que a 
mudança ‘angaria fundos através de donativos simbólicos na loja social’ é também significativa para o 
stakeholder instituição, o que se destaca positivamente pelo contributo para a sustentabilidade do próprio 
projeto.

IMPACTO POR STAKEHOLDER

30+61+9 › Famílias beneficiárias dos bens doados

› Instituição

› Voluntários

É também coerente com os objetivos do projeto o facto de a mudança ‘tornam-se voluntários’ se destacar 
positivamente na análise do impacto, a par da mudança ‘demonstram melhor bem-estar’.

Esperar-se-ia que o impacto do projeto nos voluntários fosse superior, mas o facto de o número de voluntários 
ser bastante inferior ao número de famílias beneficiárias e por se ter atribuído maior percentagem de 
desconto – tendo em conta a natureza das mudanças que lhes estão associadas–tornam natural o resultado 
encontrado.

Genericamente, considera-se que o SROI de 2.31€ é consistente com a natureza do projeto, a sua fase de 
desenvolvimento, o tipo de mudanças geradas e o período disponível para análise. O exercício de análise de 
sensibilidade a que foi sujeito este rácio demonstrou também que a eventual variação é reduzida, entre 1.89€ 
e 2.70€ refletindo o rigor e fiabilidade do trabalho realizado, não obstante os constrangimentos inerentes a 
este tipo de análise.

Como ponto forte da análise destaca-se a proximidade já existente com os stakeholders, que permitiu 
construir à partida uma consistente teoria da mudança. A recolha de informação foi condicionada, contudo, 
pelos constrangimentos de tempo, uma vez que tendo em conta a metodologia selecionada, apenas foi 
possível envolver os stakeholders que participaram no projeto nesse período, limitando o tamanho da 
amostra. 
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Refira-se ainda que a literatura recomenda a utilização de métodos alternativos à aplicação de escalas junto 
de públicos vulneráveis, o que não foi possível no período de tempo disponível, pelo que será importante 
criar outras metodologias de envolvimento e recolha de informação. Na mesma linha de ideias, sugere-se o 
desenvolvimento de estratégias para o envolvimento de outros stakeholders que não foram incluídos nesta 
análise–nomeadamente os doadores–e que seja considerada uma eventual distinção entre as famílias 
beneficiárias da loja social e da distribuição gratuita, o que também não foi possível apurar no decurso da 
presente análise.

A participação neste programa gerou ainda um conjunto de mais-valias para a instituição e equipa de análise, 
designadamente a tomada de consciência das vulnerabilidades e pontos fortes do projeto, a partilha do 
projeto com outros stakeholders e entidades, que enriqueceram o trabalho com a sua perspetiva, o 
desenvolvimento de novas estratégias de medição do impacto e avaliação de projetos em geral e, ainda, 
uma nova postura no que se refere ao planeamento e avaliação de projetos no contexto das atuais exigências 
da área da economia social.

Finalmente, considera-se que todos os envolvidos estão mais capacitados para comunicar o valor 
acrescentado do projeto e, dessa forma, potenciar o impacto do mesmo junto de todas as partes interessadas, 
o que corresponde aos objetivos inicialmente estabelecidos para o presente exercício de análise.

IMPACTO POR MUDANÇA

5+32+23+1+1+5+3+1+29 › Melhoram a gestão do orçamento doméstico 5% 

› Demostram melhor bem-estar 32%

› Tornam-se voluntários 24%

› Tornam-se doadores 0,3%

› Estão menos isolados 1%

› Demonstram melhor auto-estima 5%

› Integram-se socioprofissionalmente 3%

› Demonstram maior responsabilidade ambiental 1%

› Angaria fundos, através de donativos na loja social 29%
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8. MAPA DE IMPACTO

Stakeholders Recursos Resultados Mudanças Descontos (DC) Impacto Cálculo do Retorno Social

Quem afetamos/

nos afeta?       

O que vão eles investir? Valor € Atividades em números Descrição Indicador Quantidade 

(QT)

Duração Aproximação Financeira (AF) Valor AT I D AT II Redução QT x AF - DC Taxa de Desconto 5.50%

O que muda nas suas vidas? Como medimos a mudança? 1 Que preço atribuímos à mudança? Ano 0 Ano 1 Ano 2

Famílias 

beneficiárias dos 

bens doados

Tempo Não 

calculado

128 famílias são 

apoiadas em 52 sessões 

de distribuição gratuita 

e 255 dias de 

distribuição na loja ao 

longo de um ano

Melhoram a gestão do 

orçamento doméstico
Valor aplicado no pagamento de dívidas 23.65 0 Valor do cabaz entregue a cada família, 

considerando-se a distribuição média a cada 

três meses

128.00 € 20% 0% 35% 100% 1574.144 1,574.14 € 0.00 € 0.00 €

Valor aplicado na aquisição de outros bens 

essenciais

Nível de auto-eficácia na gestão do orçamento 

doméstico

Demonstram melhor 

bem-estar
N.º de peças disponiveis que fazem com que se 

sinta mais satisfeito com imagem pessoal

53.73 1 Vale de compras a gastar num shopping 350.00 € 19% 0% 35% 75% 9901.096 9,901.10 € 9,901.10 € 0.00 €

Grau de satisfação com as condições de vida

Grau de satisfação com a apresentação pessoal

Tornam-se voluntários N.º de inscrições como voluntários registadas 

pela instituição

30.08 1 Valor hora do trabalho voluntário no projeto 430.56 € 16% 0% 30% 75% 7615.332 7,615.33 € 7,615.33 € 0.00 €

Nível de motivação para inscrição como 

voluntários

Voluntários Tempo 8,611.20 € 18 voluntários 

participam ao longo de 

um ano em 3120 horas 

de voluntariado

Tornam-se doadores N.º de vezes em que efetuam doação de bens 3.38 1 Valor do cabaz doado (atribuido pelos 

próprios voluntários), considerando uma 

média de doações  

de 3 vezes/ano

81.00 € 45% 0% 20% 50% 120.463 120.46 € 120.46 € 0.00 €

Nível de motivação para a doação de bens

Estão menos isolados N.º de vezes em que se encontra com outras 

pessoas

7.14 1 Valor de aulas de zumba 120.00 € 57% 0% 50% 50% 184.212 184.21 € 184.21 € 0.00 €

Grau de satisfação com a participação em 

atividades sociais

Nível de isolamento

Demonstram melhor 

auto-estima
N.º de pessoas com quem partilha a experiência 

de voluntariado

9.12 1 Valor de consultas mensais de psicologia 600.00 € 45% 0% 50% 50% 1504.8 1,504.80 € 1,504.80 € 0.00 €

Grau de confiança nas suas capacidades 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Grau de satisfação consigo próprio 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Integram-se 

socioprofissionalmente
N.º de integrações socioprofissionais reportadas 

pelos técnicos de acompanhamento

7.45 1 Valor curso formação de 500h 468.00 € 38% 0% 50% 50% 1080.846 1,080.85 € 1,080.85 € 0.00 €

Grau de satisfação com a sua capacidade de 

trabalho

0.00 € 0.00 € 0.00 €

Instituição Espaço loja, espaço armazém, 

fornecimentos e serviços externos 

(água, luz, comunicações), transporte, 

material de apoio, material de registo, 

horas colaboradores na supervisão das 

atividades de voluntariado

12,843.72 € 52 sessões de 3 horas 

de recolha de bens/

triagem de bens/

distribuição gratuita e 

255 dias de distribuição 

na loja

Demonstra maior 

responsabilidade ambiental

Kg de peças enviadas para reciclagem 10000 1 Valor atribuído pela empresa de reciclagem 

ao kg de peças enviadas para reciclagem

0.05 € 25% 0% 25% 50% 281.25 € 281.25 € 281.25 € 0.00 €

Angaria fundos através dos 

donativos simbólicos na loja 

social

Valor dos donativos angariados na loja social 9000 0 Valor dos donativos angariados na loja social 1.00 € 0% 0% 0% 100% 9,000.00 € 9,000.00 € 0.00 € 0.00 €

Patrocinadores Lanche para voluntários, materiais 

proteção individual, caixa registadora

549.30 €

Total 22,004.22 € Total 31,262.14 € 31,262.14 € 20,688.00 € 0.00 €

Valor presente de cada ano (após 

descontos)

31,262.14 € 19,609.48 € 0.00 €

Valor atual líquido total (VAL) 50,871.62 €

VAL - Investimento 28,867.40 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento) 2.312
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CLICK
ATIVAR COMPETÊNCIAS DE 

EMPREGABILIDADE

EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal

Projeção de impacto 2016-2018 
METODOLOGIA SROI
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A EAPN Portugal é uma Associação de Solidariedade Social com estatuto de ONGD, que representa em 
Portugal a European Anti Poverty Network (EAPN), desde a sua fundação em 1990. Tem por objetivo defender 
os direitos humanos fundamentais e garantir que todos tenham as condições necessárias ao exercício da 
cidadania e a uma vida digna, através da promoção da luta contra a pobreza e exclusão social, do trabalho 
em rede e do envolvimento de toda a sociedade civil.

O presente trabalho pretende determinar o valor social gerado pela intervenção do projeto Click - Ativar 
competências para a empregabilidade, junto do grupo de desempregados de longa duração e do tecido 
empresarial (empregador) da Figueira da Foz, bem como na equipa de mediadores/as do projeto, através da 
metodologia SROI – Social Return on Investment, que permite comparar os beneficios gerados por uma 
intervenção com a despesa necessária para os obter.

A análise apresentada é prospetiva e pretende descrever todas as etapas percorridas para calcular o valor do 
impacto social do projeto, cujo rácio SROI obtido é de 2,18€ de benefícios sociais por cada euro de 
investimento.

O modelo SROI, segundo a análise de sensibilidade realizada, é sólido, visto ter de se alterar diversas váriáveis 
para que o rácio se altere.

Por fim, as mudanças com maior impacto são as dos stakeholders desempregados de longa duração, 
sobretudo ao nível da mudança ‘maior eficácia e proatividade para a procura de emprego’.
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1. ÂMBITO E STAKEHOLDERS

1.1. ÂMBITO DA ANÁLISE

A EAPN Portugal é uma Associação de Solidariedade Social, com estatuto de ONGD, sediada no Porto e que 
estende a sua ação a todo o país, através de 18 Núcleos Distritais.

A sua missão é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que todos sejam 
corresponsáveis na garantia do acesso dos cidadãos a uma vida digna, baseada no respeito pelos Direitos 
Humanos e no exercício pleno de uma cidadania informada, participada e inclusiva. Sustentada nos valores 
de dignidade, justiça, solidariedade e igualdade, move a EAPN a visão de um mundo livre de pobreza e de 
exclusão social. 

A nossa intervenção visa dinamizar rede entre instituições, grupos e pessoas que trabalham na luta contra a 
pobreza e a exclusão social, promovendo e aumentando a eficácia e eficiência das suas ações, fazendo com 
que tenham expressão e dando voz aos próprios indivíduos vulneráveis, capacitando-os para a sua efetiva 
participação. A nossa ação enquadra-se na promoção da igualdade de oportunidades para todos, intervindo 
através de informação, investigação, formação e lóbi.

O contexto de desemprego estrutural de âmbito mais abrangente e igualmente local revela desde logo o 
enquadramento da necessidade social a que vimos dar resposta através do projeto Click, integrado num 
acordo de cooperação entre a EAPN Portugal e o IEFP, suas entidades promotoras e financiadoras. 

Ao longo do ano de 2015, o projeto será implementado em quatro regiões, com a constituição de quatro 
grupos, dois com desempregados de longa duração e dois com jovens NEET (não estudam, não trabalham 
nem estão em formação),  tendo em conta diferentes graus de escolaridade.

O Click é um projeto de mediação entre oferta e procura de emprego, desenvolvendo um instrumento de 
complementaridade aos serviços de emprego públicos. No lado da procura, através de sessões de coaching, 
trabalhamos a motivação e ativação de outras competências que podem contribuir para a empregabilidade 
de públicos vulneráveis, promovendo uma gestão individualizada e participativa do seu processo de procura 
de emprego. No lado da oferta, apresentamos a empregadores formas ativas de promoverem 
empregabilidade, atuando na dimensão da responsabilidade social, através de instrumentos de marketing 
para a empregabilidade, dinamizando formatos experimentais de ferramentas como currículo, carta de 
apresentação e entrevistas de seleção, adaptados para/com os públicos envolvidos. 

O presente relatório SROI incide numa análise prospetiva, junto do grupo que terá lugar no concelho da 
Figueira da Foz, distrito de Coimbra constituído por 15 desempregados de longa duração com qualificações 
elevadas. Esta análise tem como propósito principal retirar aprendizagens sobre como melhorar a 
intervenção, assim como fundamentar o impacto do projeto junto dos co-financiadores.
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1.2. STAKEHOLDERS

1.2.1. STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS

Neste ponto serão apresentados todos os stakeholders identificados como partes fulcrais ao desenvolvimento 
do projeto e que por esse motivo, têm  influência direta na geração de mudanças dos beneficiários do 
projeto. São eles as partes interessadas na procura, na oferta, na mediação e na promoção (EAPN Portugal) e 
financiamento (IEFP).

Importa salientar que, ao longo da análise SROI, foram identificados outros stakeholders que efetivamente 
seriam uma mais valia para o processo de avaliação de impacto, designadamente a comunidade,  as famílias 
e  o Estado, mas devido ao calendário do Programa Impacto Social, não nos foi possível incluir.

Tabela 1 -  Stakeholders incluídos e excluídos

STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

A) Partes interessadas na procura:

- Beneficiários diretos

- Identificação

- 15  Desempregados de longa 

duração (DLD) com  elevadas 

qualificações e com idades 

compreendidas entre os 35 e 55 

anos.

Sim Beneficio direto na promoção das suas competências 

transversais e sua aplicação em competências de 

empregabilidade

Famílias Não As famílias poderiam ser consideradas um stakeholder a 

envolver, visto os agregados familiares dos DLD sofrerem 

alterações, restrições orçamentais, e consequentemente, 

alterações na sua qualidade de vida. No entanto, por falta de 

tempo para explorarmos as mudanças, optámos por não os 

envolver.

B) Partes interessadas na oferta:

Tecido empregador (empresas, 

associações empresariais e 

comerciais, organizações da 

economia social)

Sim Influência na promoção de mudanças junto dos beneficiários 

diretos do projeto

Benefícios diretos no desenvolvimento de lógicas de 

responsabilidade social

Comunidade Não Poderia ser considerado um stakeholder, visto poder vir a 

beneficiar com o desenvolvimento da economia local, em 

particular com os possíveis projetos de empreendedorismo a 

desenvolver. No entanto, foi excluída da análise, devido ao 

pouco tempo disponível para analisar as mudanças.
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STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

C) Partes interessadas na mediação

Equipa do projeto (técnico de 

acompanhamento direto  -EAPN 

sede - e local - EAPN Coimbra);  

dinamizador do grupo da 

Figueira da Foz; técnico de 

acompanhamento do Centro de 

Emprego)

Sim Influência na promoção de mudanças junto dos beneficiários 

(dinamização sessões de coaching).

Benefícios diretos no ajustamento/melhoria da metodologia e 

do conjunto do projeto.

Técnico de acompanhamento do 

Centro de Emprego

Não Potencial elemento de articulação/Mediador  entre oferta e 

procura, designadamente na sinalização e seleção conjunta de 

desempregados de longa duração com elevadas qualificações, 

inscritos no CTE da Figueira da Foz e de potenciais 

empregadores.

Sendo este mediador um elemento essencial na prossecução 

do projeto, por motivos alheios á nossa vontade, não foi possível 

incluí-lo na nossa análise, em particular no segundo momento.

D) Partes interessadas na promoção 

e financiamento:

- EAPN Portugal 

- Entidades estratégicas 

- Representante do IEFP central 

(lógica do financiamento)

·        

Não  Influência na promoção de mudanças junto dos beneficiários e 

na articulação com a entidade promotora do projeto:

a) [acompanhamento] contributos na mediação entre oferta e 

procura do presente projeto, através da técnica de articulação 

do Centro de Emprego definida para efeito.

b) [financiamento] influência de processos de promoção de 

empregabilidade ao nível dos serviços públicos de emprego, 

consolidando lógicas de trabalho em rede e respostas 

personalizadas em detrimento de uma ativação compulsiva 

para o emprego

Estado Não Poderia ser considerado um stakeholder, visto que parte dos 

desempregados, são beneficiários de subsídio de desemprego, 

prestação social atribuída pelo Estado. Porém,  devido ao tempo 

que tivémos  disponível, optou-se por não o considerar 

enquanto, stakeholder. 

1.2.2. ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

A análise SROI é construída sobre a perspetiva dos diferentes stakeholders sobre as mudanças que as 
intervenções podem provocar nas suas vidas. No entanto, devido ao curto espaço de tempo de 
desenvolvimento dos protótipos SROI no Programa Impacto Social, optou-se por incluir na nossa análise os 
stakeholders que estão diretamente ligados às atividades, designadamente os desempregados de longa 
duração (DLD) com elevadas qualificações, o tecido empregador e os mediadores/as do projeto.
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O envolvimento dos diferentes stakeholders decorreu em momentos diferentes. Num primeiro momento, 
para sensibilizar para a participação dos stakeholders no processo e  construir pontos de ligação para a recolha 
de informação necessária ao mapeamento da  teoria da mudança. Para tal recorremos à experiência piloto do 
Click, à leitura de documentação sobre as competências transversais e o seu papel na empregabilidade, os 
efeitos do desemprego nas pessoas e a responsabilidade social das empresas, bem como à observação 
participante e aos resultados obtidos com as entrevistas semi-diretivas. A observação participante foi 
também usada aquando da apresentação e sensibilização para a participação no projeto. 

Num segundo momento, após alguns ajustes efetuados à teoria da mudança e à construção dos indicadores 
de análise, foram elaborados e aplicados inquéritos aos diferentes stakeholders incluídos na nossa análise.

Por fim, importa referir que no segundo momento e no sentido de triangular dados, foram auscultados, 
através da aplicação de questionários via e-mail e telefone, quatro pessoas que participaram no projeto 
piloto do Click em Águeda. A seleção destas quatro pessoas teve por base as habilitações elevadas, à 
semelhança do grupo da Figueira da Foz.

Tabela 2 - Envolvimento dos stakeholders

STAKEHOLDERS QUANDO MÉTODO

Desempregados de 

Longa Duração

1ª fase 

(Março - Abril) 

Entrevistas exploratórias, (2, semi-diretivas), pela técnica do projeto impacto social 

da EAPN Coimbra.

Observação participante nas 3 sessões de sensibilização para a participação no 

Projeto Click.

Questionários sobre o perfil  e motivação dos DLD.

31 stakeholders envolvidos.

2ª fase 

(Abril - Maio)

Questionários a 15 DLD, presencialmente, no dia 27 de Abril.

Realização de um grupo focal com DLD e observação participante.

Questionários a 3 pessoas que participaram no projeto piloto em Águeda, via e-mail 

e 1  por telefone, a 4 de Maio.

Tecido empregador e 

empregarial

1ª fase O técnico de acompanhamento da EAPN contactou o CTE, no sentido de sinalizar 

empresas locais e/ou entidades sociais, no sentido de os auscultar e obter 

informação sobre a empregabilidade e a responsabilidade social. Dado não ter sido 

possível contatar presencialmente, este stakeholder,, contactou-se 1 entidade via 

telefone.  

2.ª fase Questionários, via e-mail, a entidades empregadoras, 2 de economia social e 2 do 

sector lucrativo.

A sinalização e envolvimento dos empregadores foi efetuada pela técnica da EAPN 

de Coimbra em articulação com técnica do programa Impacto social. da EAPN.

Partes interessadas na mediação - Equipa do projeto:

a) Centro de emprego 1.ª fase O técnico da EAPN contactou pessoalmente, a técnica de acompanhamento do 

CTE e auscultou-a sobre as mudanças e expetativas do projeto, de forma informal.

2ª fase Inquérito semi-aberto, via e-mail,   ao  técnico do CTE (o qual não foi devolvido).
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b) Dinamizador do 

coaching

1ª fase Entrevista (1) semi-diretiva, via telefone, sobre as expetativas iniciais e quais as 

mudanças que acha que vão ocorrer ao longo do projeto.

2ª fase Questionário via e-mail

c) EAPN Sede e EAPN 

Coimbra

1ª fase Questionário (1), sobre as expectativas iniciais do processo e quais as mudanças que 

considera poderem ocorrer. Aplicado via e-mail.

2ª fase Questionários, 1 via e-mail e 1 presencial..

Foram ainda efetuados contatos via telefone com a técnica de acompanhamento 

direto do projeto, no sentido de colocar algumas questões de aprofundamento. (1 

de Junho)

Assim sendo, num segundo momento, foram construídos questionários para cada um dos grupos de 
stakeholders, os quais foram aplicados a todas as pessoas previstas e envolvidas no Projeto. Todos os 
questionários foram devolvidos devidamente preenchidos, com excepção da técnica de acompanhamento 
do Centro de Emprego, 

Os questionários são essencialmente constituídos por questões fechadas. Não obstante, colocamos questões 
abertas, no sentido dos inquiridos poderem expressar a sua opinião e nos responderem de forma mais 
aprofundada  a algumas questões.
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2. RECURSOS E ATIVIDADES

2.1. INVESTIMENTOS 

Neste ponto, pretende-se identificar os recursos (monetários e não monetários) que cada stakeholder investe 
para a realização das atividades e consequentemente, atingir os resultados e mudanças pretendidas com o 
projeto. 

Para os stakeholders DLD, identificou-se o tempo como único recurso, o qual corresponderá ao tempo que 
vão estar nas 12 sessões de coaching, 6 horas cada, totalizando 72 horas. Dado ser um grupo que participa 
voluntariamente no Click, optou-se por atribuir um custo aproximado de 3€/h.

Relativamente ao tecido empregador, considerou-se como recursos a investir: o tempo, o espaço de 
formação, os equipamentos informáticos e a limpeza do espaço. 

Para o cálculo do valor hora dispendido pelos empregadores, considerou-se a remuneração média dos 
empresários, dirigentes e profissionais liberais, calculado em 2008, pelo Observa tório das Desigualdades da 
Universidade de Lisboa. O espaço de realização das sessões de coaching, os materiais audiovisuais e a limpeza 
da sala, foram considerados recursos investidos pelo stakeholder tecido empregador.

A equipa de mediadores, constituída pela técnica de articulação do CTE, a equipa técnica do Click (técnica da 
EAPN Portugal, sede e a técnica do Núcleo de Coimbra) e o/a dinamizador/a das sessões de coaching, investem  
essencialmente tempo para a preparação e desenvolvimento das ações, à excepção do/a dinamizador/ que 
para além do tempo, investe conhecimentos, os quais foram incluídos no valor hora da formação.

Quanto ao stakeholder Promotor (EAPN Portugal), o investimento essencial são os recursos humanos, material 
de suporte para desenvolver toda a parte logística e todas as atividades inerentes ao bom desenvolvimento 
do projeto,  em deslocações, seguros dos participantes e pagamento de almoços. O único custo associado à 
entidade promotora diz respeito à técnica do Núcleo Distrital de Coimbra da EAPN Portugal.

Por fim, o stakeholder Financiador investe dinheiro para o desenvolvimento do projeto Click, através do 
protocolo cooperação existente com a entidade promotora para a execução do projeto Click na Figueira da 
Foz.
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Tabela 3 - Recursos e investimento

STAKEHOLDERS RECURSOS VALORES VALOR

Desempregados de 

Longa Duração

 • Tempo Estima-se o valor de 3€/h para a participação de cada 

um dos 15 DLD, nas 12 sessões de coaching, totalizando 

72 horas.

3240€

Tecido empregador e 

empregarial

 • Tempo Estima-se que serão necessárias 3 empregadores que 

disponibilizam 8 horas nas 2 primeiras sessões (4 em 

cada sessão), mais 6 horas para o dia aberto às 

empresas e 6 para o speed recruitment, mais 8 horas 

para duas reuniões de acompanhamento . valor /diário, 

será de 7,88€

661,92€

 • Espaço para a formação 

 • Equipamentos 

utilizados (quadro, 

computador, vídeo-

projetor)

65€ por sessão, incluindo o valor dos equipamentos

x 12 sessões

780€

 • Limpeza do Espaço Calculou-se o valor de 6€ hora, considerando 1 hora 

necessária para a limpeza do espaço

72€

Total estimado do investido pelo tecido empregador: 1513,92€

Mediadores e técnica do 

projeto Click - EAPN 

Portugal

 • Tempo Estima-se que o tempo que a técnica de projeto Click 

investe no Grupo da Figueira da Foz são 25 horas 

mensais. Sabendo que o valor líquido da técnica é de 

1107,97€ e valor/ hora, 7,19€ o investimento da EAPN 

com a técnica é de cerca 179,75€ mensalmente durante 

6 meses, perfazendo um total de 1078,50€

1078,50€

Dinamizadora de 

Coaching

 • Tempo 

 • Conhecimentos

Calcula-se que o valor hora da sessão de Coaching é de 

33,83€, dado que o valor total diário de horas necessário 

à preparação e desenvolvimento de cada ação, é de 8 

horas, serão necessárias 96horas, investidas em tempo e 

conhecimentos pelo dinamizador, perfazendo um total 

de 3247,68€.

3247,68€

Financiador IEFP  • Material de apoio e 

apoio logístico, inclui 

resmas de papel por 

mês e fotocópias 

Estima-se que para a preparação de toda a logística 

necessária à realização das sessões, serão necessárias 8 

resmas de papel, com o custo de 4€ cada (€32), bem 

como a reprodução de documentos no valor mensal de 

5€. perfazendo um total de 30€.

62€

 • 3.Deslocações 18 deslocações da técnica do Porto para a Figueira da 

Foz. Estima-se que o valor da deslocação seja de 50€.

900€

 • 4.Pagamento de 

almoços aos 

desempregados de 

longa duração

4,27€x15 pessoas x 12 sessões

768,60€
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STAKEHOLDERS RECURSOS VALORES VALOR

Financiador IEFP  • 5. Subsídios de 

deslocação para os 

desempregados de 

Longa duração de 

acordo com o despacho 

normativo 12/2012 21 

5€ x 15 pessoas x 12 sessões 900€

 • Seguro dos 

participantes

11,50€x15 pessoas 172,50€

 • Criação de uma sub 

página internet projeto 

Click associada ao site 

do protocolo EAPN 

Portugal /IEFP, IP

O valor total da Criação de uma página de internet e os 

custos associados ao seu desenvolvimento no global 

do Click é de 2500€, pelo que este valor dividido pelos 

4 grupos de pessoas que estão a ser acompanhadas 

pelo Click, dá 625€

625€

Financiamento total pelo 

IEFP para o Click da 

Figueira da Foz

 • Dinheiro Valor total financiado para o Click 7754,28€

Promotor e financiador - 

EAPN Portugal

Dinheiro para despesas 

com:

 • Recurso Humano afecto 

no Núcleo Distrital de 

Coimbra

 • Deslocações

 • Funcionamento

Total  investido com a técnica de acompanhamento do 

Núcleo de Coimbra - 10 horas mensais, perfazendo um 

total de 431,40€

6 deslocações da técnica do Núcleo de Coimbra. Valor 

estimado é de 10€.

Contatos telefónicos e-mail`s, durante o projeto

431,40€

60€

10€

Total dinheiro investido pela EAPN Portugal  501,40€
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2.2. RESULTADOS

Dado que os investimentos alocados por cada um dos stakeholders tem por objetivo auxiliar a concretização 
das atividades propostas pelo projeto Click, de seguida faremos a apresentação das atividades realizadas e os 
resultados que se pretendem atingir.

Tabela 4 - Atividades e resultados

STAKEHOLDERS ATIVIDADES RESULTADOS 

Desempregados de 

Longa Duração

 • Sessões de coaching  • Participação de 15 desempregados de longa 

duração, nas 72 horas de coaching

 • Frequentam pelo menos 80% das 15 pessoas 

em todas as sessões.

Tecido empregador e 

empregarial

 • Reuniões com empresas/organizações na 

área da Figueira da Foz

 • Formalização de 3 parcerias;

 • Participação no dia aberto ás empresas - 1

 • Participação numa sessão de 

 • speed recruitment

 • Identificação de 1 perfil de colaborador

Mediadores: técnica de 

acompanhamento do 

Núcleo Distrital de 

Coimbra da EAPN com 

o projeto Click do CTE

 • Articulação com o CTE da Figueira da Foz e 

com a Técnica do Click, na sinalização de DLD 

e de potenciais empregadores, através de 

contatos telefónicos, via e-mail e CTT.

 • Reuniões conjuntas entre os mediadores

 • Sinalização e seleção de 15 desempregados de 

longa duração;

 • Sinalização de 4 potenciais empregadores;

Equipa técnica do Click  • Ações de sensibilização e informação junto 

do tecido empregador

 • 4 reuniões com entidades empregadoras;

 • Formalização de 3 parcerias com potenciais 

empregadores;

 • Sensibilização de 3 entidades para a 

responsabilidade Social das Empresas

 • Identificar o perfil de colaboradores que as 

empresas recrutam em colaboração com os 

empregadores

 • Definição de 1 perfil  de competências

 • Contatos via telefone e e-mail,  com o Centro 

de Emprego da Figueira da Foz

 • Formalizar 1 parceria entre o Centro de 

Emprego da Figueira da Foz e EAPN,

 •  Sinalização e seleção de 15 desempregados 

de longa duração com elevadas qualificações 

 • Selecção de 3 potenciais empregadores
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STAKEHOLDERS ATIVIDADES RESULTADOS 

Equipa técnica do Click  • Preparar e desenvolver toda a logística 

necessária á realização das sessões de 

coaching

 • Realização de 3 sessões de apresentação do 

projeto e sensibilização para a participação dos 

DLD no Click;

 • Selecção dos 15 DLD;

 • Contratualização de 1 dinamizador/a

 • Reserva de 1 espaço para a realização da ação

 • Preparar e desenvolver toda a logística 

necessária à realização das Comissões de 

Acompanhamento regional

 • 1 reunião da comissão regional de 

acompanhamento 

Dinamizador/a de 

Coaching

 • Preparação das sessões

 • Realização de sessões de coaching

 • 12 sessões de coaching

 • Definição de 15 projetos de vida

EAPN Portugal  • Criação de uma página WEB  • 1 página Web do Click associada ao site do 

protocolo EAPN Portugal /IEFP, IP
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3. TEORIA DA MUDANÇA

A teoria da mudança é uma metodologia que possibilita às entidades sociais orientar os seus projetos, mais 
concretamente as suas atividades para alcançar as mudanças sociais e comportamentais desejadas.

Sabemos que com o contexto socioeconómico de crise e o aumento estrutural do desemprego no país, os 
requisitos para acesso ao emprego são cada vez mais exigentes. O mercado estipula condições que fogem à 
área dos conhecimentos técnicos, não sendo as elevadas qualificações o garante de empregabilidade, o que 
requer por parte dos indivíduos uma grande flexibilidade e facilidade de adaptação a novos contextos, que 
exigem a aquisição de competências e estratégias que lhes permitam lidar com as dificuldades de inserção 
no mercado de trabalho.

Tendo em conta que o grupo de beneficiários diretos da nossa intervenção, os desempregados com elevadas 
qualificações e com idades compreendidas entre os 35 e 55 anos, pretendemos com o Click que no final do 
projeto as pessoas adquiram as competências transversais que o mercado de trabalho solicita, nomeadamente 
capacidade para trabalhar em equipa, comunicar e estabelecer relações interpessoais, autoconfiança, 
flexibilidade, motivação e proatividade. Pretende-se, de igual modo, que o tecido empresarial esteja mais 
aberto a iniciativas de responsabilidade social e melhore a sua intervenção e contributo para o bem estar da 
comunidade.

De seguida, realizar-se-á a apresentação das mudanças que levam ao cumprimento dos objetivos do projeto.

DESEMPREGADOS DE LONGA DURAÇÃO (DLD) 

Aumento da auto-estima e bem estar psicológico

Sabemos que o desemprego prolongado provoca nas pessoas a descrença, a falta de motivação, o 
pessimismo relativamente ao futuro e todos os efeitos psicológicos a ele associados. Tal como Melo (2005) 
comenta, de “entre os efeitos psicológicos identificados como ligados ao desemprego, incluem-se a 
resignação, auto-estima negativa, a vergonha, apatia, depressão, desesperança, sensação de futilidade, perda 
de objetivo, passividade, letargia e indiferença. Entre os efeitos sociais incluem-se a pobreza, perda de 
“status”, perda da disciplina temporal e rotina diária, desagregação familiar, incluindo o divórcio…”.

Algo que corrobora com os relatos obtidos através da auscultação dos desempregados através da auscultação 
dos desempregados (observação participante), os quais referiram não ter qualquer “tipo de expetativas face 
ao mercado de trabalho” e de “muito pessimismo” relativamente ao futuro, “chego a duvidar das minhas 
próprias capacidades profissionais e curriculares”. 

As sessões de coaching desenvolvidas no âmbito deste projeto irão contribuir para aumentar os níveis de 
auto-estima e bem estar psicológico das pessoas desempregadas, promovendo o autoconhecimento, a 
autovalorização, a autoconfiança, bem como  ativando e reforçando atitudes positivas relativamente ao 
futuro. 

Melhoria do bem-estar social

O facto de participarem em sessões conjuntas de coaching para a empregabilidade, permite-lhes perceber 
que não são os únicos que se encontram numa situação de desemprego (a qual se deve, na maior parte dos 
casos, a factores externos a si próprios, como a conjuntura socioeconómica do país, que os “empurrou” para 
uma situação de precariedade socioeconómica e de “exclusão” e até estigma). 
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“As pessoas olham para mim como se eu não quisesse trabalhar, não fazer nada”. “Sinto-me 
totalmente excluída”.

Júlia, nome fictício – sessão de apresentação do Click

Convém referir, que para algumas pessoas é a primeira vez que se encontram desempregadas e que, por esse 
motivo, sentem “vergonha”, acabando por se isolar em casa, quebrando as suas relações sociais. 

Ao aceitarem a própria situação perante si e os outros, assumem uma atitude mais aberta para estabelecem 
mais contactos com outros, aumentando as suas relações pessoais e sociais, reduzindo os sentimentos de 
“vergonha”, “estigma e exclusão”, o que contribuirá significativamente para o aumento do seu bem estar 
social e relacional.

“Não tinha muitas expectativas. Estamos muito sozinhos/as), mas acima de tudo estarmos com um 
grupo de pessoas na mesma situação, permite ver  que há outras pessoas nas minhas circunstâncias, 
faz-me sentir que não estou sozinha”. 

Maria, nome fictício

 “O falarmos de nós, o estarmos no mesmo barco, é sinal que não estamos sozinhos”.

Lucília, nome fictício

“Gostei e levo palavras fantásticas. Sorri com a alma toda”.

Ana, nome fictício

Maior eficácia e proatividade na procura de emprego

À medida que vão frequentando as sessões de coaching, os DLD vão tomando consciência da necessidade de 
estabelecer objetivos para as suas vidas e, por conseguinte, definir um projeto de vida – que poderá passar 
pela procura ou inserção no mercado de trabalho em áreas profissionais que nada têm a ver com a sua área 
de formação académica, ou pela criação do próprio emprego.

O facto de ao longo das sessões de coaching se irem trabalhando as competências pessoais, sociais e 
comunicacionais, bem como a definição do perfil profissional de cada um dos participantes, permirtir-lhes-á 
desenvolver ferramentas e instrumentos, tais como CV e cartas de apresentação personalizadas, que 
aumentará a sua motivação e, consequentemente, uma maior eficácia e proatividade e na procura de 
emprego.

Criação do próprio emprego

A falta de expetativas relativamente ao mercado de trabalho e tomada de consciência  para a  definição de 
um projeto de vida levará à reflexão e à necessidade de criarem ideias de negócio que por conseguinte, dará 
origem à criação do próprio emprego. 

Tendo em conta os resultados do projeto piloto, dois dos beneficiários do projeto Click, em parceria, 
constituíram um negócio e consideram que se não fosse o projeto, não seriam capazes de avançar, visto ter 
sido o Click, o responsável por impulsionar tal mudança, por lhes ter dado a oportunidade de estabelecer 
contactos e relações pessoais com potenciais interessados e financiadores do projeto, 
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TECIDO EMPREGADOR EMPRESARIAL

Maior abertura para iniciativas no âmbito da responsabilidade social 

Sabemos que o contexto de crise  atual influencia negativamente os níveis de empregabilidade por parte 
das empresas. Não há ofertas de trabalho para a elevada procura, pelo que se pretende com o Click apelar à 
responsabilidade social das empresas de modo a aumentar as oportunidades de emprego, através da 
transmissão de conhecimentos sobre as políticas ativas de emprego e os benefícios que podem ter com a 
integração de pessoas em situação de vulnerabilidade social nas suas entidades. As empreas podem deste 
modo reduzir os custos com recursos humanos e contribuir para o desenvolvimento e bem estar da 
comunidade. O desenvolvimento de parcerias  sociais com empresas locais  irá contribuir “ efetivamente 
para mudanças efetivas na sociedade,” assumindo um papel importante na inclusão social (In Barat, 2007).

Melhoria da eficácia no processo de recrutamento

A auscultação e levantamento das ofertas de emprego junto dos potenciais empregadores e a definição 
conjunta de perfis de colaboradores adequados às necessidades das empresas irá permitir melhorar a eficácia 
no processo de recrutamento.

O facto de se estabelecer uma maior proximidade entre a procura e a oferta, através das sessões de speed 
recruitment, reuniões e estabelecimento de parcerias entre empresas locais e Centro de Emprego, permitirá 
criar uma relação de confiança na aplicabilidade de medidas ativas de emprego e consequentemente,  
melhorar a eficácia no processo de recrutamento de colaboradores.

TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO E DE ARTICULAÇÃO DO CLICK – COIMBRA

Aumento do sucesso no trabalho

A equipa técnica de acompanhamento e de articulação do Click tem como papel principal impulsionar as 
mudanças que se pretendem que ocorram ao longo do projeto, quer com os stakeholders do lado da oferta, 
quer com os da procura, através do desenvolvimento das atividades inerentes ao bom funcionamento do 
Click, designadamente: o desenvolvimento de parcerias com as entidades público-privadas, a sinalização e 
selecçâo de desempregados e entidades empregadoras, reuniões de sensibilização e auscultação das 
necessidades e ofertas, bem como a adequação de perfis profissionais.

Com efeito, o facto de, no final do projeto, a) as empresas locais demonstrarem uma maior abertura para a 
responsabilidade social, bem como uma maior satisfação com o processo de recrutamento e b) a equipa 
demonstrar um grande otimismo no futuro relativamente à empregabilidade de públicos desfavorecidos, 
remete essencialmente para uma grande mudança: o aumento da motivação e da satisfação no trabalho, 
devido ao cumprimentos dos seus objetivos e sentimento de dever cumprido, aumentando, deste modo, o 
seu sucesso no trabalho e o desenvolvimento pessoal e profissional.

Aumento do bem-estar pessoal e social

Como a equipa técnica acompanha de perto os stakeholders da oferta e da procura, em especial devido ao 
tempo que está com o grupo de DLD nas sessões de coaching, adquire competências ao nível do bem estar 
pessoal e social, desenvolvendo sentimentos de  maior proximidade e relações interpessoais com o grupo, 
pois adquire conhecimento das situações reais vividas, criando igualmente uma relação de confiança entre as 
partes.
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A equipa técnica acaba por contribuir em certa medida para o aumento da auto-estima e bem estar do grupo 
e de si própria, pelo facto de reconhecer que estão a fazer algo em prol do outro, designadamente a promover 
a empregabilidade de públicos desfavorecidos, o que faz com a equipa aumente os seus níveis de bem estar 
pessoal e social.

DINAMIZADORA DAS SESSÕES DE COACHING

Transformação pessoal

Participando enquanto dinamizadora das sessões de coaching, desenvolve competências ao nível do seu 
autoconhecimento e confiança, pois passa a acreditar que  o seu trabalho consegue mudar de forma positiva 
as pessoas desempregadas, incutindo-lhes atitudes positivas e de esperança relativamente ao futuro.

Os desempregados acabam por desabafar e partilhar experiências com o grupo e com a dinamizadora, o que 
acaba por ser uma aprendizagem sobre a real situação dos desempregados, o que acaba por gerar um 
ambiente de confiança e de partilha entre o grupo e a equipa, permitindo gerar na dinamizadora um 
sentimento de que está a contribuir para mudar algo, na vida daquelas pessoas – e assim, sente que sofre 
uma transformação, enquanto pessoa e profissional. Passa enfim a sentir mais confiança e otimismo 
relativamente à empregabilidade destes públicos.

Assim sendo, as mudanças identificadas para serem  alvo da análise no capítulo Mudanças e Provas, são as 
seguintes por stakeholder:

Tabela 5 - Mudanças por Stakeholder

STAKEHOLDER MUDANÇAS

Desempregados de Longa Duração Melhoria do bem - estar social

Aumento da auto-estima e bem estar psicológico

Maior eficácia e proatividade na procura de emprego

Criação do próprio emprego

Tecido empregador/empresaria Maior abertura para iniciativas de Responsabilidade Social /Contribuem para o bem 

estar da comunidade

Melhoria da eficácia no processo de recrutamento

Técnicas de Acompanhamento e 

articulação do projeto Click

Aumento do sucesso no trabalho

Aumento das competências Sociais de Bem estar

Dinamizadora das sessões de coaching Transformação pessoal
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Limitações de 
Recursos financeiros

Conhecimentos sobre políticas 
ativas de emprego e sobre a RS

Maior abertura e confiança  
para aplicabilidade da medidas 
e para o desenvolvimento de 
iniciativas RS

Maior possibilidade de 
empregabilidade de públicos 
vulneráveis e desenvolver 
novas iniciativas

Maior abertura para 
iniciativas de RS - 
Contribuem para o 
Bem Estar da comunidade

Necessidade de
desenvolver o tecido 
empresarial

Apoio na identificação 
de perfis profissionais, 
mais conhecimentos 
sobre medidas ativas 
de emprego

Mais confiantes e motivados 
para recrutar pessoas a abrigo 
de outras medidas

Perfis profissionais adequados 
às necessidades das empresas

Melhoria/eficácia  do 
processo de recrutamento

Promoção da empregabilidade 
de públicos vulneráveis (DLD)

Intervenção de proximidade/articulação 
entre oferta e procura

Desenvolvimento de parcerias 
com entidades públicas (CTE e IEFP) 
e privadas (entidades empregadoras)

Seleção do grupo DLD (15) e 
identificação do perfil de cada um

Desenvolvimento de parcerias com 
entidades públicas (CTE e IEFP) e 

privadas (entidades empregadoras)

Auscultação das necessidades 
de ofertas e perfil profissional 

pretendido

Conhecimentos de coaching, 
competências e instrumentos 
personalizados para a procura 

de emprego

Capacitação para a R.Social
e maior abertura para

iniciativas de RS

Aumento da confiança, motivação 
e optimismo relativamente ao futuro

Aumento do sucesso no trabalho 
(mais otimismo no desempenho 

do seu trabalho)

Maior proximidade com 
as partes interessadas

Conhecimentos sobre a situação 
vivida dos participantes

Mais confiança e optimismo nas 
pessoas que acompanha e no futuro

Aumento da autoestima, motivação
e relações interpessoais

Aumento bem estar 
pessoal e social 

BENEFICIÁRIOS DIRETOS DA OFERTA: TECIDO EMPREGADOR E EMPRESARIAL

EQUIPA TÉCNICA DA EAPN (SEDE E NÚCLEO DE COIMBRA)
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Aumento da confiança 
e autoconhecimento

Desenvolve uma atitude 
de confiança e otimismo 

no trabalho que desenvolve 
com o grupo

Maior proximidade  
conhecimento da 

situação vivida

Mais motivados 
autoconfiantes 

na definiçaõ dos 
seus instrumentos 
e projetos de vida

Mais confiança 
no trabalho 

que desenvolve e na 
empregabilidade 

dos DLD

Transformação 
pessoal

DINAMIZADORA DE COACHING

4. PROVAS E VALOR

Neste sentido, para calcularmos a quantidade de mudança vivida pelos stakeholders, calculou-se a média da 
distância percorrida dos vários indicadores por mudança, multiplicando-se pela população do projeto ( 
desempregados de longa duração - 15; tecido empregador - 4; equipa técnica de acompanhamento e 
articulação - 2; dinamizador - 1).

De modo a analisar as mudanças identificadas pelos stakeholders foram definidos diferentes indicadores, 
que serviram de base à construção dos questionários a aplicar às diferentes partes interessadas.

As questões colocadas são essencialmente fechadas e mensuráveis através de escalas, para podermos 
calcular a distância percorrida (DP) por cada uma das mudanças vividas pelos stakeholders, em consequência 
de uma determinada intervenção, tendo em conta o momento de partida, isto é o presente e futuro (T1 e T2) 
ou o passado e o presente (T0 ou T1).

Com objetivo de triangular dados, isto é comparar e determinar ou não diferenças entre as mudanças 
sentidas entre os stakeholders desempregados de longa duração, foram aplicados questionários ao grupo 
atual da Figueira da Foz e a quatro elementos do grupo passado, que participaram no projeto piloto do Click 
.

Os indicadores foram identificados através da análise documental efetuada e pela informação obtida na fase 
inicial de recolha de informação junto dos stakeholders.

Para a elaboração de algumas questões e para a escolha da escala a utilizar nos questionários, usou-se como 
modelo, o Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (WHOQOL-100), que segue uma escala de 
Likert, de 1 a 5, utilizando também, escalas de concordância e de frequência, criadas para efeito.

As tabelas que se seguem apresentam o caminho que percorremos para analisar cada uma das mudanças.

Tabela 7 -  Indicadores e questões



154

CLICK  | EAPN Portugal

STAKEHOLDERS MUDANÇAS INDICADORES

Desempregados de Longa 
Duração com elevadas 
qualificações (Figueira da 
Foz)

Melhoria do Bem Estar Social Grau de bem estar social

Frequência participa em atividades sociais

Maior Eficácia e Proatividade na 
Procura de emprego

Nível de otimismo relativamente ao futuro

Nº de vezes que procura emprego por iniciativa, por semana

Criação do Próprio Emprego Grau de motivação para a constituição do próprio emprego

Nº de ideias de negócio

Aumento da Auto-Estima e bem 
estar psicológico

Nível de auto-estima 

Horas gastas por semana, a cuidar de si, desporto e/ou hobbies

Desempregados de Longa 
Duração (Piloto)

Melhoria do Bem Estar Social Grau de bem estar social

Maior Eficácia e Proatividade na 
Procura de emprego

Nível de otimismo relativamente ao futuro

Nº de vezes que procura emprego por iniciativa, por semana

Criação do Próprio Emprego Grau de motivação para a constituição do próprio emprego

Nº de ideias de negócio

Aumento da Auto-Estima e bem 
estar psicológico

Nível de auto-estima 

Horas gastas por semana, a cuidar de si, desporto e/ou hobbies

Tecido empregador e 
empresarial

Maior abertura para iniciativas de 
Responsabilidade Social - Bem 
estar na comunidade

Nível de Participação em iniciativas de RS

Grau de satisfação com nível de conhecimentos adquiridos

Nível de motivação para estabelecer parcerias

Frequência com que recorre a Políticas Ativas de Emprego

Melhoria da eficácia no processo 
de recrutamento

Grau de satisfação com o processo de recrutamento

Grau de satisfação com os perfis de competências

Nº de métodos de recrutamento
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STAKEHOLDERS MUDANÇAS INDICADORES

Equipa Técnica de 
acompanhamento e de 
articulação com o Click 

Aumento do Sucesso no trabalho Nível de otimismo relativamente à abertura à RS;

Nº de parcerias efetivadas

Nível de Otimismo quanto à promoção da empregabilidade de 
públicos desfavorecidos

Nº de vezes que os DLD procuram emprego por semana;

Aumento das competências 
sociais de Bem Estar

Grau de competências sociais de bem estar; 

Frequência em atividades sociais;

Nível de proximidade com o grupo que acompanha

Dinamizadora das sessões 
de Coaching

Transformação Pessoal Nível de auto conhecimento e confiança

Quantas horas por semana, gasta a cuidar de si, desporto e/ou 
hobbies

Nível de otimismo e credibilidade nas pessoas

Nível de resiliência

Tal como se pode observar pela tabela apresentada anteriormente, para a  totalidade da mudanças existem 
dois ou mais indicadores de análise, sendo pelo menos  um deles  objetivo e outro subjetivo.

Contudo, no sentido de triangular os dados das mudanças que ocorreram em ambos os grupos de DLD, 
foram elaborados dois questionários, um para os DLD do projeto piloto, onde foram colocadas questões com 
referência momento temporal 0 (antes do Projeto) e o momento temporal 1 (atual, depois do projeto) e um 
para o stakeholder DLD atual, com questões para o momento temporal 1 (o atual ) e o momento temporal 2 ( 
para o futuro). Neste caso, calculou-se uma média ponderada dos indicadores por mudança, onde foi 
atribuída uma ponderação de 20% ao grupo piloto e uma ponderação de 80% ao grupo atual.  A decisão da 
ponderação de 20% ao grupo do passado, surge pelo fato de se ter auscultado apenas 4 DLD do piloto, em 
virtude de serem os únicos que detinham o mesmo perfil de DLD do atual grupo.

Apesar de se ter optado por uma ponderação, a quantidade de mudança vivida por ambos os stakeholders da 
procura (DLD)  são semelhantes, quando efetuamos uma média, o que poderá significar elevadas expetativas 
do grupo atual relativamente à participação no projeto. Foram ainda questionados sobre as mudanças que 
consideram mais importantes para cada um deles, destacando-se as relacionadas com o aumento da auto-
estima e bem estar social, seguindo-se  a criação do próprio emprego e a eficácia e proatividade para a 
procura de emprego, o que vem de encontro às maiores distâncias percorridas e quantidades de mudança 
sentidas pelos DLD.

Contudo, a mudança com menor expressão vivida pelos DLD,  quando analisada a quantidade de mudança, é 
a melhoria do bem estar social, o que significa que os inquiridos responderam às questões relacionadas com 
esta mudança, no antes e depois do projeto de forma semelhante, ou seja, posicionaram-se na escala num 
ponto de partida e de chegada aproximados.
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No global, as mudanças com menor quantidade de mudança registada remetem para o stakeholder 
mediadores, o que está interligado com o papel que têm no desenvolvimento do projeto ( e são quem, no 
momento inicial, já dispõe de alguma “bagagem” de mudança). 

Por fim, a quantidade de mudança para o tecido empregador é de 1, existindo em ambas as mudanças, um 
aumento da satisfação. Convém referir, que de entre as quatro entidades empresariais , duas são de economia 
social; por esse motivo, já têm alguma experiência, no que respeita a responsabilidade social.

Tabela 8 - Quantidade e Duração

STAKEHOLDERS MUDANÇA QUANTIDADE DURAÇÃO

Desempregados de 

Longa Duração 

Melhoria do Bem Estar Social 3 2

Aumento da Auto-Estima e bem estar psicológico 8 1,5

Maior Eficácia e Proatividade na Procura de emprego 9 2

Criação do Próprio Emprego 8 2,5

Tecido Empresarial/

Empregador

Maior abertura para iniciativas dea Responsabilidade 

Social - Bem estar na comunidade

1 2,5

Melhoria da eficácia no processo de recrutamento 1 3

Mediadores (Equipa 

Técnica)

Aumento do Sucesso no Trabalho 0,56 2

Aumento das Competências Sociais de Bem estar 0,4 2

Dinamizadora das 

Sessões de Coaching

Transformação Pessoal 0,25 1

4.2. DURAÇÃO

Após a descrição da quantidade de mudança gerada pela nossa intervenção, é necessário saber até onde se 
vão sentir os efeitos das mudanças. 

A duração foi obtida através dos questionários aplicados, tendo sido considerado o tempo em que as 
mudanças se iriam sentir em meses e anos, a partir do momento atual ou passado, calculando-se  uma média 
das respostas dadas.

As questões colocadas aos grupos DLD do passado e do presente são iguais, apenas mudando a o início da 
frase e a escala. A título demonstrativo apresentamos a primeira questão:

MUDANÇA DESEMPREGADOS DE LONGA DURAÇÃO

Aumento da Auto-estima e Bem estar 

Psicológico

Após terminar as sessões de coaching do projeto Click, durante quanto tempo acha que irá 

sentir as mudanças relacionadas com o aumento da auto-estima, otimismo, motivação e 

confiança para ultrapassar as dificuldades que encontra? 

(escala: Deixei imediatamente de sentir - 0 e 5 - 4 anos)
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Relativamente aos restantes stakeholders, para obter informação sobre a duração, aplicou-se a seguinte 
questão por mudança (a título exemplificativo):

“Se o projeto já estivesse a decorrer em pleno e o mesmo terminasse amanhã, durante quanto tempo 
considera que iria sentir os efeitos dos conhecimentos adquiridos ao nível das competências sociais do bem- 
estar?”. A escala de respostas usada foi de 1 (0,5 ano) a 5 (4 anos).

Tabela 9: Duração das Mudanças

STAKEHOLDERS MUDANÇA DURAÇÃO

Desempregados de Longa 

Duração

Melhoria do Bem Estar Social 2

Aumento da Auto-Estima e bem estar psicológico 1,5

Maior Eficácia e Proatividade na Procura de emprego 2

Criação do Próprio Emprego 2,5

Tecido Empresarial/Empregador Maior abertura para iniciativas dea Responsabilidade Social - Bem 

estar na comunidade

2,5

Melhoria da eficácia no processo de recrutamento 3

Equipa Técnica Aumento do Sucesso no Trabalho 2

Aumento das Competências Sociais de Bem estar 2

Dinamizadora das Sessões de 

Coaching

Transformação Pessoal 1

4.3. APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS 

A metodologia SROI serve-se de aproximações financeiras para quantificar o valor de cada mudança 
analisada, ou seja, vamos calcular um preço, para que possamos no final da análise, chegar a um valor total 
dos benefícios, compará-lo com o do investimento e, assim, gerar o rácio SROI.

O valor atribuído a cada uma das aproximações financeiras baseou-se numa pesquisa efetuada através da 
Internet. As aproximações financeiras escolhidas tiveram em conta a auscultação de alguns stakeholders, 
designadamente a técnica de articulação do projeto Click, bem como alguns desempregados de longa 
duração. As restantes foram decididas através da reflexão conjunta efetuada com a equipa de projeto, visto 
não ter havido possibilidade de auscultar os restantes stakeholders. 

Tabela 10 - Aproximações Financeiras
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STAKEHOLDER MUDANÇA APROXIMAÇÃO FINANCEIRA VALOR FONTE

Desempregados de 

Longa Duração

Melhoria do 

Bem Estar 

Social

Custo de 3 programas anuais de saúde em bem 

estar termal ou SPA, 1 vez na primavera, 1 no 

verão e 1 no Outono ( 3 x ao ano), 4 dias, com 

um custo médio de 275€ cada. A escolha das 

épocas tem por base as alturas do ano em que 

as pessoas se sentem menos bem 

psicologicamente. 

825€ Pesquisa na net, 

de Estâncias 

Termais e de 

Pacotes de Bem 

estar

Aumento da 

Auto-estima e 

bem estar 

Psicológico

Custo de de 1 consulta individual de psicologia 

60€ x 14 sessões necessárias

Se para ter resultados ao nível do aumento da 

auto-estima, segundo as pesquisas efetuadas, é 

necessário pelo menos 3 meses, 1 vez por 

semana de consulta individual, estimamos que 

sejam 14 sessões iniciando no inicio de Maio e 

terminando em fim de Julho, ao valor de 60€ 

(valor de referência para o Concelho da figueira 

da Foz) 

840€ 60€ é o valor 

médio de 

referência para 

o concelho da 

Figueira da Foz

Desempregados de 

Longa Duração

Maior Eficácia e 

Proatividade na 

Procura de 

emprego

Custo de 1 Formação em Marketing Pessoal e 

reorientação de carreira no valor de 350€ + iva 

(23%) . 

Para adquirir formação em competências para 

promover a proatividade e eficácia é necessário 

fazer formação em Marketing pessoal e 

reorientação de carreira, onde irão desenvolver 

um plano pessoal e profissional para atingir 

novos objetivos, bem como desenvolver as 

atitudes, estratégias de procura de emprego e 

melhorar a sua imagem pessoal e profissional.

430,5€ Empresa  de 

Consultores 

Paula Tomás

Criação do 

Próprio 

Emprego

Custo de 1 curso de como se tornar 

empreendedor, 14 horas. 350€ + Iva. 

Para desenvolverem competências  e 

ferramentas para ser empreendedor, reconhecer 

a importância da Criatividade e da Inovação no 

processo de empreendodorismo

430,50€ Na Empresa de 

Consultores 

Paula Tomás.
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STAKEHOLDER MUDANÇA APROXIMAÇÃO FINANCEIRA VALOR FONTE

Tecido Empresarial/

Empregador

Maior abertura 

para iniciativas 

de RSE 

(Bem-estar na 

Comunidade)

Valor médio disponibilizado mensalmente por 1 

empresa anónima à Margarida (criança com 

paralesia cerebral) para tratamentos de 

fisioterapia 75€. Donativo.

900€ Contacto direto 

com a pessoa 

que usufrui do 

donativo

Melhoria da 

eficácia no 

processo de 

recrutamento

Custo hora de um consultor para auxiliar na 

selecção de pessoal e identificação do perfil de 

colaborador - 16 horas

Os valores máximos elegíveis com consultores 

externos, estipulado pelo FSE em 2012 é de 45€ 

hora - custo numa base horária + Iva

885,60€ Valor estipulado  

pelo FSE em 

2012 

Equipa Técnica Aumento do 

Sucesso no 

Trabalho

Custo de formação em Inteligência Emocional 

para mediar e acreditar no potencial do grupo, 

bem como aumentar o seu otimismo e sucesso 

no trabalho que desenvolve. 14 horas

350€ Conpro, 

consultoria e 

Projetos

Aumento das 

Competências 

Sociais de Bem 

estar

Custo médio de 3 fins de semana de Atividades 

de Team Building e Lazer, com alojamento e 

tudo incluído, com colegas e/ou familiares. 120€ 

cada, Tem por objetivo aumentar os laços de 

proximidade e de bem estar pessoal 

360€ Internet através 

de hoteís e 

empresas que 

disponibilizam 

estes serviços 

Dinamizadora das 

Sessões de Coaching

Transformação 

Pessoal

Custo de 6 sessões de coaching para aumentar 

os seus níveis de auto-conhecimento, confiança 

e resiliência 65€

390€ Custo médio de 

referência para 

o Distrito de 

Coimbra
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5. IMPACTO E RETORNO SOCIAL

5.1. ATRIBUIÇÃO I

A atribuição do tipo I é a proporção de mudança que teria ocorrido, independentemente da participação na 
nossa atividade. A partir daqui é possível calcular a “bagagem” de mudança que o stakeholder já traz consigo 
e, nesse sentido, descontá-la à mudança total sentida pelo stakeholder.

É importante referir que não foram colocadas questões sobre esta atribuição ao stakeholder tecido 
empresarial, o que se tornou um pouco mais difícil calcular o valor da atribuição I. No entanto, visto termos 
questionado os stakeholders com questões em que perguntamos como estão “com” e “sem” projeto, optámos 
por atribuir um valor de 15% de “bagagem” a descontar na mudança responsabilidade social e de 20% na  
mudança eficácia no recrutamento e seleção (dado que se verificou a existência de empregadores com 
conhecimentos e práticas, relacionadas com as mudanças referenciadas no momento T1 ou seja, atualmente, 
antes de iniciarem o projeto).

Também não foram colocadas questões sobre atribuição I aos DLD do grupo atual, tendo sido o seu cálculo 
feito com base na média dos resultados obtidos com o grupo piloto.

Na tabela seguinte serão apresentadas as atribuições I, cujos valores foram obtidos através do cálculo da 
média de respostas dadas.

Tabela 11 -  Atribuição I

STAKEHOLDER MUDANÇA AT I FONTE/QUESTÃO

Desempregados de 

Longa Duração

Melhoria do Bem Estar Social 25% Considera que se não tivesse participado no  

Click, não teriam existido alterações ao nível das 

suas relações sociais?Aumento da Auto-Estima e 

bem estar psicológico

50%

Maior Eficácia e Proatividade 

na Procura de emprego

6%

Criação do Próprio Emprego 25%

Tecido Empresarial/

Empregador

Maior abertura para iniciativas 

de Responsabilidade Social - 

Bem estar na comunidade

15% T1 Como classifica atualmente, a participação da 

sua empresa em ações de responsabilidade 

social? (Por exemplo, promoção da inclusão de 

públicos vulneráveis na sua empresa/entidade, 

desenvolver atividades socialmente úteis, 

angariações de fundos, etc?)

T2.Após o Click, acha que a sua participação ao 

nível da responsabilidade social vai aumentar?

Melhoria da eficácia no 

processo de recrutamento

20% T1.Até que ponto, está satisfeito com o processo 

de selecção e recrutamento da sua entidade/

empresa?

T2.Após o projeto, acha que a sua satisfação 

com o processo de seleção e recrutamento da 

sua empresa, vai aumentar?
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STAKEHOLDER MUDANÇA AT I FONTE/QUESTÃO

Equipa Técnica Aumento do Sucesso no 

Trabalho

19% Se o Click não existisse, acha que seria provável 

existirem alterações ao nível da abertura do 

tecido empresarial para a responsabilidade 

social?

Se o Click não existisse, acha que seria provável 

sentir alterações ao nível do seu otimismo e 

credibilidade na promoção da empregabilidade 

do DLD? (Escala 1- Nada Provável - 5- Muitíssimo 

Provavel)

Efectuou-se uma média entre estes dois 

indicadores.

Aumento das Competências 

Sociais de Bem estar

50% Se o Click não existisse, o quão provável acha 

que iria aumentar as suas competências sociais 

de bem estar? Escala - 1- Nada Provável 5- 

Mutissimo Totalmente)

Dinamizadora das 

Sessões de Coaching

Transformação Pessoal 50% Se não fosse a dinamizadora do projeto Click, 

acha que haveria alguma alteração pessoal sua? 

(Escala - 1- (Escala - Discordo Totalmente 5- 

Concordo Totalmente)

5.2 ATRIBUIÇÃO II 

A atribuição do tipo II é a proporção de mudança atribuível a fatores externos à nossa intervenção, podendo 
ser organizações ou pessoas que possam ter contribuído e que, por esse motivo,  não podem ser 
contabilizados no resultado final do impacto atribuível ao projeto em análise. 

Para o cálculo das  atribuições do tipo II, efetuou-se uma média das respostas dadas, segundo as questões 
colocadas para efeito e que se apresentam de seguida, juntamente com os resultados obtidos.

Tabela 12 - Atribuição II

STAKEHOLDER MUDANÇA AT II FONTE/QUESTÃO

Desempregados de 

Longa Duração

Melhoria do Bem Estar 

Social

 25% Para além do Click, existe alguém ou outros serviços que 

tenham contribuído para o aumentar as suas relações sociais? 

Se Sim em quanto? 

Aumento da Auto-Estima 

e bem estar psicológico

 25% Para além do Click, existe alguém ou outros serviços que 

tenham contribuído para o aumento da sua motivação e 

otimismo, relativamente ao futuro? Se respondeu sim, em 

quanto o ajudaram esses serviços e/ou pessoas?

Maior Eficácia e 

Proatividade na Procura 

de emprego

13% Para além do Click, existe alguém ou outros serviços que 

tenham contribuído para o aumentar a sua eficácia e 

proatividade na procura de emprego , em quanto é que 

contribuíram?
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STAKEHOLDER MUDANÇA AT II FONTE/QUESTÃO

Desempregados de 

Longa Duração

Criação do Próprio 

Emprego

 0% Para além do Click, existe alguém ou outros serviços que 

tenham contribuído para o aumento da sua motivação para a 

criação do próprio emprego e/ ou enveredar por outro 

caminho profissional? Se respondeu sim, em quanto o/a 

ajudaram esses serviços ou pessoas? 

Tecido Empresarial/

Empregador

Maior abertura para 

iniciativas dea 

Responsabilidade Social 

- Bem estar na 

comunidade

 25%

 

A sua empresa/entidade já usufruiu de serviços ou projetos 

que tenham contribuído para mesmo apoio, ao nível da 

transmissão de conhecimentos sobre a responsabilidade 

social, que o projeto Click vai prestar?

Melhoria da eficácia no 

processo de 

recrutamento

25%

Equipa Técnica Aumento do Sucesso no 

Trabalho

35% Para além do Click, acha que outros serviços possam 

contribuir para o seu otimismo relativamente,  abertura das 

empresas à Responsabilidade social?
Aumento das 

Competências Sociais de 

Bem estar

40%

Dinamizadora das 

Sessões de Coaching

Transformação Pessoal 75% Para além do Click, existe alguém ou outros serviços que 

tenham contribuído para o seu desenvolvimento e 

transformação pessoal? Em quanto?

Importa mencionar, que para o cálculo da Atribuição II para o grupo de DLD, foram apenas tidos em conta os 
dados obtidos pela auscultação dos DLD do grupo piloto, tendo sido apenas colocada uma questão geral aos 
DLD do grupo atual, pelo que considerámos não ter as questões corretas para compararmos ambos os 
grupos. 

A maioria das mudanças dos stakeholderes tiveram influência de fatores externos ao Click, sobretudo a 
mudança transformação pessoal (stakeholder dinamizadora), à qual foi atribuida uma proporção de mudança 
de 75% a terceiros, sendo portanto a mudança gerada pela nossa intervenção de 25%. 

A única mudança sem qualquer tipo de influência externa é a criação do próprio emprego (DLD), a qual é 
imputada na totalidade à nossa intervenção.

5.3. TAXA DE REDUÇÃO

A redução é a desvalorização a que cada mudança está sujeita ao longo do tempo, ou seja, é a deteorização 
dos efeitos de uma atividade ao longo do tempo.

Para determinar a taxa de redução colocou-se a todos uma questão inicial, no sentido de saber a opinião 
sobre o que acontece aos conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, colocando-se posteriormente 
outras questões de acordo com cada mudança, calculando-se a média de respostas dadas. 
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Tabela 13 - Taxa de redução

STAKEHOLDERS MUDANÇA REDUÇÃO FONTE/QUESTÃO

Desempregados de 

Longa Duração

Melhoria do Bem Estar Social 32% Para si, daqui a 1 ano, de 0 a 100, diga-nos quanto 

acha que vão restar das mudanças que sentiu ao 

nível do bem-estar social: 20Aumento da Auto-estima e 

bem estar Psicológico

32%

Maior Eficácia e Proatividade 

na Procura de emprego

23%  Daqui a 1 ano, de 0 a 100, quanto acha que vai restar 

da sua motivação e proactividade, para uma procura 

de emprego mais eficaz e por iniciativa própria:  50
Criação do Próprio Emprego 25%

Tecido Empresarial/

Empregador

Maior abertura para 

iniciativas dea 

Responsabilidade Social - 

Bem estar na comunidade

38%

Daqui a 1 ano, de 0 a 100, diga-nos quanto acha que 

vão restar das mudanças que sentiu ao nível da 

aquisição de conhecimentos e de abertura para as 

ações de responsabilidade social, ou seja, ao nível da 

satisfação com os conhecimentos adquiridos sobre a 

responsabilidade social, designadamente ao nível 

das políticas ativas:

Melhoria da eficácia no 

processo de recrutamento

40% Daqui a 1 ano, de 0 a 100, quanto acha que vai restar 

da sua satisfação ao nível da melhoria e eficácia no 

processo de recrutamento

Equipa Técnica Aumento do Sucesso no 

Trabalho

35% Daqui a 1 ano, de 0 a 100, quanto acha que vai restar 

das mudanças sentidas ao nível da motivação e 

sucesso para o trabalho

Aumento das Competências 

Sociais de Bem estar

40% Daqui a 1 ano, de 0 a 100, quanto acha que vai restar 

dos conhecimentos adquiridos e /ou efeitos sentidos 

ao nível do bem-estar pessoal e social?

Dinamizadora das 

Sessões de Coaching

Transformação Pessoal 50% Daqui a 1 ano, de 0 a 100, quanto acha que vai restar 

dos efeitos/ mudanças sentidas ao nível da 

transformação pessoal 

Sabemos que ao longo do tempo os conhecimentos adquiridos vão diminuindo; no entanto, tendo em conta 
os dados obtidos, os DLD consideram que os conhecimentos adquiridos se vão mantendo e melhorando, 
enquanto que os empregadores  consideram que os conhecimentos vão melhorando à medida que o tempo 
vai passando. Somente a equipa técnica e a dinamizadora consideraram que diminuem. As taxas de redução 
das mudanças analisadas variam entre 23% e 50%.

5.4. DESLOCAÇÃO

A análise da deslocação pretende evidenciar as consequências e fatores negativos da intervenção do Click 
relativamente a terceiros, pelo que se interpelou os stakeholders com as seguintes questões:

Considera que o projeto Click vai influenciar de alguma forma a sua maneira de ser e estar na vida?  

( Escala: 1 Discordo Totalmente a 5- Concordo Totalmente)

Se sim, de que forma: positiva ou negativa (explique  porquê)

Pelos dados obtidos, não se registaram consequências negativas, uma vez que todos os stakeholders 
responderam de forma positiva às questões.
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5.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL

O primeiro valor que surge no mapa de impacto1 social é o do impacto da mudança a 1 ano, obtido através 
da subtração dos descontos calculados ao valor total da mudança.

Destacam-se de forma bastante positiva o impacto das mudanças no stakeholder DLD, ficando aqui refletido 
o investimento que é feito. As mudanças com menor impacto são as sentidas pelos mediadores do projeto, 
tal como já verificado anteriormente.

Após a análise impacto efetuou-se a projeção a 3 anos, obtendo-se: um valor atual  líquido (VAL) de benefícios 
de 28 372,44€ e um rácio SROI de 2,18€ por cada euro investido.

Tabela 14: Impacto Social a 3 anos

ANO 1 ANO 2 ANO 3

VAL de benefícios 10 956,33€ 10956,33 7825,63

VAL de benefícios após descontos 10 956,33€ 10 385,15€ 7 030,95€

VAL de benefícios final 28 372,44€

VAL de investimento 15 359,84€

Retorno Social € por € (benefícios / 

investimento)

2,18€

*Taxa de desconto, 5,5%

5.6 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Toda a análise efetuada e resultados obtidos têm por base pressupostos e estimativas que podem sofrer 
alterações, mediante a existência ou não de  parâmetros críticos, negativos ou positivos, existentes no nosso 
SROI.

Assim sendo, com objetivo de testar a sua robustez e permeabilidade, realizou-se uma análise de sensibilidade, 
identificando os parâmetros críticos e os efeitos que podem ter neste SROI.

ANÁLISE GRÁFICA 

A análise gráfica do retorno social, tendo em conta os gráficos apresentados em baixo, demonstra  que o 
stakeholder DLD é quem mais beneficia com a intervenção do Click, com 55% de valor, seguindo-se o tecido 
empregador com 39%, e por fim a equipa técnica projeto. 

Assim sendo, as mudanças que mais peso têm no SROI são as sentidas pelos DLD, designadamente a 
mudança “eficácia e proatividade na procura de emprego” (30%), “criação do próprio emprego” (25%), 
“aumento da estima e bem estar psicológico” (24%) e “aumento do bem estar Social” (13%), Considera-se que 
alterações ao nível destas mudanças vão alterar o resultado do SROI, designadamente ao nível do bem estar 
social.

1 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.
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Relativamente ao tecido empresarial, os valores das mudanças não são muito elevados. No entanto, só se 
inquiriram quatro entidades, das quais duas são de economia social  (que por esse motivo, já têm alguma 
experiência no âmbito da responsabilidade social).

RETORNO SOCIAL POR MUDANÇA 

RETORNO SOCIAL POR STAKEHOLDER 

24+13+30+25+4+3+1+0+0
55+39+6+0

› Aumento de auto-estima e bem estar psicológicos 24% 

› Melhoria do bem estar social (DLD) 13%

› Maior eficácia e proatividade na procura do emprego (DLD) 30%

› Criação do próprio emprego (DLD) 25%

› Maior abertura para a responsabilidade social (TE) 4%

› Melhoria da eficácia no recrutamento (TE) 3%

› Aumento do sucesso no trabalho (EQT) 1%

› Melhoria do bem estar (EQT) 0%

› Transformação pessoal (DCoach) 0%

› Desempregados de longa duração 55% 

› Tecido empregador 39%

› Equipa técnica 6%

› Dinamizadora 0%
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ANÁLISE DOS PARÂMETROS CRÍTICOS

A par da análise gráfica, foi igualmente realizada uma  uma análise retrospetiva aos pressupostos  externos e 
internos que mais influenciam o rácio SROI.

Tabela 15 - Parâmetros críticos internos e externos

PARÂMETROS CRÍTICOS DO MODELO 

Desempregados de Longa 

Duração com elevadas 

habilitações

Fontes da triangulação de dados: Apesar de se ter  efetuado uma  triangulação de dados entre 2 

grupos, considera-se que podem haver alterações sobretudo ao nível da distância percorrida (DP) 

quantidade (QT) de mudança e atribuições, visto os resultados obtidos, em alguns dos casos,  terem 

sido calculados apenas com base no grupo piloto.

Expectativas elevadas dos stakeholders: O fato de  colocarmos questões sobre as  “expectativas 

futuras” dos DLD pode enviesar um pouco o modelo, visto as expetativas atuais serem elevadas.

Dificuldades de interpretação das questões: algumas questões colocadas através dos questionários, 

não foram fáceis de perceber pelos destinatários, criando situações de dúvidas nas respostas a dar, 

sobretudo nas que remetem para a duração das mudanças e redução. No entanto, a maioria dos 

stakeholders respondeu que as mudanças teriam uma duração de 1,5 a 2, o que coincide com a 

nossa percepção. 

Tecido empresarial Expectativas elevadas dos stakeholders:À semelhança do grupo anterior, o tecido empregador 

também foi envolvido nesta análise sem estar ainda envolvido no Click, pelo que as expetativas finais 

após projeto,podem não corresponder às iniciais que no global são positivas.

Mediadores As atribuições I  e II podem sofrer algumas alterações, bem como a sua quantidade de mudança, 

caso haja a desistência de pessoas do projeto, bem como a não adesão por parte dos empresários.

Face ao exposto, as principais variáveis que podem vir alterar os valores do SROI estão relacionadas com a 
distância percorrida e com os descontos atribuídos a cada uma das mudanças. 

Os fatores externos que podem influenciar o desenvolvimento projeto estão interligados com a instabilidade 
socioeconómica do país.

Para testar o SROI e verificar até que ponto a alteração dos nossos pontos críticos na análise poderiam 
influenciar o valor de retorno social, fomos atribuir novas variações de valor nas quantidades, descontos e 
aproximações financeiras já apuradas.

A tabela seguinte apresenta os resultados do SROI obtidos em consequência das alterações efetuadas aos 
pontos críticos identificados anteriormente. Para o seu cálculo, efetuámos alterações independentes  em 
determinados parâmetros, mudança a mudança, de forma a perceber qual o impacto que essas teriam no 
nosso SROI.
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Tabela 16: Alterações independentes de valores aos pontos críticos da análise

ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS PRESSUPOSTOS SROI

Bem Estar Social (DLD) Considera-se que a mudança está subestimada, por isso  

aumentou-se a quantidade de mudança em 50% e a 

Aproximação financeira(AF), visto os valores variarem consoante 

a época em 25%

2,49€

Aumento da Auto-estima (DLD) Há uma sobrevalorização da atribuição I a esta mudança, uma 

vez que aquando a observação participante os destinatários 

demonstraram níveis baixos de auto-estima, pelo que 

decidimos descontar 25% à atribuição I e aumentou-se em 10% 

a AF.

2,54€

Maior abertura do tecido empresarial para 

iniciativas de Responsabilidade Social (TE)

Dado que o número de inquiridos é reduzido e não houve 

triangulação de dados com o tecido empresarial do Piloto, 

consideramos que a quantidade é reduzida e a aproximação 

financeira pode ser superior, visto o valor ter sido retirado 

apenas de uma empresa, por isso iremos aumentar a 

quantidade em 50% e a aproximação financeira em 50%

2,36€

Aumento das competências sociais do Bem Estar 

Social  da Equipa Técnica

Consideramos que as atribuições I e II desta mudança, estão 

sobrevalorizadas pelo que iremos reduzir as atribuições em 25%

2,22€

Maior eficácia e proatividade na Procura de 

emprego (DLD)

O valor da quantidade de mudança pode estar sobrevalorizado 

pelas expectativas elevadas dos DLD, pelo que iremos reduzir á 

quantidade 30%

1,98€

Criação do Próprio Emprego (DLD) O valor da Quantidade pode estar sobrevalorizado, devido ás 

respostas do piloto, onde efetivamente surgiram situações de 

auto-emprego, por isso, diminuimos 30% à quantidade

2,02€

Valor SROI a 3 anos com base na atualização total do mapa 2,54€

De acordo com a análise de sensibilidade efetuada aos parâmetros críticos  identificados, verifica-se que as 
alterações efetuadas a cada uma das mudanças influenciam o valor global do SROI, surgindo como as que 
têm mais impacto  as mudanças aumento da auto-estima, aumento do bem estar social e maior abertura do 
tecido empresarial para iniciativas de responsabilidade social, aumentando o valor do SROI somente as 
mudanças eficácia e proatividade na procura de emprego e a criação do próprio emprego, com alterações 
efetuadas contribuiriam para uma mínima  redução do SROI calculado (2,18€).

De forma global, após as atualizações de todos os valores dos pontos críticos (nas diferentes mudanças) no 
modelo SROI,verifica-se uma variação positiva e superior ao retorno social no mapa de impacto já calculado 
anteriormente, de 2,18€ aumenta para 2,54€ por cada euro investido. Este valor considera-se estar mais 
próximo da realidade, pelo facto de considerarmos que o mapa calculado tem alguns aspetos a melhorar..

Para além das variações apontadas anteriormente, como as mais adequadas para tornar o modelo SROI mais 
fidedigno, efetuámos  um novo cálculo na variação da quantidade de todas as mudanças, no sentido de 
perceber se o aumento de 10% nas quantidades e nas aproximações financeiras se refletem de forma 
significativa SROI. Da análise do mapa de impacto atualizado com um aumento de 10%, verifica-se que existe 
um ligeiro aumento do retorno social investido, de 2,18€ para 2,72€, por cada euro investido.
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ANÁLISE DE CENÁRIOS

Para testar o impacto dos parâmetros críticos no SROI, traçamos dois cenários, um positivo e um negativo.

Tabela - Cenário optimista

CENÁRIO OTIMISTA SROI

Hipóteses Parâmetros Variação

 • O projeto vai totalmente  de encontro ás expetativas das empresas, da equipa 

de mediadores e dos desempregados de longa duração. As pessoas melhoram 

significativamente as suas competências pessoais, comunicacionais e sociais, 

existindo no final do projeto mudanças significativamente  positivas na sua 

vida das pessoas.

 • A duração das mudanças estão subvalorizadas bem como as aproximações 

financeiras.

 • As mudanças ocorridas fazem-se sentir durante mais tempo, havendo uma 

menor  redução da mudança ao longo do tempo.

 • Os descontos atribuídos estão sobrevalorizados, pelo que sera imputada mais 

mudança devida à nossa intervenção

 • Quantidade

 • Duração

 • AF

 • Redução

 • Atribuições

 • (+) 50%

 • (+) 20%

 • (+) 25%

 • (-25%)

 • (-) 25%

4,82€

CENÁRIO PESSIMISTA SROI

 • Os factores negativos que influenciam o desenvolvimento da análise remetem 

para a não adesão dos empresários ao projeto e consequentemente, às 

parcerias a efetivar, por um lado e por outro, devido á conjuntura 

socioeconómica e á contenção de custos,  não estão receptivos a dinamizar 

iniciativas de RS, não havendo lugar a abertura de ofertas de emprego. Por este 

motivo, as mudanças estão sobrevalorizadas, bem a duração das mudanças.

 • Os fatores negativos que afectam as mudanças nos DLD prendem-se com a 

desistência das sessões, visto o projeto estar a iniciar e as expectativas elevadas 

que tinham no inicio não se concretizam, podendo no final não se verificarem 

alterações significativas na quantidade de mudança. iniciais. Além disso, 

também a duração da mudança vai ser inferior.

 • Por consequência, a equipa de mediadores também sentem alterações 

negativas na quantidade  e duração da mudança.

 • Quantidade

 • Duração

 • (-) 50%

 • (-) 30%

1,09€

De acordo com os cenários apresentados, os  resultados do retorno social são os seguintes:

 • Cenário pessimista: o rácio SROI baixa 50%, para o 1,09€, exatamente para metade do valor do nosso 
SROI (2,18€).

 • Cenário Optimista: o SROI aumenta cerca de 55%, para 4,82€.

Com esta análise verifica-se que se algo inesperado acontecer, o retorno social se reduz significativamente, 
apesar do valor do retorno ser positivo. Contudo, devido aos resultados do projeto anterior e ao 
acompanhamento efetuado ao atual projeto, acreditamos que haverá mais probabilidades em obter 
beneficios positivos para todos os stakeholders envolvidos do que negativos, o que aumentará com certeza o 
retorno social do valor investido.
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6.CONCLUSÃO E 
RECOMENDAÇÕES

O retorno social foi calculado com base na inclusão de apenas três stakeholders, dois dos quais os principais 
destinatários diretos da intervenção do projeto Click (desempregados de longa duração e tecido empregador) 
e uma equipa de mediadores, onde se inclui as técnicas de acompanhamento e de articulação, bem como a 
dinamizadora de sessões de coaching, que são as principais responsáveis por impulsionar as mudanças nos 
stakeholders e desenvolver todas as atividades inerentes ao bom desenvolvimento do projeto. A escolha 
destes stakeholders teve por base o seu papel e grau de importância para o projeto, visto ser nosso objetivo 
ativar competências para a empregabilidade de públicos desfavorecidos, através de uma lógica de 
proximidade entre a oferta e a procura.

Dos stakeholders envolvidos, os que mais peso tiveram no SROI foram sem dúvida os desempregados de 
longa duração (DLD), sendo que nestes se verifica o maior impacto da nossa intervenção, sobretudo ao nível 
do aumento da motivação e, consequentemente, das mudanças “eficácia e proatividade na procura de 
emprego” (30%), e da possibilidade de criarem ideias de negócio, “criação do próprio emprego” (25%), 
“aumento da estima e bem estar psicológico” (24%) e “aumento do bem estar social” (13%),

Contudo, convém referir que a maioria dos DLD considera como mudanças prioritárias o aumento da auto-
estima e bem estar social e psicológico, o que não se verificou nos resultados do SROI, surgindo em primeiro 
lugar a eficácia e proatividade para a procura de emprego e a possibilidade de criarem o próprio emprego 
(algo que provavelmente surgiu, em parte, pela triangulação de dados efetuada com os desempregados que 
já tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência do Click, a qual lhes permitiu adquirir competências a 
estes níveis e constituirem o seu próprio negócio). É importante, referir que as quatro pessoas inquiridas do 
Click (piloto), consideraram as sessões de coaching para a empregabilidade que frequentaram no âmbito do 
Click muito importantes para a sua vida.

Da análise SROI prospetiva realizada ao projeto Click resultou um retorno social a três anos no valor de 2,18€, 
por cada euro investido. Não é um retorno elevado, mas positivo e realista, com grandes probabilidades de 
aumentar a curto prazo, apesar da conjuntura socioeconómica do país.

Após a análise e resultados do impacto social, verificou-se a existência de stakeholders que poderiam ter sido 
uma mais valia para a nossa análise, caso tivessem sido incluídos, no entanto, não o foram, devido aos timings 
reduzidos do Programa Impacto Social e pelo facto de ser uma metodologia de avaliação recente em 
Portugal, sobre a qual não tínhamos conhecimentos e que só à medida que o processo se foi desenrolando é 
que nos fomos apercebendo dos fatores, stakeholders, dimensões de análise e questões que deveríamos ter 
envolvido e colocado, na análise.

Assim sendo, de entre os stakeholders a incluir no futuro, encontram-se:

 • a família como sendo um stakeholder que de forma direta está em contacto com as pessoas em 
situação de desemprego e que por esse motivo, pode sentir os efeitos positivos ou negativos das 
mudanças que ocorrem com o seu familiar e, consequentemente, mudanças em si mesmo.
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 • a EAPN Portugal, enquanto stakeholder interessado na promoção e desenvolvimento do projeto, pelo 
fato de ter interesse em demonstrar à sociedade o papel que desempenha no terreno, a importância 
das suas intervenções e consequentemente, aumentar a sua visibilidade na sociedade, sobretudo no 
que respeita ao trabalho que desenvolve com públicos vulneráveis.

 • o IEFP, na pessoa designada por esta estrutura para articulação do projeto, que por motivos alheios à 
EAPN, não colaborou na segunda fase de auscultação, o foi um fator negativo para a análise.

 • o Estado, neste caso o ISS, deveria ter sido incluído, no sentido de perceber qual o retorno financeiro e 
os ganhos que teria com a empregabilidade destes públicos no mercado de trabalho, quer pelo a 
integração no mercado atual quer pela via das medidas ativas de emprego.

Além disso, pela análise da questão geral efetuada aos DLD sobre qual mudança mais importante para si, o 
aumento do bem estar social surge em pé de igualdade com o aumento da auto-estima e bem estar 
psicológico. No entanto, o bem estar social não aparece refletido como uma das mudanças com maior 
quantidade de mudança, o que pode significar que: (1) as questões feitas aos DLD devem ser aperfeiçoadas; 
(2) esta dimensão deve ser estudada em maior pormenor no futuro e/ou (3) o projeto deverá investir em 
formas de reforçar o impacto no bem-estar social.

Outros fatores a melhorar são os métodos de recolha de informação, nomeadamente, os questionários e 
respetivas questões que, pelo facto de se pretender obter informação relativamente à duração e à redução 
das mudanças, causam dúvidas nos destinatários; o ideal será realizar o questionário presencialmente ou por 
telefone, para poder explicar o que se pretende com essas questões ou, então, efetuar a recolha de 
informação através de grupo focal e observação participante (que são momentos de recolha muito 
enriquecedores pela partilha de informação). Ainda relativamente aos questionários, é muito importante ter 
em atenção os indicadores que servem de base à sua elaboração, para que as questões a colocar sejam as 
adequadas à mudança em análise e mensuráveis.

Por fim, consideramos que o SROI foi um processo intenso e desafiante para EAPN Portugal, pelos prazos 
exigidos e em particular para quem esteve envolvida no desenvolvimento do programa, mas bastante 
gratificante e enriquecedor. Foi um processo de aprendizagem que, sem os mentores, seria difícil de 
concretizar – e que a EAPN Portugal num futuro próximo pretende adaptar.
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Stakeholders Recursos Resultados Mudanças Descontos (DC) Impacto Cálculo do Retorno Social

Quem afetamos/nos afeta?       O que vão eles 
investir?

Valor € Atividades em 
números

Descrição Indicador Quantidade (QT) Duração Começo* Aproximação Financeira (AF) Valor Atribuição I Deslocação Atribuição 
II

Redução QT x AF - DC Taxa de Desconto 5.50%

O que muda nas suas vidas? Como medimos a mudança? Que preço atribuímos à mudança? Ano 0 Ano 1 Ano 2

Beneficiários diretos da 
Procura Desempregados de 
Longa Duração 

tempo 3,240.00 € 72 horas de 
coaching para 15 
DLD

Aumenta a Auto-estima e 
bem estar psicológico

Nível de auto-estima; nº de 
horas gastas por semana a 
cuidar se si

8 1.5 1 Custo de de 1 consulta individual de 
psicologia 60€ x 14 sessões 
necessárias

840.00 € 50% 0% 25% 32% 2,520.00 € 2,520.00 € 2,520.00 € 1,713.60 €

Melhoria do bem estar 
social

Grau de bem estar social, 
frequência de participação em 
atividades sociais e de 
convívio

3 2 1 Custo de 3 programas anuais de 
saúde em bem estar termal ou SPA, 1 
vez na primavera, 1 no verão e 1 no 
Outuno ( 3 x ao ano), 4 dias, com um 
custo médio de 275€ cada 

825.00 € 25% 0% 25% 32% 1,392.19 € 1,392.19 € 1,392.19 € 946.69 €

Maior Eficácia e 
Proatividade na Procura de 
emprego

Nível de otimismo; nº de vezes 
que procura emprego por 
iniciativa

9 2 1 Custo de 1 Formação em marketing 
pessoal e reorientação de carreira no 
valor de 350€ + iva (23%) 

430.50 € 6% 0% 13% 23% 3,178.30 € 3,178.30 € 3,178.30 € 2,447.29 €

Criação do Prório Emprego Grau de motivação para a 
criação do próprio emprego; 
Nº de ideias de negócio

8 2.5 1 Custo de 1 curso de como se tornar 
empreendedor, 14 horas. 350€ + Iva

430.50 € 25% 0% 0% 25% 2,583.00 € 2,583.00 € 2,583.00 € 1,937.25 €

Beneficiários diretos da 
Oferta Tecido Empregador-

Tempo - 28h; 
Espaço para 
formação, 
equipamentos 
informáticos e 
audiovisuais;  
Limpeza do 
Espaço 

1,513.92 € Formalização de 3 
parcerias; 
participação no dia 
aberto às 
empresas; 
participação numa 
sessão de speed 
recruitment

Maior abertura para 
responsabilidade social, 
contribuem para o bem 
estar da Comunidade

Nível de participação em 
iniciativas de RS 
Grau de satisfação com nível 
de conhecimentos com P.
Ativas 
Frequência com que recorre a 
P.Ativas; Nível de motivação 
para estabelecer parcerias

1 2.5 1 Valor médio disponibilizado 
mensalmente por 1 empresa 
anónima à Margarida (criança com 
paralisia cerebral) para tratamentos 
de fisioterapia 75€

900.00 € 15% 0% 25% 38% 573.75 € 573.75 € 573.75 € 355.73 €

Melhoria da eficácia no 
processo de recrutamento

Grau de satisfação com o 
processo de recrutamento 
Grau de satisfação com os 
perfis de competências 
Nº de métodos de 
recrutamento

1 3 1 Custo hora de um consultor para 
auxiliar na selecção de pessoal e 
identificação do perfil de 
colaborador - 12 horas

885.60 € 20% 0% 25% 40% 531.36 € 531.36 € 531.36 € 318.82 €

Mediadores - Técnica do 
Click e técnica do Núcleo de 
coimbra 

Tempo 3 parcerias 
efectivadas, 
selecçõ de 15 DLD

Aumento do sucesso no 
trabalho 

Nível de otimismo 
relativamente à abertura à RS; 
Nº de parcerias efetividadas? 
Nível de Otimismo quanto à 
promoção da 
empregabilidade; Nº de vezes 
que os DLD procuram 
emprego por semana;

0.56 2 1 Custo de formação em Intelegência 
Emocional para mediar e acreditar no 
potencial do grupo e aumentar o 
otimismo  
14 horas

350.00 € 19% 0% 13% 35% 138.55 € 138.55 € 138.55 € 90.06 €

Aumento das competências 
sociais do bem estar

Grau de competências sociais 
de bem estar; frequência em 
atividades sociais; Nível de 
proximidade com o grupo

0.6 2 1 Custo médio de 3 fins de semana de 
atividades de team building,com 
alojamento e tudo incluído, com 
colegas. 120€ cada um 

360.00 € 50% 0% 63% 40% 40.50 € 40.50 € 40.50 € 24.30 €

Dinamizadora das sessões 
de Coaching

Tempo e 
conhecimentos

12 sessões de 
coaching 

Transformação Pessoal Nível de auto-conhecimento e 
confiança; horas gastas por 
semana a cuidar de si; Nível de 
otimismo relativamente à 
empregabilidade; Nível de 
resiliência

0.25 1 1 Custo de 6 sessões de coaching para 
aumentar os seus níveis de auto-
conhecimento, confiança e resiliência 
65€

390.00 € 50% 0% 75% 50% 12.19 € 12.19 € 12.19 € 0.00 €

Promotor EAPN Dinheiro e 
Recursos 
humanos

504.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Financiador Dinheiro e 
Recursos 
humanos

7,754.28 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total 13,012.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total 10,969.83 € 10,969.83 € 10,969.83 € 7,833.73 €

Valor presente de cada ano (após 
descontos)

10,969.83 € 10,397.95 € 7,038.23 €

Valor atual líquido total (VAL) 28,406.01 €

VAL - Investimento 15,393.41 €

Retorno Social € por € (VAL / 
investimento)

2.183

8. MAPA DE IMPACTO
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Espaço t tem como missão a inclusão social de pessoas através da arte, promovendo atividades culturais, 
artísticas e formativas, contribuindo assim para uma sociedade mais inclusiva. Pretendemos promover a 
inclusão do indivíduo em atividades artístico-culturais e/ou formativas (formais ou não formais), de modo a 
estimular as capacidades expressivas e desenvolver o investimento em si próprio; promover a mudança 
social, com vista à aceitação da diferença pela sociedade, utilizando, para isso, a divulgação da cultura Espaço 
t.

Desenvolver e melhorar o acesso à cultura e ao lazer nos bairros sociais do Porto, aumentando dessa forma a 
qualidade de vida de todos os que neles vivem, é o grande objetivo do projeto Palcos para a Inclusão. Leva a 
todos os habitantes dos bairros sociais do Porto a arte feita por pessoas muito especiais. O Palcos pretende 
dar-lhes a conhecer o trabalho que é desenvolvido pelos alunos do Espaço t ao nível da expressão artística.

A análise SROI permitirá ao Espaço t demostrar que este projeto é uma mais valia para a sociedade, dado ser 
uma ferramenta que permite valorar as mudanças intangíveis deste mesmo projeto, traduzindo 
economicamente o retorno social alcançado.

No futuro, através da capacitação da equipa envolvida neste estudo, pretendemos aplicar o SROI a outras 
atividades e projetos da associação, promovendo a sua aplicação e tornando-a parte integrante dos projetos. 
O SROI é uma ferramenta que nos permitirá:

 • melhoria continua nos projetos desenvolvidos, optimizando o desempenho da instituição.

 • monitorização dos resultados previstos e alcançados.

 • adequação da despesa às necessidades reais de cada projeto.

 • diferenciação face a candidaturas de financiamento.

O rácio SROI obtido foi de 1 : 4,2, ou seja, por 1€ investido obteremos um retorno social de 4,2€ a 3 anos.
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1. ÂMBITO E STAKEHOLDERS

1.1. ÂMBITO DA ANÁLISE

O projeto Palcos para a Inclusão, fruto de uma parceria com a Câmara Municipal do Porto/Domus Social, 
pretende levar aos bairros sociais do Porto 40 atividades realizadas pelos utentes do Espaço t (1 vez por 
semana a cada bairro), durante um ano.

Pretende-se promover a inclusão social, pela aceitação da diferença e do outro, demonstrando que pessoas 
com problemas bio-psico-sociais têm um papel ativo e produtivo na sociedade; aumentar a auto-estima nos 
protagonistas dos espetáculos; contribuir para a aproximação da população residente em bairros sociais a 
outras realidades que não as suas; contribuir para o aumento da interação entre gerações e grupos sociais 
diferentes e, por fim, promover o acesso à cultura.

Tradicionalmente, as novas gerações cuidavam dos seus «mais velhos», assumindo este encargo num quadro 
de transmissão de valores e experiências, que conferia segurança ao seu próprio futuro. Em resultado das 
várias transformações sociais, torna-se cada vez mais difícil manter aquelas relações e também a reciprocidade 
inter-geracional parece ameaçada.

A fragilidade financeira de muitas famílias, a falta de espaços/atividades culturais inclusivas e o baixo número 
de eventos artísticos dificulta o acesso aos produtos culturais e contribui para uma diminuição do exercício 
de uma cidadania plena. A discriminação e a segregação explicam muitas das fragilidades nos laços sociais. 
Analisando os dados estatísticos do INE, 2001 (Pordata, 23.11.2012), verifica-se que num total de 601.583 
indivíduos com deficiência, apenas 26,2% se encontravam empregados. Esta população revela dificuldades 
de inserção profissional, resultando em menores inter-relações sociais e numa maior exclusão social.

A avaliação SROI deste projeto visa dar informação sistematizada e quantificada aos financiadores, tendo 
como objetivo assegurar a continuidade deste projeto no futuro. Esta análise será também comunicada à 
equipa e aos demais stakeholders, para recolha de sugestões e potenciar a melhoria contínua.

A equipa afeta a este estudo foi composta por dois técnicos, com competências na área de desenvolvimento 
e gestão de projetos socioculturais e na gestão da qualidade, disponibilizando 3 manhãs por semana cada 
técnico, durante três meses. Os recursos físicos passam por espaços com equipamentos e consumíveis, acesso 
a comunicações (telefone/internet), facilidade em impressão de documentos, hardware/software; recursos 
financeiros para deslocações; carrinha. A análise teve um enfoque prospetivo, dado que o projeto se iniciou 
em maio de 2015 e termina em abril de 2016. A análise foi realizada entre os meses de março e junho de 2015.
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1.2. STAKEHOLDERS

1.2.1. STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS

Os stakeholders são pessoas, entidades e organizações que de uma forma ou de outra, podem afetar e/ou ser 
afectados e sofrer mudanças, em consequência deste projeto.

No Palcos para a Inclusão foram identificados os seguintes stakeholders materiais:

Os alunos que frequentam os ateliês do Espaço t, e que vão ser os protagonistas dos espetáculos nos bairros. 
Sendo eles os “atores” das atividades, têm uma dupla intervenção, funcionando como promotores das 
mudanças para os espetadores e auto-beneficiando desse mesmo trabalho. Os nossos alunos são, por isso, 
stakeholders centrais neste estudo.

A Domus Social, empresa municipal da câmara do Porto, apoia financeiramente o projeto, e recolhe mais-
valias do mesmo no terreno, pois é a entidade camarária que desenvolve atividades de preservação e 
requalificação urbana na cidade do Porto (mais especificamente, nos bairros sociais). Integrou-se a CMP/
Domus Social num stakeholder apenas, dado que o papel da Domus Social é de caráter técnico e logístico, 
sendo uma empresa municipal que depende diretamente da CMP, articulando com esta a sua intervenção no 
município; o papel da CMP é o de facilitador e promotor do projeto.

Como espetadores destes espetáculos, teremos os moradores dos bairros sociais, cidadãos que se envolvem 
nas iniciativas dos seus bairros. Apesar de apenas assistirem a um espetáculo, consideramos que haverá 
mudanças materiais nos moradores dos bairros, pelo facto de não terem o hábito de assistir a atividades 
artístico/culturais, logo ao assistir a estes espetáculos poderão sentir mudanças importantes, nomeadamente 
ao nível do bem-estar emocional (através de momentos de partilha com a família) e diminuição do isolamento 
(aumento das relações inter-pessoais).

As associações dos bairros sociais irão desempenhar um papel crucial na operacionalidade do projeto no 
terreno, sendo elas o elo de ligação entre o Espaço t e os destinatários dos espetáculos. São as associações de 
moradores que disponibilizam o espaço físico, divulgam a iniciativa, usufruem também do serviço e 
pensamos que são beneficiários das mudanças operadas nos moradores.

Identificou-se o grupo de dinamizadores artísticos do projeto como stakeholder material, pois os seus 
elementos são parte integrante e estratégica, dado que desenvolvem a criação das manifestações artísticas, 
formando os alunos, assegurando a sua qualidade, a direcção artística, a interação e dinâmicas inovadoras e 
adequadas ao público-alvo (protagonistas e espetadores).

Foram identificadores outros stakeholders, entretanto excluídos da análise, essencialmente por não serem 
considerados materiais, e/ou por falta de recursos físicos e humanos (tempo e quantidade de elementos 
pertencentes à equipa de avaliação). No entanto, considera-se que os stakeholders incluídos na avaliação 
SROI são suficientes, pois permitem cabalmente a recolha de dados, assegurando que a avaliação é adequada 
e fidedigna, representando na íntegra as partes fundamentais do projeto.
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STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Alunos do Espaço t Sim É o principal interveniente. São um público ávido de novas experiências, procuram 
a aceitação e o relacionamento com novos públicos. Os nossos alunos são por isso 
stakeholders centrais no estudo. São promotores das mudanças e autobeneficiários 
das mesmas.

Moradores dos Bairros 
sociais do porto

Sim São beneficiários directos do projeto e muitas vezes também alvo de exclusão 
social. Fechados sobre os “limites” geográficos e simbólicos do bairro onde 
habitam. Vão ter oportunidade de experienciar novas realidades e estar com 
“outros”, muitas vezes considerados como “incapazes”.

Câmara Municipal do 
Porto / Domus Social

Sim Porque a inclusão social é uma das premissas do executivo na área da habitação e 
acção social, sendo a CMP/Domus Social o principal financiador deste projeto.

Porto Lazer Não Apesar de ser o principal dinamizador das atividades lúdicas e culturais, 
desenvolvidas pela autarquia, as mudanças expectáveis não são relevantes nem 
significativas

Associações dos

bairros

Sim As associações/entidades dos diferentes bairros são os mediadores entre o Espaço 
t e os habitantes de cada um dos bairros; apoiam o Espaço t na dinamização das 
diferentes atividades e serão diretamente beneficiadas pelas mudanças sentidas 
na população residentes nos bairros onde se inserem.

Familiares dos utentes Não São beneficiários indireto,s que sentirão as mudanças dos alunos durante o 
projeto. No entanto são excluídos porque a maioria dos nossos utentes não tem 
um vínculo de dependência com os familiares e tal forma que as mudanças nos 
alunos possa alterar a vida dos familiares..

Familiares dos moradores 
dos bairros sociais

Não São beneficiários indiretos, que sentirão as mudanças dos familiares durante o 
projeto, no entanto são excluídos pelo facto de as mudanças serem muito 
residuais.

Colaboradores do Espaço 
t

Não Os colaboradores estão envolvidos na missão da instituição, que desenvolve 
projetos sociais diversos, sendo alocado a cada projeto uma equipa distinta. Por 
falta de recursos não são incluídos.

Dinamizadores artísticos 
do projeto

Sim São beneficiários diretos, pois promovem as suas criações, através dos espetáculos, 
desenvolvendo-os nos atelies artísticos que ministram semanalmente..

Estado Não O Estado Português beneficia com as mudanças promovidas com o projeto, pois 
reduz despesas com custos associados a medicação, acompanhamento 
psicológico, bens culturais, entre outros. No entanto, as mudanças não são 
relevantes nem significativas no contexto nacional.

Juntas de Freguesia Não Beneficiário indireto sem mudanças relevantes e significativas.

Meios de Comunicação 
social

Não Beneficiário indireto sem mudanças relevantes e significativas

Direcção Espaço t Não Beneficiário direto que usufruirá da análise SROI na medida em que poderá 
melhorar o seu desempenho e eficácia, numa perspetiva de melhoria contínua, 
podendo ainda optimizar a obtenção de financiamento. Por condicionalismos 
temporais, e logísticos não será incluído nesta análise.

Departamento Sociologia 
Universidade do Porto

Não Beneficiário indireto sem mudanças relevantes e significativas.

Poderão utilizar o estudo como fonte de informação.

Tabela I
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1.2.2. ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

O envolvimento dos stakeholders materiais identificados no ponto anterior é parte fundamental deste estudo, 
sem a qual o mesmo teria desvios que o poderiam invalidar. Ou seja, não basta questionar os stakeholders, é 
igualmente essencial explicar o estudo em questão, o porquê do mesmo e a as mudanças expectáveis.

Por isso, desde o início que primámos por abordar os stakeholders, informá-los dos progressos no projeto e 
do presente estudo, de forma a garantir que o que está a ser medido é o seu impacto prospetivo, já que o 
mesmo acontece antes de as atividades decorrerem ou estarem concluídas..

Para o envolvimento dos stakeholders optou-se por métodos diferentes, tendo em consideração as 
caraterísticas de cada um deles e do tipo de contribuição que se pretendia obter para o estudo, tendo sido 
consultados em dois momentos distintos.

No primeiro momento, o objetivo prendia-se com a recolha de informação de forma a desenhar a “teoria da 
mudança”. Assim, realizaram-se entrevistas semi-diretivas e grupos focais e para ambos elaborou-se um 
pequeno guião com algumas questões abertas. Na 2ª fase de recolha de informação, para validação, 
elaborámos um questionário para cada stakeholder e fomos ao terreno, para obtermos informação dos 
moradores, dos alunos, das associações e dos dinamizadores. No stakeholder Domus Social realizamos um 
questionário telefónico.

Na aplicação dos questionários ao alunos sentiu-se alguma dificuldade, tendo sido definida uma amostra 
com base nas diferentes problemáticas biopsicossociais. Responderam ao inquérito apenas alunos dos ateliês 
do Espaço t que participam no projeto. Uma vez que alguns dos elementos dos grupos não tinham 
capacidades cognitivas para responder, optou-se por criar dois “alter-egos” (técnicos / acompanhantes diário 
do/a aluno/a), que responderam ao questionário tendo como base a sua experiência e observação diária 
desses alunos. Não quisémos deixar ninguém de fora e optámos por esta solução, porque o Espaço t é de 
todos, para todos, sem exceção.

Considerando, assim, a definição da amostra para cada stakeholder, teve-se em consideração a população, a 
idade, o género, a representatividade da amostra e a aleatoriedade. Na tabela seguinte poderá ser identificado 
o método de envolvimento de cada stakeholder:
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STAKEHOLDERS MÉTODO DE ENVOLVIMENTO

Moradores dos Bairros 

sociais do porto

Entrevistas com as associações dos bairros; entrevistas a moradores e grupos focais a moradores

1ª fase: Recolha de informações junto de associações de bairros onde já tinham acontecido 

espetáculos semelhantes, para percecionar as mudanças.

Entrevistas exploratórias a habitantes de 2 bairros, de 20 a 30 Março. Foram realizados ainda dois 

grupos focais com os moradores de 2 bairros.

2º fase: Realização de questionários individuais a moradores dos bairros de forma a recolher mais 

elementos, que complementem a análise anterior.

Recolha de cerca de 27 questionários (10 do sexo masculino e 17 do sexo feminino) a moradores de 6 

diferentes bairros, com uma média de 4 questionários por bairro, que ocorreu em Maio. Os moradores 

dos 6 bairros inquiridos são representativos das diferentes tipologias de bairro social (grande, médio, 

pequeno, muito problemático, pouco problemático), tendo em atenção também o sexo e a idade dos 

entrevistados, face à população que previsivelmente irá assistir aos espetáculos). 

Alunos do Espaço t Grupo focal e entrevistas por questionário.

1º fase: Grupo focal com os alunos para introdução à temática e auscultação prévia. Entrevistas a 10 

alunos com problemáticas distintas. 20 a 30 de Março.

2ºfase: Questionário individual acompanhado pela equipa do SROI, a 20 alunos representativos da 

população (idade, sexo, problemática biopsicossocial). Destes, foram realizados 2 inquéritos a “alter-

egos” que responderam por dois alunos com elevado deficit cognitivo.

Câmara Municipal do 

Porto / Domus Social

Entrevista/reunião; questionário exploratório e questionário final.

1º fase: marcação de reunião inicial de apresentação do SROI, para envolvimento do stakeholder na 

avaliação do projeto. Final de Março. Envio de questionário exploratório para um responsável da 

Domus Social directamente ligados ao projeto. Abril

2º fase: Envio de questionário (final. de maio).

Associações/ entidades 

dos 49 bairros

Conversa com abordagem informal ao tema da avaliação e questionário.

1ª fase: Introdução à temática da avaliação SROI, durante o envolvimento do stakeholder na 

implementação das atividades do projeto. O tema foi abordado informalmente. Entrevistas a 3 

associações, de 20 a 30 Março.

2ª fase: Questionário telefónico aos interlocutores directos e dirigentes, estes últimos quando aplicável, 

por telefone. Aplicação de questionários finais a 6 associações (final de maio)..As associações de 

moradores inquiridas são representativas das diferentes tipologias de bairro social (grande, médio, 

pequeno, muito problemático, pouco problemático).

Dinamizadores artísticos 

do projeto

Chuva de ideias e questionário:

1º fase: Reuniões iniciais de apresentação do SROI, e recolha de informação dos 7 formadores (atelies 

diferentes). final de março. Dinâmica de grupo, com todos os dinamizadores, em abril.

2ª fase: Questionário aos 7 dinamizadores (a totalidade), em maio.

Tabela II
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2. RECURSOS E ATIVIDADES

2.1. INVESTIMENTOS

Os alunos do Espaço t irão investir o seu tempo e os conhecimentos adquiridos nos ateliês artísticos, para 
apresentarem nos bairros os diferentes espetáculos / atividades. Os moradores investirão apenas o seu 
tempo ao assistirem às atividades, já que as mesmas são de caráter gratuito.

As associações de moradores / entidades dos bairros irão investir tempo e contribuirão com a cedência de 
espaço para as atividades (quando as mesmas se realizarem em espaços fechados, que contamos seja em 
60% dos casos). Desta forma, calculámos um investimento no valor de cinco euros por entidade, o que 
totaliza 200 euros (40 x 5 euros).

Os dinamizadores irão investir o seu tempo e conhecimento para a preparação, supervisão e acompanhamento 
dos espetáculos.

Por último, a Domus Social / C.M.Porto investirá 30 mil euros para financiar todo o projeto.

Tabela III

STAKEHOLDERS RECURSOS VALOR

Moradores dos Bairros sociais do Porto  • Tempo não considerado

Alunos do Espaço t  • Tempo

 • Conhecimento

não considerado

Câmara Municipal do Porto / Domus Social  • Tempo

 • Recursos Financeiros

30.0000€

Associações/ entidades dos 40 bairros  • Tempo

 • Espaço

200€

Dinamizadores artísticos do projeto  • Tempo

 • Conhecimento

não considerado
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2.2. RESULTADOS

No quadro abaixo resumimos os resultados do projeto em números por stakeholders.

Tabela IV

STAKEHOLDERS ATIVIDADES RESULTADOS EM NÚMEROS

Moradores dos Bairros 

sociais do Porto

Participação como espetadores em manifestações 

artísticas (Teatro, Dança, Canto, Pintura e Tai Chi), 

durante um ano em 40 bairros sociais da cidade do 

Porto. 1 espetáculo por semana.

 • 2000 habitantes dos bairros sociais do 

Porto irão assistir gratuitamente a 

manifestações artisticas (media de 50 

pessoas por bairro).

Alunos do Espaço t Apresentação ao público manifestações artisticas 

(Teatro, Dança, Canto, Pintura e Tai Chi), durante um 

ano em 40 bairros sociais da cidade do Porto. 1 

espetáculo por semana.

 • 80 alunos farão 40 apresentações 

públicas.

 • 8 atividades diferentes (3 de teatro, 1 de 

canto, 2 de dança, 1 de pintura; 1 de Tai 

Chi. Uma a duas aulas semanais de 

preparação dos espetáculos.

Câmara Municipal do Porto 

/ Domus Social

Financiamento do projeto.  • 2000 habitantes dos bairros sociais do 

Porto irão assistir gratuitamente a 

manifestações artísticas / culturais 

(média de 50 pessoas por espetáculo).

Associações/ entidades dos 

49 bairros, para 40 

apresentações (algumas 

apresentações far-se-ão para 

2 bairros em simultâneo

Recepção dos espetáculos / atividades nas suas 

instalações (Teatro, Dança, Canto, Pintura e Tai Chi)

 • 2000 habitantes dos bairros sociais do 

Porto irão assistir gratuitamente a 

manifestações artísticas (média de 50 

pessoas por espetáculo).

 • Aumento do numero de moradores a 

frequentar as associações.

Dinamizadores artísticos do 

projeto

Dinamização de 8 atelies artísticos 2 vezes por 

semana (espetáculos e/ou aulas) durante 1 ano.

 • 40 apresentações públicas.

 • 8 atividades diferentes (3 de teatro, 1 de 

canto, 2 de dança, 1 de pintura; 1 de Tai 

Chi. 1 a 2 aulas semanais de preparação 

dos espetáculos.
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3. TEORIA DA MUDANÇA

O projeto Palcos para a Inclusão nasce para dar resposta a diversas problemáticas que o Espaço t tem vindo a 
identificar, ao longo da sua existência, decorrente do trabalho efetuado com a comunidade e com os seus 
utentes. Este projeto apresenta uma dinâmica singular, pois procura intervir em duas frentes: junto dos seus 
utentes e junto da população dos bairros sociais do Porto. As necessidades diagnosticadas nestes dois 
beneficiários são distintas, enquadrando-se todavia na visão do Espaço t, que é a inclusão social.

Para a medição do impacto criado nos stakeholders pelo projeto Palcos para a Inclusão estabeleceu-se como 
ponto de partida algumas mudanças positivas geradas nos indivíduos e na comunidade, assim como também 
as mudanças geradas nas entidades que apoiam o projeto e intervêm elas próprias na comunidade.

Também foram considerados os aspetos que podem, de alguma forma, gerar mudanças negativas nos 
stakeholders e/ou na sociedade como um todo.

Para recolha e sistematização da informação dinamizaram-se grupos focais e realizaram-se entrevistas 
informais com os diversos stakeholders. Resultou destas abordagens a identificação e compreensão, pela 
equipa deste estudo, das mudanças intencionais e não intencionais que as atividades do projeto podem 
provocar.

Este processo de consulta conseguiu, ainda, a obtenção de informações cruciais e esclarecedoras do impacto 
deste projeto na comunidade. A sistematização destas informações permitiu a criação de “cadeias de 
eventos” ou diagramas da teoria da mudança, esquematizando as diversas etapas das mudanças nos 
stakeholders, até à ocorrência de mudanças a mais longo prazo.

O QUE MUDA PARA OS ALUNOS?

Os alunos do Espaço t são frequentadores regulares das atividades existentes na instituição, nomeadamente 
os ateliês lúdico-terapêuticos do departamento de desenvolvimento pessoal e artístico. A grande maioria é 
portadora de problemáticas biopsicossociais, necessitando por tal de apoio psicológico para alcançar e 
manter uma saúde mental satisfatória, a maioria das vezes fragilizada por factores intrínsecos e extrínsecos 
ao EU de cada indivíduo.

Os alunos participam, integram e ajudam a construir grupos terapêuticos, nos quais se apoiam 
psicologicamente, criando laços afectivos por vezes muito fortes. Assim, desenvolvem no coletivo formas de 
afirmação pessoal, impossíveis de obter individualmente.

Os espetáculos nos bairros são o culminar deste processo de afirmação pessoal, pois esta afirmação é 
transferida para a sociedade, permitindo uma ligação à comunidade e um bem-estar emocional pelo 
entendimento de serem úteis e capazes para a sociedade, pela partilha de momentos de alegria – e também 
por vezes de ansiedade –, que culmina numa sólida percepção do SER, aumentando a sua auto-estima.

“Com as atividades apresentas ao público, posso mostrar que sou capaz de fazer muitas coisas e as 
pessoas vêem-me com outros olhos”. 

Aluno
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Durante o grupo focal que foi organizado com os alunos, verificou-se que a a maioria deles não tem laços 
afetivos com a família, ou tem apenas contactos esporádicos, devido ao facto de alguns viverem sozinhos, 
outros porque as suas problemáticas afastam os familiares.

Comprovou-se, assim, que a frequência dos ateliês é fulcral para os alunos manterem laços sociais. Com os 
espetáculos verifica-se um reforço da partilha de momentos entre o grupo, dado que a quantidade de vezes 
que estão reunidos é superior. Por tal, o grau de isolamento é reduzido e os alunos revelam uma maior 
tolerância perante as diferenças dos elementos do grupo, traduzindo-se numa menor quantidade de 
conflitos a longo prazo.

“O Espaço t é a minha família”

Aluno

Participação em
espectáculos,

como protagonistas

ResponsabilizaçãoMaior
mobilidade

Motivação
Autonomia

Capacitação para
a acção

Autoconfiança

Percepção de si próprio
como sendo útil e capaz

para a sociedade 

Auto-estima

Bem-estar emocional

Melhor oralidade

Mais capacidade 
de comunicação

com terceiros 

Estabelecimento de
novos

relacionamentos
com amigos e
comunidade

Menor
isolamento

Mais relações
interpessoais dentro do

grupo 

Sentimento de
pertença 

Estreitamento de
laços sociais

Empatia (compreensão
mútua) 

Reflexão sobre si
próprio e o outro

Aceitação da
própria diferença

Mais tolerância

Figura 1: teoria da mudança–Alunos



185

PALCOS PARA A INCLUSÃO - Espaço t

Assim, as mudanças atribuíveis à atividade Palcos para a Inclusão são praticamente todas corroboradas após 
a aplicação do questionário, durante a segunda fase da elaboração teoria da mudança, com excepção do 
aumento do grau de ansiedade (que inicialmente foi entendido na cadeia de eventos como um possível 
espoletar do aumento do isolamento, dado que poderia inibir a participação nos espetáculos, e logo, a 
frequência dos atelies por parte dos alunos; mas após o grupo focal, foi desconstruída essa percepção, dado 
que todos, sem excepção, manifestaram uma imensa alegria e vontade de participar nos espetáculos, muito 
embora pudessem de quando em quando sentir alguma ansiedade).

“Com as apresentações públicas podemos mostrar o que valemos, do que somos capazes, 
conhecemos novas pessoas e recebemos muitos elogios…”

Aluno

O QUE MUDA PARA OS MORADORES?

Historicamente, a população residente nos bairros sociais do Porto apresenta características específicas, que 
no seu conjunto enquadram essa população na definição económico-social de “carenciada”. Tais 
características, abordadas em diversos estudos e bem identificadas, podem resumir-se por altos níveis de 
desemprego originando dificuldades económicas graves, baixa escolaridade ou mesmo iliteracia, dificuldade 
de acesso à cultura, sendo assim alvo muitas vezes de discriminação da sociedade em geral.

Kilpatrick e Holland (2006) referem ainda que esta tipologia de famílias vive voltada para si mesma, com 
dificuldades em estabelecer relações interpessoais a todos os níveis, quer seja dentro da própria família, na 
família alargada, e na sociedade em geral. Devido a estes fatores, os indivíduos na sua generalidade 
apresentam baixa auto-estima, frustração e conformismo com a sua situação, tornando-se extremamente 
difícil promover a alteração deste comportamento.

Em Outubro de 2008, 46,5% de desempregados registados em Portugal Continental, situava-se na região do 
Norte. Por sua vez, na região do Grande Porto, naquela data, estavam registados 78.430 desempregados, 
correspondendo a 43,4% dos desempregados na Região Norte. Por outro lado, é no grupo etário dos 35 – 54 
anos que recai a maior percentagem de desempregados do Grande Porto, na ordem dos 46,3%. Os 
desempregados no grupo etário dos 25 – 34 anos correspondem a 20,4% do total de desempregados nesta 
mesma região. Os que se situam no grupo etário com menos de 25 anos atingem 12,3% e os com 55 e mais 
anos atingem a percentagem de cerca de 20,9%. (fonte: Plataforma Territorial Supraconcelhia do Grande 
porto, Segurança Soacial e Rede Social do Porto).

Atualmente a cidade do Porto conta com 49 bairros sociais, sendo que três deles se referem a ampliações de 
bairros pré-existentes (Falcão, Cerco e Lagarteiro), totalizando cerca de 13400 fogos. O número de pessoas 
autorizadas a residir em habitação social na cidade do Porto é de aproximadamente 33000 (fonte: Porto 
Solidário, Diagnóstico Social do Porto, UCP/FEP, FPS/CLASP, 2008-09).

Pelas situações descritas, é notória a existência de uma estigmatização social que tende a penalizar os 
habitantes das zonas mais degradadas sendo, nessa medida, pouco favorável à superação das dificuldades 
(fonte: Porto Solidário, Diagnóstico Social do Porto, UCP/FEP, FPS/CLASP, 2008-09). Estas dificuldades socio-
económicas vão traduzir-se em dificuldades de diversa ordem, nomeadamente em intolerância e sentimento 
de incapacidade para a mudança.
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Apesar de apenas assistirem a um espetáculo em cada bairro, são expectáveis mudanças materiais, pela 
alegria sentida e manifestada, pelo convívio entre todos os moradores, com momentos de partilha também 
com a própria família, que se traduz em bem-estar emocional. Este bem-estar é também alcançado pela 
descoberta de novos interesses pelos espetadores, que podem procurar outras atividades no bairro e na 
cidade do Porto, conseguindo desta forma diminuir a (auto) estigmatização, promover a autoconfiança e a 
reduzir do isolamento.

O aumento da tolerância perante a diferença é outra mudança esperada. Ao assistirem a atividades culturais 
onde os protagonistas têm problemáticas biopsicossociais, os moradores comprovam diretamente as 
capacidades que estes indivíduos possuem, comparam-se eles próprios com o Outro, autoanalisando-se, 
aceitando-os como diferentes mas capazes, corajosos. Riem, aplaudem, sofrem em conjunto, dão ânimo e, 
por último, aceitam-se na diferença.

Naturalmente, a dimensão destas mudanças a longo prazo não é comparável às mudanças sentidas pelos 
alunos; no entanto, perante a dimensão do próprio projeto e o nível de intervenção em cada bairro, a 
obtenção de algumas mudanças deverá ser valorizada.

Assistir a uma
actividade artística

/ cultural

Convívio / momentos de lazer

Contacto com pessoas com problemáticas 
biopsicossociais, que desenvolvem actividades 

de arte perfomativa ou artes plásticas 

Assunção das próprias
capacidades e do Outro

Aceitação da diferença

Descoberta de
novos interesses 

Procura de
actividades culturais e

artísticas

Aumento das relações
sociais exteriores ao

bairro

Autoconfiança
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diálogo com os

vizinhos

Aumento de
contactos com as

associações do bairro

Estabelecimento de
novas relações

intracomunitárias

Aumento do
espírito

comunitário

Criação ou fortalecimento
de laços sociais

Redução do isolamento

Figura 2: Teoria da mudança – Moradores
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O QUE MUDA PARA OS DINAMIZADORES?

Os dinamizadores são parte fundamental em todo este processo, dado que estruturam, organizam e colocam 
em palco os alunos do Espaço t. Inicialmente estabeleram-se três mudanças a longo prazo: mais tolerância, 
maior realização pessoal e profissional e mau estar emocional (esta última de sinal negativo).

Organizado um grupo focal com os dinamizadores, a teoria da mudança inicial sofreu alterações profundas, 
pois apenas foi validada a mudança realização profissional. Foi incluída a mudança aumento da capacidade 
de gestão emocional, que sintetiza as mudanças inicialmente definidas. O mau estar emocional foi eliminado, 
dado que os dinamizadores não sentem que essa mudança seja a longo prazo, nem corroboram a cadeia de 
eventos pré-definida pela equipa de estudo, usando antes a ansiedade e o stress como espoletadores da 
mudança “aumento da capacidade de gestão emocional”. Na prática, foi evidenciado o ênfase que os 
dinamizadores dão ao seu papel como profissionais, sendo as mais valias para a carreira e para a aquisição de 
competências destacadas ou valorizadas em detrimento de outras mudanças.
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Expectativa

Ansiedade
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Alegria

Satisfação
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de gestão de conflitos

Aumento da
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Aumento de
competências

Reconhecimento

Novas e melhores
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profissionais

Aumento de
rendimentos
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Figura 3: Teoria da mudança – Dinamizadores
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O QUE MUDA PARA AS ASSOCIAÇÕES DOS BAIRROS?

As associações ajudam a dinamizar os espetáculos, cedendo espaços físicos e promovendo os mesmos. Na 
prática, alcançam um maior reconhecimento perante os moradores dos bairros e a própria sociedade, 
traduzindo-se isso num maior número de visitas dos moradores, mais parcerias com outras entidades e, por 
último, numa perspectiva de possibilidade a curto/médio prazo de aumentar atividades com a participação 
dos moradores.

Promoção/ recepção  
de espectáculos

Maior oferta de serviços culturais

Maior envolvimento 
dos moradores dos bairros

Maior sentido crítico 
dos moradores dos bairros

Aumento do grau de satisfação 
dos moradores face a algumas
 condições sociais dos bairros

Maior dinamização dos espaços 
comunitários existentes dos bairros

Maior interesse pelo bem comum

Aumento do sentido comunitário

Maior cuidado e interesse pelas 
infraestruturas comunitárias

Trabalho em parceria

Promoção da imagem 
do trabalho da Associação

Maior visibilidade

Melhoria da relação 
com os moradores

Mais reconhecimento 
instituicional

Figura 4: Teoria da mudança – Associações dos Bairros

O QUE MUDA PARA A DOMUS SOCIAL?

À semelhança das associações, a Domus Social, empresa financiadora, também retira mais-valias deste 
projeto, decorrentes do mediatismo alcançado, dentro dos bairros e na projecção na cidade, pelos meios de 
comunicação social que seguem o projeto. Assim, as mudanças alcançadas passam pelo reconhecimento do 
trabalho realizado pela Domus Social nos bairros sociais da cidade do Porto e indiretamente usufruem de 
mudanças operadas nos moradores, mais especificamente pelo maior cuidado e interesse demonstrado 
pelos moradores pelas infra-estruturas dos bairros, derivado do envolvimentos dos moradores na dinâmica 
social e comunitária, muito pela projeção das associações de moradores.
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Figura 5: Teoria da mudança – Domus Social
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4. PROVAS E VALOR

4.1. INDICADORES (QUANTIDADE)

Após serem definidas as mudanças, houve necessidade de se identificarem indicadores que comprovem 
efectivamente que estas mudanças ocorrem e, para além disso, medir cada benefício, ou seja, quantificar as 
mudanças.

A identificação dos vários indicadores foi possível através da observação participante dos vários stakeholders, 
através da recolha de informação obtida durante a 1ª fase de envolvimento dos mesmos e da revisão da 
literatura efetuada.

Para cada mudança foram utilizados dois indicadores, tentando garantir sempre que um é objetivo e outro 
subjetivo. Isto colocou algumas questões de fundo, nomeadamente a opção entre este ou aquele indicador, 
qual o que melhor refletia a cadeia de eventos, o que traria dados mais relevantes. Observou-se assim a 
necessidade de existir uma escolha muito rigorosa quanto à qualidade dos indicadores a utilizar.

Após a definição dos indicadores, foram construídos questionários a aplicar a cada um dos stakeholders, 
tendo o cuidado de realizar perguntas que resultem em dados quantificáveis. Aqui também inicialmente 
foram elaboradas pelo menos duas questões por indicador, mas pelo mesmo motivo invocado anteriormente, 
apenas foi utilizada uma por cada indicador (com dois momentos: antes e depois do projeto).

Na escolha da escala e para a formulação das questões usou-se como modelo o instrumento de Avaliação da 
Qualidade de Vida da OMS (WHOQOL-100), que segue uma escala de Likert, de 1 a 5. Utilizou-se igualmente a 
escala visual analógica EVA, em percentagem de 0 a 100%.. Os grupos focais e as entrevistas inicias permitiram 
elaborar, adaptar e conciliar os questionários com os instrumentos utilizados.

Pode verificar-se que algumas mudanças são idênticas nos vários stakeholders; no entanto, o caminho 
percorrido para obter essa mudança varia entre os stakeholders, logo foi necessário utilizar indicadores e/ou 
questões diferentes.

Na tabela seguinte estão indicados para cada mudança ocorrida no stakeholder, os indicadores utilizados.
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Tabela VI

STAKEHOLDER

Alunos do Espaço T Aumento da 

Autoestima

Grau de auto-estima e confiança em si próprio

Nº de comentários positivos recebidos

Aumento do 

Bem-estar 

emocional

Grau de percepção de si próprio como sendo útil e capaz para a sociedade

Grau de capacidade de aprender novas coisas

Diminuição do 

isolamento

Frequência de contactos com os elementos do grupo

Grau de satisfação com relações interpessoais

Aumento da 

Tolerância

Nível de capacidade de aceitar a diferença

Nível de compreensão do outro

Moradores dos bairros 

sociais

Aumento do 

Bem-estar 

emocional

Nível de capacidade de aprender coisas novas

Nº momentos de partilha com a família

Diminuição do 

isolamento

Grau de satisfação com relações interpessoais

Nível de sentimento de pertença (à comunidade)

Aumento da 

Tolerância

Nível de capacidade de aceitar a diferença

Grau de compreensão do outro

Dinamizadores Aumento da 

capacidade de 

gestão emocional

Grau de gestão de stress

Nível de capacidade de gestão emocional

Aumento da 

realização 

profissional

Nível de competências

Grau de Reconhecimento

Associações Melhoria da relação 

com os moradores

Grau de envolvimento dos moradores

Nº de atividades nos bairros

Aumento do 

reconhecimento

Grau de visibilidade

Nº de novas visitas de moradores à associação

Domus Social Redução do 

vandalismo

Nível de sentido comunitário

Grau de redução de vandalismo

Aumento do 

reconhecimento

Grau de visibilidade

Nº de novas notícias na comunicação social



192

PALCOS PARA A INCLUSÃO - Espaço t

A quantificação de uma mudança foi obtida pela percentagem de confirmação dessa mudança, pelo 
stakeholder, após a aplicação do questionário. Ou seja:

Quantidade da mudança

% de confirmação (resultado do questionário) X nº total de indivíduos (universo dos beneficiários)

As mudanças foram quantificadas extrapolando as percentagens de confirmação, que resultaram dos 
questionários. Na tabela seguinte está indicado para cada stakeholder, a distância percorrida (DP, expressa em 
percentagem) e a correspondente quantidade consguida em cada mudança.

Tabela VII

STAKEHOLDERS MUDANÇA DP QUANTIDADE

Valor Racional

Alunos Alunos têm mais 
Autoestima

25,63% 20,50 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Grau de auto-estima e confiança em si próprio e do Nº 
de comentários positivos recebidos a multiplicar pelo 
número de alunos participantes (80)

Alunos sentem-se 
melhor com eles 
próprios

22,50% 18 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Grau de percepção de si próprio como sendo útil e 
capaz para a sociedade e da Capacidade de aprender 
coisas novas, a multiplicar pelo número de alunos 
participantes (80)

Alunos sentem-se 
menos sós

20,63% 16,5 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Frequência de contatos com os elementos do grupo e 
o Grau de satisfação com relações inter-pessoais a 
multiplicar pelo número de alunos participantes (80)

Alunos estão mais 
tolerantes perante a 
diferença

15,36% 12,30 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Nível de capacidade de aceitar a diferença e o Grau de 
compreensão do outro a multiplicar pelo número de 
alunos participantes (80)

Moradores Bairros 

Sociais

Moradores sentem-
se melhor com eles 
próprios

18,06% 361,2 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Nível de capacidade de aprender coisas novas e o 
Numero de momentos de partilha com a família, a 
multiplicar pelo número expectável de moradores a 
assistir aos espetáculos (50 espetadores x 40 
apresentações = 2000)

Moradores sentem-
se menos sós

17,59% 351,8 Media da distância (DP) percorrida dos indicadores 
grau de satisfação com relações interpessoais e o Nível 
de sentimento de pertença à comunidade a 
multiplicar pelo número expectável de moradores a 
assistir aos espetáculos (50 espetadores x 40 
apresentações = 2000)

Moradores sentem-
se mais tolerantes 
com a diferença

16,57% 331,40 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Nível de capacidade de aceitar a diferença e o Grau de 
compreensão do outro a multiplicar pelo número 
expectável de moradores a assistir aos espetáculos (50 
espetadores x 40 apresentações = 2000)
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STAKEHOLDERS MUDANÇA DP QUANTIDADE

Valor Racional

Dinamizadores Os dinamizadores 
conseguem gerir 
melhor as próprias 
emoções e a dos 
alunos

12,5% 0,88 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Grau de gestão do stress e Nível de capacidade de 
gestão emocional a multiplicar pelo número de 
dinamizadores participantes (7)

Os dinamizadores 
sentem-.se mais 
realizados 
profissionalmente

17,28% 1,20 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Nível de competências e Grau de reconhecimento a 
multiplicar pelo nÚmero de dinamizadores 
participantes (7)

Associações de 

Moradores

As associações têm 
um melhor 
relacionamento com 
os moradores

4,17% 1,67 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Grau de envolvimento dos moradores e do Número 
de atividades no bairro a multiplicar pelo Número de 
associações de bairros (49)

As associações são 
mais reconhecidas 
pelo seu trabalho

16,67% 6,67 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Grau de visibilidade e Número de novas visitas de 
moradores à associação a multiplicar pelo número de 
associações de bairros (49)

Domus Social A Domus Social vê 
reduzido o esforço 
financeiro nos bairros 
pois existe menos 
vandalismo, uma vez 
que melhora o 
sentido comunitário 
dos moradores 

25,00% 10 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores do 
Nível de sentido comunitário dos moradores dos 
bairros e o Nível de redução do vandalismo

A Domus Social é 
mais reconhecida 
pelo seu trabalho 
nos bairros sociais

12,50% 1,50 Média da distância (DP) percorrida dos indicadores 
Grau de visibilidade e Número de novas noticias na 
comunicação social 

Pelos resultados obtidos na análise estatística aos questionários realizados aos diferentes stakeholders, 
concluiu-se que a maioria das mudanças apresenta uma distância percorrida muito semelhante. As maiores 
DP, com cerca de 25%, acontecem nos alunos, na mudança “aumento da autoestima” e na Domus Social, na 
mudança “redução do vandalismo nos bairros sociais”.

A maioria das mudanças apresenta uma DP entre os 15% e os 20%, situando-se 2 mudanças nos 12,5%. A 
média das DP é de 17,27%.

Nas associações, a DP na mudança “melhoria da relação com os moradores” é menos significativa pelo facto 
de se ter demonstrado que as associações já mantinham à partida (momento T0) uma boa relação com os 
moradores. Nesta mudança obteve-se uma DP de 4,17%.

Uma vez que a quantidade é obtida multiplicando a DP pela população, verifica-se que o universo dos 
moradores, com 2000 pessoas – moradores envolvidos diretamente, com uma média de 50 por bairro –
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é determinante para a quantidade de mudança obtida por este stakeholder. No inverso, os dinamizadores, 
por serem apenas 8 indivíduos, conseguem uma quantidade de mudanças de 0,88 e 1,20 para o “aumento da 
capacidade de gestão emocional” e “aumento da realização profissional”, respetivamente. Isto apesar de as 
DP de ambas as mudanças se situarem nos 12,5% e 17,21% (ou seja, próximo da média de todas as DP).

Como nota adicional à análise da quantidade, refira-se que a definição da população neste estudo não foi 
uniforme, por escassez de tempo, pois entendemos que o mais correto seria definir a população dos 
stakeholders associações e Domus Social através da contabilização do número de pessoas envolvidas no 
projeto, em cada associação e na Domus Social, o que nos levaria a uma definição mais adequada da 
população e portanto da quantidade de mudança.

4.2. DURAÇÃO

A duração indica o período de tempo em que a mudança é sentida na vida de cada indivíduo ou entidade 
após o término do projeto. Para aferir a duração das mudanças foi colocada a pergunta “No final do projeto, 
quanto tempo é que acha que ainda sentirá em si as seguintes mudanças?….”

No Palcos para a Inclusão observamos que os vários stakeholders têm níveis de envolvimento distintos. Mais 
especificamente, os alunos e dinamizadores são os que mais envolvidos estão neste projeto. Para estes dois 
stakeholders, dado que a sua intervenção no projeto se inicia desde o primeiro dia do mesmo, pensamos que 
por essa razão o efeito das mudanças são mais duradouras e consistentes.

Para os moradores e associações, pelo contrário, dado as suas curtas participações – porque a atividade é 
fragmentada por 40 bairros no projeto –, o período em que as mudanças serão sentidas é temporalmente 
mais curto.

Por último, a duração das mudanças é também curta na Domus Social., uma vez que o projeto representa 
uma pequena parte do trabalho que esta entidade desenvolve.

Poderá concluir-se que, por se tratar aqui de uma análise prospetiva, as respostas não foram muito objetivas 
– porque difíceis de prever – e pensamos nós que as mudanças foram de alguma forma sub-avaliadas na sua 
permanência temporal, por todos os stakeholders.

Na tabela seguinte são explanados os períodos temporais do parâmetro duração, obtidos pela análise dos 
questionários.
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Tabela VIII

STAKEHOLDER MUDANÇA DURAÇÃO RACIONAL

Alunos do  

Espaço T

Aumento da 

Autoestima

1,13 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 1,13 anos após o término 

da mesma. 

Aumento do 

Bem-estar 

emocional

1,15 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 1,15 anos após o término 

da mesma. 

Diminuição do 

isolamento

1,11 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 1,11 anos após o término da 

mesma. 

Aumento da 

Tolerância

1,19 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 1,19 anos após o término 

da mesma. 

Moradores dos bairros 

sociais

Aumento do 

Bem-estar 

emocional

0,36 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 0,36 anos após o término 

da mesma. 

Diminuição do 

isolamento

0,38 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 0,38 anos após o término 

da mesma. 

Aumento da 

Tolerância

0,85 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 0,85 anos após o término 

da mesma. 

Dinamizadores Aumento da 

capacidade de 

gestão emocional

0,64 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 0,64 anos após o término 

da mesma. 

Aumento da 

realização 

profissional

0,89 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 0,89 anos após o término 

da mesma. 

Associações Melhoria da 

relação com os 

moradores

0,25 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 0,25 anos após o término 

da mesma. 

Aumento do 

reconhecimento

0,25 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 0,25 anos após o término 

da mesma. 

Domus Social Redução do 

vandalismo

0,25 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 0,25 anos após o término 

da mesma. 

Aumento do 

reconhecimento

0,50 A média das respostas ao questionário indicou que a 

duração desta mudança seria de 0,50 anos após o término 

da mesma. 
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4.3. APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS

As aproximações financeiras são uma ferramenta para validar as mudanças materiais e comparam serviços 
existentes na sociedade que promovam as mesmas mudanças que o projeto Palcos para a Inclusão. Para tal, 
entendeu-se adoptar para cada uma das mudanças as aproximações financeiras (AF) que pensamos melhor 
se aproximam da mudança que se quer atingir:

CONSULTAS DE PSICOLOGIA

Esta aproximação financeira foi utilizada para a mudança aumento da auto-estima, sendo a forma mais direta 
de se obter essa mudança no indivíduo. Consideraram-se 24 consultas de psicologia, após auscultação do 
psicólogo do Espaço t, realizadas num período temporal de 1 ano. O valor de 50€ foi conseguido através do 
serviço de consultas externas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UP e do valor médio 
de mercado.

SESSÕES DE COACHING

As sessões de coaching foram aplicadas ao aumento do bem-estar emocional nos alunos dado que se 
pretende promover a perceção individual do sentimento de utilidade para a sociedade e a promoção da 
capacidade de aprender coisas novas. Também foi utilizada para o aumento da tolerância nos moradores, 
pelo facto de ser uma forma eficaz de aumentar a capacidade de aceitação da diferença e da compreensão 
do Outro. Considerou-se suficiente 6 sessões de 1.30h cada para os alunos e 2 sessões para os moradores. 
Cada sessão custa em média 75€ (fonte: Associação Empresarial do Minho).

ATIVIDADES RECREATIVAS DE GRUPO

Esta AF foi utilizada para quantificar a mudança diminuição do isolamento, dado que se pretende uma 
atividade que promova o aumento de contatos com os elementos de um grupo (de teatro, neste caso) assim 
como o aumento da satisfação com os elementos desse mesmo grupo e aumento da capacidade de 
compreender os outros. Assim, apenas se selecionou uma atividade, regular e continuada. Foram consultadas 
três fontes para obter o custo de um ateliê de teatro. O valor mensal médio da atividade são 40€ (em 12 
meses).

ATIVIDADES RECREATIVAS DIVERSAS

Para a obtenção da mudança diminuição do isolamento pelos moradores, foi necessário comparar atividades 
que promovessem o convívio e “obrigassem” os indivíduos a sair de casa; indagou-se junto dos moradores 
quer nos grupos focais, quer nas conversas informais, quanto custaria por pessoa uma atividade desenvolvida 
no bairro que promovesse a redução de isolamento (baile, concerto, romaria). Esta(s) atividade(s) com custos 
associados (comida, bebida, outros) perfazem 30€.

PROMOÇÃO ATIVIDADES DE LAZER NO BAIRRO (EXPRESSÃO CORPORAL, EDUCAÇÃO FÍSICA E 
EXPRESSÃO PLÁSTICA)

Muito à semelhança das atividades descritas no ponto anterior, estas servem para apuramento do valor de 
atividades promovidas pelas associações dos bairros, de forma a valorar a mudança melhoria da relação com 
os moradores, ou seja, definiu-se uma atividade de dança, Tai Chi ou Pintura a promover pelas associações, 
onde cada atividade custa 50 euros por 2 horas.
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SESSÕES DE DINÂMICA DE GRUPO

Os alunos do Espaço t são experimentadores da mudança aumento da tolerância, conseguida pela aceitação 
da diferença e pela compreensão do Outro. Esta mudança poderá ser obtida na comunidade pela frequência 
de sessões de desenvolvimento pessoal, dinâmicas de grupo, onde os formandos trabalham estas 
competências. Por tal, apenas se selecionou uma atividade, regular e continuada. Foram consultadas três 
fontes para obter o custo de um ateliê de teatro. O valor mensal médio da atividade são 40€ (em 12 meses).

CONSULTAS DE TERAPIA FAMILIAR

A mudança aumento do bem-estar emocional nos moradores recorreu-se à AF consultas de terapia familiar, 
dado que é expectável os espetáculos promoverem a dinâmica familiar, com mais momentos de partilha na 
mesma. Para tal observaram-se os valores correspondentes a 1 consulta de terapia familiar no período de 1 
ano, sendo que cada consulta tem o valor de 115€ (fonte: Clínica de Saúde Mental do Porto).

FORMAÇÃO EM GESTÃO DE CONFLITOS E AUTO-CONTROLO EMOCIONAL

Para os dinamizadores, a capacidade de gestão de conflitos e de controlo emocional, as aproximações 
financeiras foram obtidas pela participação em ações de formações que abranjam estas temáticas, Assim 
procurou-se no mercado entidades formadoras nestas áreas e obteve-se o valor de 160€.

CURSO DE ARTE-TERAPIA E DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

Do mesmo modo, os dinamizadores conseguem a mudança aumento da realização profissional pela 
frequência de cursos que os capacitem nas áreas de arte-terapia e desenvolvimento de competências, 
perfazendo um total de 270€.

CUSTOS ASSOCIADOS À DIVULGAÇÃO

Tanto as associações como a Domus Social conseguem obter um aumento do reconhecimento do trabalho 
realizado pela divulgação dessas suas atividades, intervenções, etc.. Por tal, optou-se para a Domus Social 
atribuir o valor de publicação/publicidade do projeto em jornais diários de âmbito nacional, sendo o valor de 
¼ de página cujo custo é de 4.030€ (fonte: jornal de Notícias). Para as associações assumimos o valor de 
mercado da impressão de 1000 flyers e 100 cartazes 300€ (fonte: Lidergraf).

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA OS MORADORES

Promovidas pela Domus Social, visam obter o valor da mudança diminuição do vandalismo nos bairros (1 
sessão gratuita em 40 bairros sobre cidadania ativa e participação comunitária). No cálculo incluiu-se o custo 
com oradores/dinamizadores, recursos humanos, transportes, materiais, design gráfico, som, divulgação e 
valor para cativar a participação dos moradores num total de 500€ por ação, sendo que os valores foram 
obtidos pelas informações disponibilizadas pelo departamento de comunicação e imagem do Espaço t.
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Tabela IX

STAKEHOLDERS MUDANÇA APROXIMAÇÃO FINANCEIRA VALOR

Alunos Aumento da auto-estima Consultas de psicologia 1200€

Aumento do bem estar 

emocional

Sessões de coaching 450€

Diminuição do isolamento atividades recreativas de grupo: ateliês de 

teatro 

480€

Aumento da tolerância Sessões de Dinâmica de Grupo 480€

Moradores dos bairros 

sociais

Aumento de bem estar 

emocional

Consultas terapia familiar 115€

Diminuição do isolamento atividades recreativas diversas 30€

Aumento da tolerância Sessões de Dinâmicas de grupo 150€

Dinamizadores Aumento da capacidade de 

gestão emocional

Formação em gestão de conflitos e auto-

controlo emocional

160€

Aumento da realização 

profissional

Curso de arte-terapia Curso de 

Desenvolvimento de Competências

270€

Associações Melhoria da relação com os 

moradores

Promoção atividades de Lazer no bairro: 

expressão corporal, educação física, expressão 

musical e expressão plástica

50€

Aumento do reconhecimento Custos associados à divulgação 300€

Domus Social Redução do vandalismo nos 

bairros

Ações de sensibilização para os moradores 500€

Aumento do reconhecimento custos associados à divulgação 4.280€
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5. IMPACTO E RETORNO SOCIAL

5.1. ATRIBUIÇÃO I

Para contabilizar a atribuição I (o que aconteceria sem o projeto) é definida uma percentagem que é subtraída 
ao valor final de cada mudança.

Uma vez que em sede de questionário foi colocada a pergunta “Como está agora/como acha que vai estar 
com o projeto” a todos os stakeholders, excluímos o que “aconteceria de qualquer forma” (atribuição I). A 
resposta apenas foi atribuída à parte da mudança que é atribuível diretamente ao projeto, logo a atribuição I 
foi automaticamente excluída.

Uma vez que foi utilizada a técnica da distancia percorrida nas perguntas formuladas, consideramos dispensar 
a necessidade de contabilizar uma percentagem para a atribuiçãoI (0%). Por outro lado, e tratando-se de um 
estudo prospetivo, torna-se muito abstrato este parâmetro, pois os inquiridos não conseguem colocar-se no 
futuro e responder a “Se não acontecesse este projeto, sentiriam as mudanças da mesma forma (quantidade)?”

5.2 ATRIBUIÇÃO II

A atribuição II é a parte da mudança imputada a factores externos à intervenção do Espaço t. Assim sendo, 
optou-se por questionar os stakeholders em que medida outras pessoas ou entidades contribuiram para estas 
mudanças? As respostas foram contabilizadas de Nada (0%), Pouco (25%), Nem muito nem pouco (50%), 
Muito (75%) e Muitíssimo (100%) e foi encontrada a média das mesmas. No entanto, nos stakeholders alunos, 
moradores e dinamizadores foram contabilizados não só os serviços prestados por outras entidades, como 
por pessoas (onde se incluem os familiares e amigos). Esta formulação da pergunta poderá ter sobrevalorizado 
a atribuição II nos stakehoders referidos.

A formulação mais correta seria se, no passado, já participaram num outro projeto ou serviço que lhes tivesse 
permitido atingir mudanças idênticas às que atingiram com a participação nos Palcos para a Inclusão.
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STAKEHOLDERS MUDANÇAS AT II FONTE/QUESTÃO

Alunos do Espaço t M1–Aumento da auto-estima  43,75% Em que medida outras pessoas ou entidades 

contribuíram para esta mudança?

M2–Aumento do Bem-estar 

emocional

 45,00% Em que medida outras pessoas ou entidades 

contribuíram para esta mudança?

M3–Diminuição do isolamento  41,25% Em que medida outras pessoas ou entidades 

contribuíram para esta mudança?

M4–Aumento da Tolerância  37,50% Em que medida outras pessoas ou entidades 

contribuíram para esta mudança?

Moradores dos Bairros 

Sociais

M1–Aumento do Bem-estar 

emocional

 53,70% Em que medida outras pessoas ou entidades 

contribuíram para esta mudança?

M2–Diminuição do isolamento  52,78% Em que medida outras pessoas ou entidades 

contribuíram para esta mudança?

M3–Aumento da Tolerância 41,67% Em que medida outras pessoas ou entidades 

contribuíram para esta mudança?

Dinamizadores M1–Aumento da capacidade de 

gestão emocional

53,57% Em que medida outras pessoas ou entidades 

contribuíram para esta mudança?

M2–Aumento da realização 

profissional

57,14% Em que medida outras pessoas ou entidades 

contribuíram para esta mudança?

Domus Social M1–Redução do vandalismo 75,00% Em que medida outras entidades contribuíram 

para esta mudança?

M2–Aumento do reconhecimento 75,00% Em que medida outras entidades contribuíram 

para esta mudança?

Associações de 

Moradores

M1–Melhoria da relação com os 

moradores

58,33% Em que medida outras entidades contribuíram 

para esta mudança?

M2–Aumento do reconhecimento 62,50% Em que medida outras entidades contribuíram 

para esta mudança?

Tabela X

5.3. TAXA DE REDUÇÃO

A taxa de redução é a deterioração dos efeitos das atividades Palcos para a Inclusão, ao longo do tempo. Para 
este calculo e uma vez que o projeto termina ao fim de uma ano, não se sabendo para já se terá continuidade 
nestes moldes ou noutros, noutros locais e com o mesmo público ou diferente, optou-se por utilizar uma 
escala adaptada e já utilizada noutros contextos SROI. Tomou-se em linha de conta a observação, a análise e 
o conhecimento adquirido neste estudo e pela experiência passada da instituição.
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Para tal usamos a seguinte escala para atribuir a taxa de Redução:

 • Muitíssimo Alta | A mudança termina assim que a atividade acaba | 100%

 • Alta | Apenas uma pequena parte da mudança continua após a atividade | 75%

 • Média | Parte significativa desta mudança deixa de existir após a atividade | 50%

 • Baixa | Apenas uma pequena parte da mudança se deteriora após a atividade | 25%

 • Muitíssimo baixa | A mudança continua da mesma forma após a atividade | 0%

STAKEHOLDER MUDANÇA REDUÇÃO FONTE/QUESTÃO

Alunos do Espaço t  M1–Aumento da auto-estima 25% Grupos focais, entrevistas preliminares e 

questionários finais

 M2–Aumento do Bem-estar 

emocional

25% Grupos focais, entrevistas preliminares e 

questionários finais

 M3–Diminuição do isolamento 25% Grupos focais, entrevistas preliminares e 

questionários finais

 M4–Aumento da Tolerância 25% Grupos focais, entrevistas preliminares e 

questionários finais

Moradores dos Bairros 

Sociais

 M1–Aumento do Bem-estar 

emocional

50% Grupos focais, entrevistas preliminares e 

questionários finais

 M2–Diminuição do isolamento 50% Grupos focais, entrevistas preliminares e 

questionários finais

M3–Aumento da Tolerância 50% Grupos focais, entrevistas preliminares e 

questionários finais

Dinamizadores

M1–Aumento da capacidade de 

gestão emocional

25% Grupos focais, entrevistas preliminares e 

questionários finais

M2–Aumento da realização 

profissional

25% Grupos focais, entrevistas preliminares e 

questionários finais

Domus Social M1–Redução do vandalismo 50% Entrevista preliminares e questionário final

M2–Aumento do reconhecimento 75% Entrevista preliminares e questionário final

Associações de 

Moradores

M1–Melhoria da relação com os 

moradores

75% Entrevistas preliminares e questionários finais

M2–Aumento do reconhecimento 50% Entrevistas preliminares e questionários finais

Tabela XI
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5.4. DESLOCAÇÃO

A deslocação ou seja as consequências ou fatores negativos que a intervenção pode ter foi obtida nas 
conversas tidas com os stakeholders, em diferentes momentos deste estudo, onde ninguém referiu qualquer 
impacto negativo desta intervenção. Assim, foi atribuída à deslocação 0%.

Como referimos anteriormente relativamente à Atribuição II, uma parte bastante significativa dos stakeholders 
(alunos, moradores e dinamizadores), referiram que a família e os amigos são afetados positivamente por 
este projeto, porque não só contribuem para as mudanças como também são beneficiários das mudanças 

que ocorrem.

5.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL

O mapa de impacto1 reflete todo o processo de análise e foi feito com base nos cálculos de todas as variáveis 
descritas nos capítulos anteriores. Destacamos o impacto de cada mudança a um ano, por ser o mais imediato 
e porque as atividades do projeto acontecerem durante este período. Verificou-se que este projeto tem 
impacto, para além do ano I somente nos alunos.

O valor do impacto nas mudanças “aumento da auto-estima”, “aumento do bem-estar emocional”, diminuição 
do isolamento” e o “aumento da tolerância” nos alunos e nos moradores são os que se destacam 
positivamente, facto que reflete os principais beneficiários deste projeto. Destas, o valor do impacto maior é 
na mudança “aumento da tolerância” dos moradores dos bairros, com 34,66%. A mudança com o valor de 
impacto menor é a “melhoria da relação com os moradores”, das associações de moradores, com 0,04%. Este 
facto deve-se, como referido anteriormente, à boa relação já existente, não tanto pelas atividades que 
existem, mas pela facto de se tratar de um ponto de encontro dos moradores. À excepção dos alunos, todas 
as mudanças ocorridas nos stakeholders extinguem-se com o fim do projeto Palcos para a Inclusão e por isso 
o retorno social nos anos 2 e 3 é zero.

O valor do SROI obtido é de 1:4,2. Por cada euro investido no projeto, obter-se-á um retorno social de 4,2€.

Tabela XII

ANOS ANO I ANO II ANO III

Valor presente após desconto 83 663,40€ 25 247,14€ 17 948,20€

Valor actual líquido 126 858,73€

Valor de investimento 96 658,73€

Retorno Social (€ por €) 4,2

1 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.
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5.6 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

A análise de sensibilidade tem por base a definição dos pressupostos e estimativas que poderão ter impacto, 
caso haja uma variação destes. Para tal efetuou-se uma analise de sensibilidade, alterando algumas variáveis 
para testar os efeitos no SROI.

No gráfico 1 abaixo apresentado, podemos constatar que os stakeholders alunos, com um valor de 31,84% e 
os moradores dos bairros, com 63,60%, são os que mais beneficiam com este projeto. No lado oposto 
encontram-se os dinamizadores, já que o alto grau de competências e habilitações, juntamente com os perfis 
dos mesmos os colocam como intervenientes já bastante dotados das mudanças que sofrem. Constatamos 
assim que o retorno social nos dinamizadores é reduzido. Relativamente ao retorno social por mudança, 
verificamos que o Aumento da Tolerância e o Aumento do bem-estar emocional, que se faz sentir nos alunos 
e nos moradores dos Bairros representam 67% do total das mudanças alcançadas. Conclui-se assim que 
alterações nestas duas mudanças, terão impacto ao nível do resultado do SROI.

RETORNO SOCIAL POR MUDANÇA (gráfico1)

32+61+1+4+2 › Alunos 31,84%

› Moradores 63,60%

› Dinamizadores 0,32%

› Domus Social 3,30%

› Dinamizadores 0,94%

RETORNO SOCIAL POR MUDANÇA (gráfico2)

16+28+11+38+1+1+2+3+0 › Aumento da auto-estima 16,4 %

› Aumento do bem-estar emocional 28,31%

› Diminuição do isolamento 11,52%

› Aumento da tolerância 39,07%

› Aumento da capacidade de gestão emocional 0,16%

› Aumento da realização profissional 0,17%

› Redução do vandalismo 1,49%

› Aumento do reconhecimento 2,71%

› Melhoria da relação com os moradores 0,04%
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Para testar o impacto no SROI de algumas variações de parâmetros, provocámos algumas alterações 
isoladamente, nomeadamente nas aproximações financeiras, duração, quantidade, atribuição II e a taxa de 
redução.

VARIAÇÃO DAS APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS

Ao variar em 50% e 20%, positiva e negativamente, as aproximações financeiras, o impacto no SROI varia na 
mesma proporção.

APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS -50% -20% +20% +50%

SROI 2,1€ 3,4€ 4,2€ 5,0€ 6,3€

VARIAÇÃO DAS QUANTIDADES

Ao variar em 20%, positiva e negativamente, o número de moradores atingidos pelo projeto (quantidade dos 
moradores), o impacto no SROI varia na mesma proporção. Apenas variámos os stakeholders moradores, já 
que estes são os únicos que podem sofrer alterações quanto ao número de pessoas envolvidas (espetadores)

Nº DE MORADORES (QUANTIDADE) -20% 2000 +20%

SROI 3,8€ 4,2€ 4,6€

VARIAÇÃO NA ATRIBUIÇÃO II

Ao variar em 20%, positiva e negativamente, a Atribuição II (deterioração dos efeitos das atividades do 
projeto), o impacto no SROI varia na mesma proporção.

ATRIBUIÇÃO II -20% +20%

SROI 4,9€ 4,2€ 3,5€

VARIAÇÃO DA REDUÇÃO

Ao variar em 20%, positiva e negativamente, a Redução (a quantidade da mudança que não é responsabilidade 
do nosso projeto), o impacto no SROI varia na mesma proporção.

REDUÇÃO -20% +20%

SROI 4,4€ 4,2€ 4,1€

Tendo como ponto de partida o “Caso Base”, no gráfico 3 evidencia-se a relação entre as aproximações 
financeiras e a Atribuição II, variando-se em 20% positiva e negativamente ambos. Mesmo no cenário mais 
negativo o valor do Retorno Social mantém-se positivo nos 3,4€.
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TESTE AOS PARÂMETROS CRÍTICOS

Cenário I–Tendo em conta que os parâmetros críticos encontram-se associados aos moradores com 63,6% do 
total das mudanças, foi colocado um cenário pessimista de um reduzido numero de espetadores em cada 
espetáculo/intervenção, considerando que estarão presentes apenas 25 espetadores em vez dos 50 previstos. 
SROI = 3,3

Cenário II–Numa situação limite, considerando 400 pessoas nos 40 espetáculos, o valor do SROI continua 
positivo, demonstrando que também outros stakeholders têm um papel determinante, nomeadamente os 
alunos. SROI = 2,8

Cenário III–Foi escolhido o cenário positivo onde o projeto Palcos para a Inclusão contribuiu em maior 
percentagem para a quantidade das mudanças nos alunos. Para tal reduzimos em 20% a Atribuição II (Quem 
mais contribuiu para a mudança?). Este cenário é colocado face às observações obtidas durante o grupo focal 
com os alunos, onde foi evidenciado que a larga maioria não tinha outra atividade, frequência noutra 
instituição ou apoio familiar que lhes proporcionasse estas mudanças. SROI = 5,0

 (gráfico3)
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BREAK-EVEN

Por último, é fundamental validar as tomadas de decisão efetuadas ao longo deste estudo SROI, dado que é 
com base nas mesmas que encontramos o rácio 1:4,2. Ou seja, é imperativo colocarmos a questão de até que 
ponto algumas dessas decisões poderiam alterar significativamente o rácio apurado. Todos os parâmetros 
assentam sobre uma base conservadora e por isso pensamos nós subvalorizada, no entanto é possível ainda 
criar cenários alternativos que permitam testar a solidez das escolhas tomadas. Na tabela seguinte foram 
definidos pressupostos alternativos que comulativamente nos leva ao rácio 1:1. Como se pode verificar, 
seriam necessária sem simultâneo várias alterações nos parâmetros para que tal acontecesse. Esta análise 
vem reforçar a solidez do estudo, já que têm de ocorrer alterações significativas e simultâneas em muitos 
parâmetros.

Tabela XIII

ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO SROI

SROI calculado (caso base) 4,2

Redução em 50% do valor da consulta de terapia familiar para os moradores 3,9

Redução de 75€ para 50€ do valor de cada sessão de coaching para alunos e moradores 3,4

Aumento em 50% do financiamento da Domus Social 2,3

Redução em 10% da distancia percorrida alcançada nas mudanças dos alunos e dos moradores 1,2

Redução em 50% do valor da consulta de psicologia para os alunos 1,0
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6. CONCLUSÃO E 
RECOMENDAÇÕES

Após este estudo SROI, podemos retirar diversas conclusões, umas que foram surgindo no desenrolar do 
processo, outras que pudémos aferir já no final do mesmo. Pelo tempo limitado que dispusémos foi 
impossível realizar algumas alterações que poderiam enriquecer e aprofundar esta análise. No entanto, como 
memória futura, torna-se imperativo incluir aqui as considerações mais pertinentes e que podem ajudar-nos 
e a outros em próximos estudos SROI.

Assim, como seria de esperar ,o projeto tem mais impacto nos beneficiários diretos: alunos e moradores. Os 
primeiros porque são produtores e receptores de mudanças, os segundos pela amplitude do universo 
atingido pelo projeto.

A população inquirida, nomeadamente os alunos e moradores, por diversas razões cognitivas e/ou por 
dificuldades em detetar a necessidade de mudança e avaliar as mesmas, manifestaram muita dificuldade em 
responder aos questionários tal como estes foram formulados. Ou seja, deverá dar-se mais atenção futura à 
forma de inquirição e não selecionar à partida a opção “questionário”. Note-se que numa primeira fase, a 
equipa selecionou diversas metodologias para abordar os stakeholders, como exemplo chuva de ideias, 
vídeos, recolha in-time de opiniões durante os espetáculos, roleplay. Teríamos certamente recolhido 
informação mais dinâmica e original, que refletiria melhor a realidade, utilizando técnicas alternativas, mas 
por dificuldades temporais e logísticas, optou-se pela opção do grupo focal e questionário.

Como recomendação, propõe-se que se realize um SROI avaliativo deste mesmo projeto, de forma a aferir as 
mudanças após o mesmo, solicitando uma maior participação dos moradores na análise. Será importante 
para ao Espaço t refletir sobre a necessidade de proporcionar mais momentos culturais e artísticos a este 
público, reforçando e solidificando as mudanças operadas, de forma a que estas perdurem temporalmente.

Acreditámos desde o primeiro momento no Palcos para a Inclusão e a Domus Social também. Com todos os 
momentos de insegurança e incertezas que a equipa que participou neste estudo sentiu, nunca foi posta em 
questão a mais valia social, os momentos de alegria, felicidade, tolerância, bem-estar e, em última análise, a 
inclusão que este projeto proporciona a todos que nele participam.

O estudo SROI vem assim reforçar a nossa vontade de continuar a nossa missão de inclusão social, criando 
novos projetos, ou levando projetos como este a novos locais e públicos.

PONTOS FORTES

A análise agora finalizada permite-nos concluir que o rácio SROI obtido é bastante fundamentado, dado que 
o seu cálculo foi determinado através de um leque amplo de parâmetros (mudanças, reduções, atribuições, 
aproximações financeiras), que permaneceu sólido mesmo no cenário mais pessimista, apresentando ainda 
assim valores positivos.

A experiência já adquirida pelos alunos durante os ateliês e a sua participação em espetáculos permitiu-nos 
uma construção da teoria da mudança sólida, pois conhecíamos profundamente a realidade deste stakeholder, 
apesar de as mudanças expectáveis serem bastante intangíveis.



208

PALCOS PARA A INCLUSÃO - Espaço t

PONTOS FRACOS

A definição da população neste estudo não foi uniforme, por escassez de tempo, pois entendemos que o 
mais correto seria definir a população dos stakeholders associações e Domus Social através da contabilização 
do número de pessoas envolvidas no projeto, em cada associação e na Domus Social, o que nos levaria a uma 
definição mais adequada da população e, logo, da quantificação do valor do parâmetro quantidade.

Decorrente do tempo limitado, também podemos concluir que a quantidade de questionários conseguidos 
dos alunos, moradores e associações não é totalmente representativa do universo. Foram no entanto 
salvaguardadas questões como a idade, sexo, tipologia de bairro social e aleatoriedade.

É de referir igualmente a enorme dificuldade que tivémos no envolvimento dos moradores neste estudo, 
dado que a sua participação é pontual (assistem a um espetáculo).

A aprendizagem foi exigente, mas os frutos a médio e logo prazo desta nova ferramenta permitirão ao 
Espaço t desenvolver mais e melhor o seu trabalho de sempre: usar a arte como processo terapêutico e como 
forma de inclusão de todos para todos.
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Stakeholders Recursos Resultados Mudanças Descontos (DC) Impacto Cálculo do Retorno Social

  Quem afetamos/nos afeta?       O que vão eles 
investir?

Valor € Atividades em números Descrição Indicador Quantidade (QT) Duração Começo* Aproximação Financeira (AF) Valor Atribuição I Deslocação Atribuição 
II

Redução QT x AF - DC Taxa de Desconto 5.50%

O que muda nas suas vidas? Como medimos a 
mudança?

Quanta 
Mudança haverá

Durante 
quanto 
tempo 
irá durar

Que preço atribuímos à mudança? Qual o valor 
da Mudança

O que teria 
acontecido se 
esta atividade 
não tivesse 
lugar?

Que 
atividade 
vai ser 
deslocada?

Quem 
mais 
contribuiu 
para a 
mudança?

Qual será a taxa de 
redução nos 
proximos anos?

Ano 0 Ano 1 Ano 2

Alunos do Espaço t Tempo 0.00 € 80 alunos apresentam ao 
público manifestações 
artisticas (Teatro, Dança, Canto, 
Pintura e Tai Chi), durante um 
ano em 40 bairros sociais da 
cidade do Porto. Um 
espetáculo por semana.

M1 - Aumento da auto-estima I1 - Grau de autoestima e 
confiança em si próprio/a

20.50 1.13 1 Valor de cada consulta de psicologia 50€ (Valor médio de 
mercado de uma consulta de psicologia)1 ano, 24 consultas

1,200.00 € 0.00% 0.00% 43.75% 25.00% 13840.2 13,840.20 € 13,840.20 € 10,380.15 €

I2 - Nº de comentários 
positivos recebidos

M2 - Aumento do Bem-estar 
emocional

I3 - Grau de percepção de 
si próprio/a como sendo 
útil e capaz para a 
sociedade

18 1.15 1 Valor de uma 1 sessão coaching 75€ (Valor médio de de mercado 
de uma sessão de coaching)1 ano, 6 sessões

450.00 € 0.00% 0.00% 45.00% 25.00% 4455 4,455.00 € 4,455.00 € 3,341.25 €

I4 - Nível de capacidade de 
aprender novas coisas

M3 - Diminuição do isolamento I5 - Frequência de 
contactos com os 
elementos do grupo

16.50 1.11 1 Valor de ateliês de teatro 40€ mes (Valor médio de de mercado de 
uma mensalidade de ateliê de teatro - Chapitô ou Ballet Teatro)  
1 ano

480.00 € 0.00% 0.00% 41.25% 25.00% 4654.128 4,654.13 € 4,654.13 € 3,490.60 €

I6 - Grau de satisfação com 
relações interpessoais

M4 - Aumento da Tolerância I7 - Nível de capacidade de 
aceitar a diferença

12.29 1.19 1 Valor de dinâmicas de grupo 40€ mes (Valor médio de mercado 
de uma mensalidade de ateliê de teatro - Chapitô ou Ballet Teatro) 
1 ano

480.00 € 0.00% 0.00% 37.50% 25.00% 3686.4 3,686.40 € 3,686.40 € 2,764.80 €

I8 - Grau de compreensão 
do outro

Moradores dos Bairros Sociais Tempo 0.00 € Participação como 
espetadores em manifestações 
artisticas (Teatro, Dança, Canto, 
Pintura e Tai Chi), durante um 
ano em 40 bairros sociais da 
cidade do Porto. Um 
espetáculo por semana.

M1 - Aumento do Bem-estar 
emocional

I1 - Nível de capacidade de 
aprender novas coisas

361.2 0.36 1 Valor de mercado de uma consulta de terapia familiar (Fonte 
Clinica de Saúde Mental do Porto) 115€

115.00 € 0.00% 0.00% 53.70% 50.00% 19232.094 19,232.09 € 0.00 € 0.00 €

I2 - Nº momentos de 
partilha com a familia

M2 - Diminuição do isolamento I3 - Grau de satisfação com 
relações interpessoais

351.8 0.38 1 Valor apurada nos grupos focais para atividades de grupo 
realizadas nos bairros

30.00 € 0.00% 0.00% 52.78% 50.00% 4983.599 4,983.60 € 0.00 € 0.00 €

I4 - Nível de sentimento de 
pertença (à comunidade)

M3 - Aumento da Tolerância I5 - Nível de capacidade de 
aceitar a diferença

331.4 0.85 1 Valor de uma 1 sessão coaching 75€ (Valor médio de de mercado 
de uma sessão de coaching) 1 ano, 2 sessões

150.00 € 0.00% 0.00% 41.67% 50.00% 28995.843 28,995.84 € 0.00 € 0.00 €

I6 - Grau de compreensão 
do outro

Dinamizadores Tempo e 
conhecimento

0.00 € Dinamização de atelies 
artisticos 2 vezes por semana 
(espetáculos e/ou aulas) 
durante 1 ano

M1 - Aumento da capacidade de 
gestão emocional

I1 - Grau de gestão do 
stress

0.88 0.64 1 Valor de mercado de uma formação em gestão de conflitos e 
auto-controlo emocional (fonte Cognos) 1 módulo 14h=160€, 2 
cursos

320.00 € 0.00% 0.00% 53.57% 25.00% 130.004 130.00 € 0.00 € 0.00 €

I2 - Nível de capacidade de 
gestão emocional

M2 - Aumento da realização 
profissional

I3 - Nível de competências 1.21 0.89 1 Curso de arteterapia e curso de desenvolvimento de competências 
(Fontes: Associação Portuguesa de Arte Terapia e Evolui.com) 1 
curso: 150€ +40€ entrevista de admissão = 190€; 1 curso em 
elearning de 12horas=79,90€

270.00 € 0.00% 0.00% 57.14% 25.00% 139.977 139.98 € 0.00 € 0.00 €

I4 - Grau de 
reconhecimento

Domus Social Investimento nas 
atividades

30,000.00 € Apresentações publicas de 
manifestações artisticas 
(Teatro, Dança, Canto, Pintura e 
Tai Chi), durante um ano em 40 
bairros sociais da cidade do 
Porto. Um espetáculo por 
semana.

M1 - Redução do vandalismo I1 - Nível de sentido 
comunitário

10 0.25 1 1 acção sensibilização sobre cidadania ativa e participação 
comunitária (oradores/dinamizadores, recursos humanos, 
transportes, materiais, design gráfico, som, divulgação e valor para 
cativar a participação dos moradores 500€ 

500.00 € 0.00% 0.00% 75.00% 50.00% 1250 1,250.00 € 0.00 € 0.00 €

I2 - Nível de redução da 
vandalismo

M2 - Aumento do 
reconhecimento

I1 - Grau de visibilidade 1.50 0.25 1 Custo de um anúncio num jornal diário 4.030€ (JN 1/4 de página) 4,030.00 € 0.00% 0.00% 75.00% 75.00% 1511.25 1,511.25 € 0.00 € 0.00 €

I2 - Nº de novas notícias na 
comunicação social com 
aumento da visibilidade

Associações de Moradores Tempo e Espaço 200.00 € Recepção dos espetáculos nas 
suas instalações

M1 - Melhoria da relação com os 
moradores

I1 - Grau de envolvimento 
dos moradores

1.67 0.25 1 Custo de mercado de atividade(ex: expressão corporal, plástica, 
musical, ed. física (valor hora formador=20€/hora x 2) + materiais 
10€

50.00 € 0.00% 0.00% 58.33% 75.00% 34.753 34.75 € 0.00 € 0.00 €

I2 - Nº de actividades nos 
bairros

M2 - Aumento do 
reconhecimento

I1 - Grau de visibilidade 6.67 0.5 1 Custo de mercado de impressão 1000 de flyers e 100 cartazes 300.00 € 0.00% 0.00% 62.50% 50.00% 750.15 750.15 € 0.00 € 0.00 €

I2 - Nº de novas visitas de 
moradores à associação

Total 30,200.00 €

Total 83,663.40 € 83,663.40 € 26,635.73 € 19,976.80 €

Valor presente de cada ano (após 
descontos)

83,663.40 € 25,247.14 € 17,948.20 €

Valor atual líquido total (VAL) 126,858.73 €

VAL - Investimento 96,658.73 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento) 4.2

8. MAPA DE IMPACTO
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A FISOOT, CRL - Formação, Integração Social e Ofertas de Oportunidades de Trabalho, é uma Cooperativa de 
Solidariedade Social atualmente equiparada a IPSS, que existe desde 2002. 

Esta análise SROI incidiu apenas numa valência da instituição, o Mãos à Obra, que é um projeto de intervenção 
comunitária inicialmente financiado pelo Programa Escolhas em 2014 e atualmente a funcionar sob a 
responsabilidade financeira da FISOOT. Este projeto visa promover a empregabilidade e o acesso ao emprego 
de pessoas provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis através da prática de serviços à 
comunidade.

O objetivo desta análise passa fundamentalmente por compreender o genuíno impacto social deste projeto 
piloto e inovador, sendo que o resultado obtido foi de 1:3,94€. Assim sendo, este valor permitiu-nos ter uma 
perspetiva positiva, atual e futura, da consistência da intervenção desenvolvida neste projeto evidenciando 
por isso um positivo retorno social.

Para alem do significativo rácio obtido é muito importante que se refira que este projeto obteve resultados 
muito satisfatorios no que respeita a taxa de empregabilidade dos beneficiários.
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1. ÂMBITO E STAKEHOLDERS

1.1. ÂMBITO DA ANÁLISE

A FISOOT, CRL é uma cooperativa de solidariedade social equiparada a IPSS, com 12 anos de existência. O seu 
âmbito de atuação está direcionado para o apoio social a pessoas em situação de exclusão social e a filosofia 
que está subjacente a todas as atividades dirige-se para a expansão social, e para a promoção da participação 
ativa da população na comunidade onde está inserida.

Para a obtenção dos seus objetivos, a cooperativa tem fomentado um conjunto integrado de atividades, 
nomeadamente, atendimento e encaminhamento, gabinetes de consulta técnica, atividades recreativas e 
culturais e formação.

A cooperativa é mais conhecida pelo trabalho que desenvolve no âmbito da violência doméstica e ainda 
pelas ações que promove com vista à empregabilidade. Logo, o projeto que será analisado neste relatório é o 
Mãos à Obra.

Este projeto pretende combater o desemprego e a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho de pessoas 
socialmente vulneráveis, através da prática de serviços à comunidade (limpezas domésticas/acompanhamento 
de idosos e crianças/ costura/carpintaria/ bricolage e pequenas obras). São trabalhadas as competências 
inside-out, permitindo que os beneficiários possam oferecer à comunidade serviços para os quais estão 
habilitados, sendo a lista de serviços uma lista flexível que pode aumentar de acordo com as competências 
que os beneficiários nos apresentam.

Segundo as estatísticas mensais relativas ao desemprego, fornecidas pelo IEFP, a zona norte do país conta 
com 297.798 pessoas desempregadas, sendo que 21.623 delas residem no concelho do Porto. A população na 
freguesia de Paranhos (uma das maiores do norte do país), apresenta-se quase sempre no Diagnóstico Social 
do Porto, como líder no desemprego e na dependência de subsídios sociais do Estado, sendo urgente intervir.

Ambiciona-se assim com o projeto que a comunidade promova a integração no mercado de trabalho destas 
pessoas. Pretendemos: reduzir as assimetrias sociais, as desigualdades face à situação de emprego/
desemprego; promover a participação ativa e integrada dos cidadãos e cidadãs; formar no domínio das 
competências pessoais, sociais e profissionais; melhorar o perfil de empregabilidade dos beneficiários 
contemplados no projeto; e contribuir para a redução de estereótipos e preconceitos relativos aos cidadãos 
provenientes de contextos socioeconómicos desfavoráveis.

Atualmente o Mãos à Obra não conta com financiamento, pelo que esse é considerado outro objetivo a 
atingir, pelo menos até que o projeto se auto-sustente–e esperamos que esta análise SROI preditiva em 
relação ao ano de 2016, com impactos em 2017 e 2018, possa ser um fator positivo nesse sentido.
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1.2. STAKEHOLDERS

1.2.1. STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS

Para o desenvolvimento deste trabalho consideramos, à partida, os stakeholders como qualquer ator com 
relação/interesse/influência sobre o projeto, ou fosse por ele influenciado. Assim, os stakeholders auscultados 
nesta análise foram os seguintes: a equipa técnica da FISOOT, os beneficiários, as suas famílias, os voluntários 
do projeto, o consórcio–Junta de Freguesia de Paranhos, o Instituto da Segurança Social e o Programa 
Escolhas (promovido pelo ACIDI).

O Programa Escolhas, apesar de representar um stakeholder perito e relevante, não será incluído, uma vez 
que não é sobre o mesmo que as mudanças do projeto geram o maior impacto. Quanto ao stakeholder 
Segurança Social, consideramos que este organismo público teria interesse em conhecer os resultados 
relativamente à empregabilidade destes beneficiários (uma vez que muitos deles dependem de subsídios do 
estado, o que poderia vir a representar uma diminuição da despesa estatal, se estes alcançassem um dos 
objetivos máximos do MAO, ou seja ficassem empregados e consequentemente deixassem de necessitar 
desses apoios financeiros). Apesar da sua influência, este não será um stakeholder a ter em consideração nesta 
análise, uma vez que a articulação com o mesmo se revela muito difícil no curto espaço de tempo para esta 
análise SROI.

No que diz respeito à Junta de Freguesia de Paranhos, pertence ao consórcio do projeto e tem como missão 
a intervenção permanente e ativa junto das entidades que existem na freguesia, oficiais ou particulares, no 
sentido de promover o bem-estar e a qualidade de vida da população residente. No entanto, este stakeholder 
acabou por não ser incluído na análise por não termos obtido resposta aos pedidos de informação.

Os voluntários representam uma parte ativa no processo de execução do projeto, influenciando e sendo 
influenciados pelo mesmo. Os voluntários desempenharão um papel importante na dinamização de 
atividades, representando uma componente essencial do projeto e tendo um papel na mudança.

Em relação às famílias dos beneficários, estas serão influenciadas pelos resultados alcançados. As mudanças 
terão repercussões na vida familiar, podendo contribuir para uma melhoria da qualidade de vida de todos os 
seus membros.

Os utentes da FISOOT/Beneficiários socialmente vulneráveis representam nesta análise o stakeholder mais 
importante, pois serão os destinatários diretos do projeto e os que maiores mudanças poderão sentir pela 
participação no mesmo.

Por último, consideramos a equipa técnica da FISOOT, uma vez que sem estes elementos o projeto não seria 
exequível, ou seja, são influenciadores de todas as dinâmicas e são também influenciados.
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STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Programa Escolhas Não Não é sobre o PE que as mudanças geram maior impacto.

Segurança Social Não Articulação muito difícil.

Junta de Freguesia de 

Paranhos

Não Consórcio e missão de promoção de bem-estar e qualidade de vida na 

população da área geográfica onde o Mãos à Obra tem sede.

Voluntários Sim Influenciadores e influenciados, com papel determinante na dinamização de 

atividades do projeto.

Famílias dos Beneficiários Sim Beneficiários indiretos do projeto 

Beneficiários Sim Destinatários diretos do projeto e aqueles que maiores mudanças devem 

sentir

Equipa técnica da FISOOT Sim Influenciadores de todas as dinâmicas do projeto

1.2.2. ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

A análise SROI obriga a um cruzamento de dados recolhidos junto de todos os atores envolvidos, que 
influenciam ou são influenciados pelo projeto. Um primeiro envolvimento com os stakeholders decorreu no 
sentido de validarmos a teoria da mudança, desenhada tendo por base a experiência do último ano dos 
técnicos com o Mãos à Obra, e ainda uma revisão da literatura das problemáticas identificadas.

Nesse primeiro momento, através de um grupo focal, procedeu-se à recolha da informação, tendo a discussão 
com os beneficiários sido moderada por duas técnicas do projeto. O método repetiu-se uma segunda vez 
com os familiares. Relativamente aos voluntários, uma entrevista foi realizada presencialmente de forma 
individual com duas voluntárias. Por último com equipa técnica realizou-se um debate em grupo.

Validada a teoria da mudança, passamos ao segundo momento de envolvimento dos stakeholders. Foram 
então construídos questionários/inquéritos tendo em conta os indicadores encontrados para se alcançar as 
mudanças sentidas, com duas questões por mudança, envolvendo indicadores objetivos e subjetivos; e ainda 
algumas questões recolhidas do instrumento de avaliação da qualidade de vida da OMS–WHOQOL .

Tendo em conta o facto de no ano 2014 terem sido envolvidos 90 beneficiários nas atividades do projeto, 
foram realizados questionários via telefone a 45 beneficiários e 38 familiares. As 4 voluntárias (o total de 
voluntários na cooperativa) e os 5 elementos da equipa técnica, responderam eletronicamente aos inquéritos. 
Optou-se por este método, visto o tempo disponível ser curto para se poder agendar entrevistas presenciais 
com todos os elementos, e o facto da equipa técnica ter um número reduzido de elementos.



216

MÃOS À OBRA - Fisoot

STAKEHOLDERS MÉTODO DE ENVOLVIMENTO

Voluntários 1º momento–aproveitando os momentos de voluntariado na cooperativa a psicóloga 

realizou-se uma entrevista presencial a dois elementos.

2º momento–questionário via electrónica

Famílias dos Beneficiários  1º momento–foram convocados os familiares para acompanharem o beneficiário do 

projeto, tendo-se realizado um grupo focal com 10 elementos, orientado pela psicóloga 

e educadora social da equipa técnica,

2º momento–Os familiares foram contactados telefonicamente pela educadora social, 

tendo respondido a um Questionário, havendo sempre oportunidade para tirar alguma 

dúvida que surgisse.

Beneficiários  1º momento–foram convocados os beneficiários para um grupo focal, orientado pela 

psicóloga e educadora social da equipa, tendo sido recolhida informação com 10 

elementos.

2º momento–os beneficiários foram contactados via telefone pela psicóloga e 

educadora social,, tendo respondido a um questionário via telefone, sempre com 

oportunidade para colocar as questões que considerassem necessárias.

Equipa técnica da FISOOT  1º momento–foi realizada uma entrevista presencial, pela psicóloga, a dois elementos 

de forma individual

2º momento–questionário via electronica
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2. RECURSOS E ATIVIDADES

Nesta fase da análise descrevemos os recursos que cada stakeholder investe em cada atividade. Assim, a 
equipa técnica e os voluntários irão investir o seu tempo e conhecimento na operacionalização do projeto. 
Relativamente aos beneficiários e suas famílias, estes irão aplicar o seu tempo através da sua participação nas 
atividades.

Quanto às atividades, estão desenhadas para o projeto as seguintes: formação em competências pessoais e 
sociais, workshops técnicos, formação em procura ativa de emprego, acompanhamento social, 
acompanhamento a serviços do Mãos à Obra, angariação de clientes, e gestão do projeto.

STAKEHOLDERS RECURSOS RESULTADOS

Quem afetamos/nos afeta? O que vão eles investir? Valor: Atividades em números

Beneficiários Tempo 2159h 7788€  • 5 atividades

 • 90 beneficiários

Famílias Tempo 400h 1443€  • 1 atividade

 • 90 famílias

Equipa técnica Conhecimento/tempo 4200h 0€  • 7 atividades

 • 5 elementos

Voluntários Conhecimento/tempo 1584h 5714€  • 2 atividades

 • 4 voluntários

Relativamente aos beneficiários, estima-se, tendo em conta a experiência do ano de 2014, que estes apliquem 
2159 horas entre as atividades e os seus familiares 400 horas em atendimento social anual. Estimando valores 
atribuídos a esse tempo considerando o salário mínimo, atribui-se o valor de 7788€ para os beneficiários, e 
de 1443€para os familiares.

A equipa técnica investe o seu conhecimento e tempo na operacionalização das atividades. Realizadas 
estimativas para um ano, conclui-se que para as atividades de formação em competências pessoais e sociais 
são investidas 240 horas, nas de procura ativa de emprego 636 horas, na organização dos workshops técnicos 
324 horas, no acompanhamento social, 1200 horas, na angariação de clientes 840 horas, e na gestão do 
projeto 720 horas. Ao todo, a equipa técnica investe 3960 horas no trabalho descrito anteriormente. Calculou-
se assim que o investimento salarial na equipa técnica, seria de 30438 €/ano, entre os quais se encontram, 
uma psicóloga, uma educadora social, ambas dedicadas 35 horas por semana ao Mãos à Obra, e um comercial 
17,5 horas por semana (3600€/ano). Indiretamente estaria também alocada a tarefas do projeto a 
administrativa (20% do seu trabalho na FISOOT), com um valor parcial atribuído de 1680 €/ano.

Quanto aos voluntários, estes investiriam o seu tempo e conhecimento, distribuídos pelas atividades de 
dinamização dos workshops técnicos (72 horas/ano) e participação no acompanhamento a serviços do Mãos 
à Obra (240 horas/ano).

No que diz respeito aos beneficíários e às suas famílias, estas aplicaram o seu tempo neste projeto, 
beneficiando ambos de um acompanhamento social e os beneficiários de todas as restantes atividades.
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ATIVIDADES QUANTIFICAÇÃO HORAS/ANO RECURSOS

Formação competências pessoais e 

sociais

240 Psicólogo

Whorkshops técnicos 360 Voluntários/educador social

Formação procura ativa de emprego 636 Educador social

Acompanhamento social 1200 Psicólogo/Educador social

Acompanhamento a serviços do 

mãos à Obra

240 Voluntários/Educador social

Angariação de clientes/jovens 840 Comercial

Gestão do projeto 720 Psicólogo

Tendo em conta todos os recursos necessários para a execução do projeto, conclui-se ser necessário para o 
mesmo o valor de 43469€/ano.

RECURSOS DESCRITIVO VALOR

Materiais consumíveis Material escritório 300,79€

Consumíveis informáticos 193,56€

Materiais para workshops 390,18€

Criação site/manutenção 51,95€

Custos indiretos Energia elétrica 458,62€

Água 41,5€

Comunicações 135,38€

Comunicações móveis 259,44€

Impostos seg. social 5463,45€

Combustíveis 216€

Renda 240€
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3. TEORIA DA MUDANÇA

Em seguida pretendemos refletir acerca das modificações e transformações sentidas por alguns dos 
stakeholders envolvidos e incluídos no modelo de análise SROI, nomeadamente a equipa técnica, os 
voluntários, os beneficiários e as suas famílias.

BENEFICIÁRIOS

Depois de auscultados os grandes protagonistas deste projeto, os beneficários, chegou-se à conclusão que 
estes ganham oportunidade de vivenciar mudanças significativas na sua vida. A primeira grande mudança – 
maior empregabilidade – deveu-se sobretudo ao desejo de independência sentido pelos beneficiários 
através das inúmeras mudanças que vão ao longo do desenvolvimento de diversas atividades do projeto.

Prepará-los para uma inserção ocupacional bem-sucedida implica, segundo Fraccaroli e Sarchielli (1993), 
citado por Caballo (1996), “capacitá-los para o desenvolvimento de novas capacidades e conhecimentos, a 
modificação de certas representações sociais e atitudes em relação ao trabalho e a definição de um novo 
equilíbrio entre metas relativas à profissão e às extra-profissionais”.

Assim, foi possível perceber que ao longo de todo o processo, os beneficiários dizem ter sentido mais 
esperança, alento e motivação, bem como curiosidade por novos conhecimentos, aliado a um aumento de 
competências pessoais, sociais e competências de gestão financeira. Estas mudanças, promovidas pela 
transversalidade das atividades do Mãos à Obra, levam estas pessoas a uma maior procura ativa de emprego. 
Esta mudança, ainda que secundária, permite que os beneficiários passsem por outras três, sendo duas delas 
determinantes para a primeira mudança final (maior empregabilidade).

“Com este projeto tornei-me numa pessoa mais motivada e com muito mais vontade de procurar 
maneiras diferentes de arranjar trabalho”

Deste modo, a procura ativa de emprego abre a possibilidade de obter mais experiência profissional, 
trabalhando assim a sua capacidade de gestão de tempo e promovendo uma valorização superior do 
dinheiro, caminhando no sentido de uma autonomia económica. Secundariamente, permitiu que estes 
beneficiários cultivassem um sentimento de utilidade superior que os levou a um sentimento de realização 
pessoal aliado a um aumento da sua motivação e bem-estar. Todavia, foi possível verificar que esta terceira 
mudança que surge da procura ativa de emprego foi tendencialmente negativa uma vez que passou por 
expectativas de emprego não correspondidas, o que conduziu a sentimentos de frustração e desmotivação 
espelhando-se por vezes em sintomatologia depressiva.

“O dinheiro passou a ter muito mais valor, comecei a perceber eu que ele custa a ganhar e que por 
isso devemos controlar bem o que vamos gastando”

A ligação destas duas primeiras mudanças intermédias leva então os beneficiários ao desejo de independência 
acima referido, conduzindo por seu turno à primeira grande mudança auscultada: a empregabilidade, que se 
refere “(…) às condições subjetivas da integração dos sujeitos na realidade atual dos mercados de trabalho e 
ao poder que possuem de negociar sua própria capacidade de trabalho, considerando o que os empregadores 
definem por competência.” (Machado, 1998).
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A segunda mudança material para a nossa análise passa pelo sentimento de segurança. A integração num 
projeto que promove diversas atividades que valorizam a opinião e a participação induz uma sensação de 
aceitação e a uma maior rede de suporte. A aceitação sentida espelha-se num aumento de auto-estima 
provocado pelo sentimento de integração social, pelo aumento da capacidade de resolução de problemas e 
pelo sentido de assertividade despertado. A estruturação de uma maior rede de suporte revela-se num 
aumento da capacidade de sociabilização através de um sentimento de pertença, de apoio e de suporte. 
Estas duas mudanças intermédias destacadas dão então origem ao sentimento de segurança.

A terceira grande mudança traduz-se num despertar para a consciência cívica. No fundo, o acesso dos 
beneficiários a uma maior rede de contactos permite que ativem o seu sentimento de entreajuda e de 
proximidade. Combinados, aqueles sentimentos contribuem para uma maior capacidade de superação de 
problemas pessoais, o que lhes permite uma maior predisposição para ajudar os outros.

“Eu percebi que se eu estiver bem comigo mesmo e eu se tiver a minha vida organizada e com 
menos problemas, consigo mais facilmente ajudar os outros porque tenho mais vontade e mais 
tempo”.

Esperança
alento

motivação

Procura 
ativa de

emprego

Experiência
profissional

Capacidade de
gestão de tempo

Valorização do
dinheiro

Autonomia
económica

Realização
pessoal

Motivação
e bem-estar

Desejo de
emancipação EMPREGABILIDADE

Desmotivação

Frustração

Sintomatologia
depressiva

Sentimento 
de utilidade

Expetativas 
de emprego não 
correspondidas

Aceitação

Sentimento 
de pertença

Integração
social

Capacidade
para resolução
de problemas

Assertividade

Sentimento
de apoio

Maior rede
de suporte

Aumento da
autoestima

Aumento da
capacidade de
sociabilização

SEGURANÇA

Aumento da
rede de

contactos

Entreajuda

Proximidade

Superação de
problemas

pessoais

Mais predisposição
para ajudar os outros

DESPERTAR PARA A
COSCIÊNCIA CÍVICA

Curiosidade
por novos

conhecimentos

Mais competências
pessoais e socias

Mais competências
de gestão financeira



221

MÃOS À OBRA - Fisoot

“Na sociabilidade do trabalho, a afirmação da subjetividade consciente, ativa, crítica, criadora e livre é a 
expressão qualitativa da competência humana de produzir, criar e transformar o mundo e tem como seu 
fundamento o seu valor social. (Machado, 1998)” Assim, este encadeamento de mudanças intermédias leva 
ao despertar para a consciência cívica, fazendo desta uma mudança material para a presente análise.

“Podemos então concluir, que a integração no mercado laboral contribui para o estabelecimento de relações 
sociais, dos processos de identificação e do reconhecimento de pertinência a uma sociedade. Para facilitar 
essas metas a intervenção psicossocial priorizará o conhecimento de capacidades, desenvolvimento de 
habilidades de procura de emprego, considerando de forma crítica o contexto no qual se está inserido” 
(Bronfenbrenner, 1996 citado por Castelá et all, 2000).

FAMÍLIAS

De acordo com Polasky e Holahan (1998), “a literatura mostra a importância, para a saúde e bem-estar do 
indivíduo, de se desempenhar diversos papéis dentro e fora de casa, pois isso aumenta a auto-estima e 
oferece maiores oportunidades de apoio social.” É exatamente assente nesta afirmação que estão espelhadas 
as mudanças descritas e sentidas pelas famílias. Uma vez auscultadas, aquelas dizem ter experimentado duas 
mudanças significativas na sua vida: (1) Melhor clima relacional e (2) Aumento das expectativas de melhoria e 
qualidade de vida.

Com o Mãos à Obra, as famílias sentiram um aumento da rede de suporte, que transferiu para todo o 
agregado familiar mais tranquilidade e mais motivação, resultante de um maior sentimento de apoio. Por 
outro lado, tomaram consciência de que o seu papel como trabalhadores foi reconhecido e valorizados pelos 
jovens, provocando assim um aumento do orgulho e por conseguinte uma diminuição de conflitos no seio 
familiar.

“Desde que ela veio para o projeto as coisas cá em casa mudaram imenso, parece que percebeu 
que ter um trabalho é uma coisa muito séria e que acima de tudo cansa muito…”

A combinação destas mudanças intermédias, permitiu à Famílias terem mais esperança e aumentarem o seu 
nível de bem-estar, culminado num melhor clima relacional, a primeira grande mudança.

“Passou a dar valor ao meu trabalho e isso aproximou-nos muito”

Já a entrada de um novo rendimento – no caso de jovens integrados no mercado de trabalho a partir do 
projeto – e o facto de as famílias ter de gastar menos dinheiro com os mesmos, levou a um maior equilíbrio 
económico do agregado familiar, que permitiu um aumento do poder económico do mesmo. Assim, estas 
mudanças intermédias levam à segunda grande mudança: aumento das expectativas de melhoria de 
qualidade de vida.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a qualidade de vida entende-se como “a percepção do indivíduo 
sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e 
em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL Group, 1994, p. 28). Em 
consonância, podemos afirmar que as perceções explanadas pelas famílias, a médio ou a longo-prazo, estão 
assentes em expetativas positivas e esperançosas.
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EQUIPA TÉCNICA

O envolvimento do stakeholder equipa técnica permitiu-nos confirmar duas grandes mudanças: (1) a 
realização profissional e (2) a potencialização do espírito de equipa.

Em Psicologia, o conceito de satisfação no trabalho define-se como um conjunto de sentimentos positivos ou 
negativos que o sujeito manifesta em relação ao seu trabalho (Smith, Kendall & Hulin, 1969, cit. por Seco, 
2000), resultante da comparação do esperado de uma situação com o que se conseguiu obter dela (Locke, 
1976, cit. por Heitor, 1996). Já Gursel, Sunbul e Sari (2002) definem satisfação profissional como um estado 
emocional positivo resultante da situação profissional do sujeito e associado às características e tarefas 
específicas da profissão.

Constatámos que, ao executarem as atividades do projeto, as técnicas aumentam a sua rede e o número de 
contactos com a comunidade e com outras instituições, criando oportunidades de aumentar a sua experiência 
e de ter visibilidade. Em consequência, vêem as suas competências técnicas desenvolver-se, aprendem a gerir 
melhor o tempo e a dar asas à imaginação

“Desenvolver com cada pessoa um plano de integração profissional permitiu-nos ser mais criativos! 
Cada pessoa possui características singulares, o que faz com que o nosso trabalho tenha que 
respeitar essas características e competências”

Estas mudanças são também fontes de motivação e de eficácia cada vez que as técnicas vêem um dos 
utentes do projeto concretizar o seu objetivo máximo – obter trabalho. Todo este encadeamento leva a um 
aumento do sentimento de solidariedade, ao reconhecimento do trabalho desenvolvido e à sensação de 
orgulho no papel que cada um desempenha. O sentimento de sucesso na criação de maior empregabilidade 
traz a todos os que participam na equipa técnica o sentimento de realização profissional.
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Relativamente à potencialização do espírito de equipa, projeto Mãos à Obra aumenta o volume de trabalho 
da FISOOT, precipitando uma alteração na dinâmica institucional: o repensar de estratégias e melhorias nas 
práticas, que propicia mais trabalho em equipa. De acordo com Scholtes (1992), quando o espírito de equipe 
invade uma organização, todos os empregados começam a trabalhar juntos visando à qualidade – sem 
barreiras, sem facções, “todos em uma única equipe”, movendo-se juntos na mesma direção.

Os níveis de stress aumentam com o projeto e, consequentemente, os conflitos entre técnicos. Contudo, uma 
vez que há espaço para a troca de ideias, estas dificuldades motivam um aumento das estratégias de coping. 
Gera-se, afinal, uma resposta positiva a partir de uma situação negativa e criam-se momentos destinados a 
estabelecer planos de ação para lidar com as situações indutoras de stress, potencializando-se o espírito de 
equipa.

mais interação com
outras instituições

mais contacto com a 
comunidade fora do

contexto institucional

aumento do
volume de 

trabalho

alteração da
dinâmica

institucional

melhoria das práticas
institucionais

mais stress mais conflitos
aumento das
estratégias de

coping
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mais sentimento
de orgulho

mais empenho

REALIZAÇÃO
PROFISSIONAL

mais motivação

prestigiar a
instituição

mais capacidade
de gestão de tempo

estimulação da
criatividade

mais 
visibilidade

VOLUNTÁRIOS

Após brainstorming com os voluntários, licenciados nas áreas sociais, conclui-se que existem duas mudanças 
principais: (1) a realização pessoal e (2) o aumento da probabilidade de obter emprego.

De acordo com a Lei 71/98 de 3 de Novembro, o voluntariado caracteriza-se por “conjunto de ações de 
interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, 
programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade 
desenvolvidas sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas.” (Artº 2º–1). No estudo nacional do 
voluntariado de 2002 (ICS, UNL, 2002), o voluntariado diz respeito a “atividade de interesse social e 
comunitário, não remunerado mas que pode ser objecto de alguma recompensa material, exercida no seio 
de uma organização mas não necessariamente abrangida por um programa”.
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Os voluntários neste projeto procuram ocupar o tempo livre e, simultaneamente, ser solidários. Estas 
motivações iniciais trazem-lhes esperança no futuro e sentimento de utilidade. Por outro lado, sentirem-se 
úteis gera bem-estar e sentimento de reconhecimento. Estas mudanças refletem-se numa mudança final, 
realização pessoal.

“Desde que vim para cá que me sinto melhor, o trabalho que faço é gratificante, sinto-me 
reconhecida… pelos utentes… pelos técnicos de outras instituições”

Quanto ao sentimento de aumentar a probabilidade de emprego, a oportunidade de desempenhar funções 
nas suas áreas de formação trouxe-lhes a oportunidade de integração em contexto real de trabalho: “Nunca 
tinha tido a oportunidade de desempenhar funções na minha área profissional”. O voluntariado aumenta a 
sua rede de contactos, bem como os conhecimentos técnicos e, consequentemente, a experiência 
profissional. Estas alterações criam portanto o sentimento de que a experiência como voluntário concorre 
para o aumento da probabilidade de obter um emprego: “concorrer a um emprego com experiência na área 
é mais vantajoso, dá mais competitividade no mercado de trabalho”. Observamos aqui uma nova perspetiva 
de voluntariado, como um elemento inovador mas incontornável para a formação, bem como potencializador 
da própria empregabilidade dos licenciados (Marques, Seriapioni & Lima, 2012).

Ocupação do tempo

Sentimento de
solidariedade

Esperança
Sentimento 
de utilidade

Reconhecimento

Bem-estar

REALIZAÇÃO
PESSOAL

Oportunidade de
estar integrada

num contexto real
de trabalho

Aumento da rede
de contactos

Aquisição de
novos conhecimentos

Mais experiência
profissional

MAIS PROBABILIDADE
DE EMPREGO
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4. PROVAS E VALOR

4.1. INDICADORES (QUANTIDADE)

Tal como vimos anteriormente na criação da teoria da mudança, foi identificado um processo de mudança, 
com alterações próprias a cada stakeholder. Assim identificaram-se mudanças intermédias, que levaram às 
que consideramos como as mudanças finais para a análise (relevantes e significativas). Foi através dessas 
mudanças intermédias que chegamos à criação dos indicadores para medirmos as mudanças finais. Os 
indicadores foram traduzidos em questões, tendo sido definidos dois indicadores por cada mudança. Esta 
etapa do SROI foi muito importante, uma vez que nos permitiu quantificar as mudanças sentidas por cada 
stakeholder.

Foram criados questionários para cada stakeholder que avaliassem as mudanças finais identificadas. Algumas 
das questões colocadas foram criadas pela equipa de análise, tendo em conta a experiência já adquirida ao 
longo de um ano com este projeto, enquanto outras foram retiradas de questionários padronizados e 
validados.

STAKEHOLDER MUDANÇA INDICADOR

Beneficiários Empregabilidade Procura ativa de emprego/Esperança e Alento

Sentimento de Segurança Maior rede de Suporte/Aumento da Auto-estima

Despertar para a consciência cívica Proximidade/Mais predisposição para ajudar os 

outros

Famílias Qualidade do Clima Relacional Diminuição de conflitos/Maior sentimento de 

apoio

Mais expectativas de melhorar qualidade 

de vida

Equilibrio Económico/Poder Económico

Equipa técnica Realização Profissional Interacções com outras instituições/Experiência

Potencialização do Espirito de Equipa Estratégias de Coping/Práticas Institucionais

Voluntários Realização Pessoal Numero de horas de ocupação do tempo livre/

Bem-estar

Maior probabilidade de obter emprego Aumento da rede de contactos/Experiência 

Profissional

Para avaliar estas mudanças sentidas pelo stakeholder beneficiários recolheram-se dados junto de 45 
indivíduos, sendo 90 o universo de beneficiários que participaram no Mãos à Obra ao longo de 2014. No caso 
das famílias, apenas conseguimos recolher dados de 38 familiares. Relativamente à equipa técnica, 
recolheram-se dados junto de todos os 5 elementos da equipa. Com os voluntários repetiu-se o procedimento, 
tendo-se recolhido os dados que dizem respeito a todos os voluntários envolvidos nas atividades de 2014.



226

MÃOS À OBRA - Fisoot

Para aferirmos a quantidade, foi necessário calcular a distância percorrida (DP, expressa em percentagem de 
mudança, depois convertida em unidades) de cada mudança para cada stakeholder. Desta forma 
conseguirmos informação sobre dois períodos distintos que pudessem comprovar as mudanças: definiu-se 
um antes do projeto e um após o projeto. As variáveis integradas para o cálculo tiveram em conta a média da 
DP e o número de pessoas abrangidas pelo projeto no espaço de um ano.

Apresentamos, seguidamente, uma tabela que expressa as quantidades encontradas.

STAKEHOLDER MUDANÇA DP QUANTIDADE

Beneficiários Empregabilidade 38% 33.86

Sentimento de Segurança 43% 38.88

Despertar para a consciência cívica 56% 50.52

Famílias Qualidade do Clima Relacional 77% 68.85

Mais expectativas de melhorar qualidade de vida 41% 36.9

Equipa técnica Realização Profissional 84% 3

Potencialização do Espirito de Equipa 60% 4.2

Voluntários Realização Pessoal 64% 2.56

Maior probabilidade de obter emprego 69% 2.76

Tendo em conta a tabela apresentada é importante observar que as três mudanças que apresentam maior 
quantidade são a qualidade do clima relacional (famílias), seguida do despertar para a consciência cívica e do 
sentimento de segurança (beneficiários). Refletindo sobre as consequências destas mudanças, sabemos que 
estas espelham factores fundamentais para aumentar a auto-estima, auto-confiança e a capacidade de 
integração social.

4.2. DURAÇÃO

Posteriormente à descrição da quantidade da mudança que foi gerada, é fundamental que se reconheça o 
período temporal em que essas mudanças foram sentidas.

O cálculo da duração das mudanças ocorridas foi feito através de uma pergunta, integrada nos questionários 
respondidos por todos os stakeholders: “Diga-nos por favor, para cada uma das seguintes mudanças, quanto 
tempo acha que cada uma delas duraria se o projeto acabasse hoje”. Para esta questão foram propostas 
opções de respostas que variaram entre 0 meses e + de 2 anos, às quais foram atribuídas valores de 0.5 a 3, 
respetivamente Em seguida foi calculada a média aritmética, obtendo-se por conseguinte a duração média 
de cada mudança em cada stakeholder.
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STAKEHOLDER MUDANÇA DURAÇÃO 
(ANOS)

Beneficiários Empregabilidade 1,24

Sentimento de Segurança 1,24

Despertar para a consciência cívica 2,25

Famílias Qualidade do Clima Relacional 2

Mais expectativas de melhorar qualidade de vida 2

Equipa técnica Realização Profissional 2,5

Potencialização do Espirito de Equipa 1,75

Voluntários Realização Pessoal 2

Maior probabilidade de obter emprego 2

Considera-se pertinente refletir sobre o facto de o “despertar para a consciência cívica” ter sido selecionada 
pelos beneficiários como a mudança mais permanente no tempo. Acreditamos que uma atribuição duradoura 
a esta mudança se deve ao facto de o trabalho ao nível das competências de cidadania proporcionar uma 
consciencialização constante, que fica para a vida e que não espelha uma mudança pontual.

4.3. APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS

As aproximações financeiras (AF) dizem respeito a respostas existentes na comunidade que promovam a 
mesma mudança que o projeto identificou. Assim, definiram-se aproximações financeiras para cada mudança 
em cada stakeholder.

Relativamente aos beneficiários, encontraram-se três AF para as três mudanças finais. Para a mudança 
empregabilidade definiu-se como AF workshops técnicos de emprego e formação em construção de 
currículos, tendo-se encontrado o valor de 900 €/ano. Foi escolhida esta formação uma vez que se assemelha 
em grande parte a uma das atividades estruturais do projeto. Estes momentos formativos que propomos, 
seriam espaços onde, tal como nas atividades do Mãos à Obra, se trabalhasse o desenvolvimento de 
competências de empregabilidade, se desse conhecimento das medidas de apoio ao emprego, se 
construíssem currículos e onde fossem fornecidos contactos úteis na procura de emprego.

Para o sentimento de segurança, estabeleceu-se como AF consultas de psicologia, com um valor anual de 
1200€/ano. Escolhemos as consultas de psicologia, uma vez que se apresentam com a finalidade de ajudar os 
jovens a lidar com as suas dificuldades e problemas para os quais sentem não possuir os recursos necessários. 
Por outro lado, as consultas têm também como finalidade desenvolver os recursos e competências que 
permitam lidar com problemas de forma mais eficaz.

Relativamente à mudança despertar para a consciência cívica definiu-se uma formação de cidadania ativa, 
com o valor de 256€/ano.
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Quanto às famílias, para a mudança da qualidade do clima relacional, foi definida como AF sessões de terapia 
familiar, com um valor de 600€/ano. A terapia familiar tem como objetivo principal auxiliar a família na 
conquista ou reconquista de relações harmoniosas, respeitosas e saudáveis entre os seus membros. Além 
disso, pode ter como foco o tratamento de um dos membros da família. Foi por estas razões que esta se 
considerou uma atividade poderia provocar as mesmas mudanças que o projeto.

Para a mudança mais expectativas de melhoria da qualidade de vida, usou-se com AF um curso de gestão da 
economia familiar, com um valor anual de 400€. Esta atividade é capaz de promover uma melhor gestão dos 
recursos económicos dentro da família, de desenvolver competências individuais e familiares, contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento competências ao nível da organização do 
trabalho doméstico.

Relativamente à equipa técnica, para a mudança realização profissional, definiu-se o valor de 7200€/ano, 
tendo em conta o diferencial entre o salário médio nacional e uma média do valor atribuído por cada técnico 
à questão: “Qual o valor mensal que necessitaria para se sentir realizado/a profissionalmente?”. Esta AF foi 
estabelecida através desta pergunta e não de uma atividade em concreto uma vez que, mesmo depois de 
algum trabalho de pesquisa, não foi possível encontrar uma atividade que pudesse oferecer realização 
profissional. Assim, foi dada oportunidade à equipa técnica de imaginar um possível valor que atribuiria à sua 
realização pessoal.

Relativamente à mudança potencialização do espírito de equipa, encontrou-se como AF atividades de team 
building, com um valor de 180€/ano. Esta AF foi escolhida dado que se considera que esta é capaz de trabalhar 
a potencialização do espírito de equipa pela via de atividades mais lúdicas e normalmente em formato 
outdoor. Estas são atividades capazes de reforçar e desenvolver o conhecimento e coesão entre os membros 
do projeto.

No que diz respeito aos voluntários, chegamos à AF através do diferencial entre o valor do salário médio 
nacional e a média das respostas colocadas aos voluntários à questão “Qual é o valor que estima por mês 
para se sentir realizado pessoalmente?”, tendo-se chegado ao valor de 1200€/ano. Esta AF foi estabelecida, 
nos mesmos moldes da AF para a realização profissional referente à equipa técnica. Assim, foi dada aos 
voluntários a oportunidade de imaginar um possível valor que atribuiriam à sua realização.

Para a mudança mais probabilidade de obter emprego, considerou-se como AF um curso para aumentar o 
nível de empregabilidade, com o valor de 1080€. Nesta formação tem-se a oportunidade de conhecer as 
características que as empresas de recrutamento mais procuram num candidato, de identificar as atitudes 
que os levarão a obter os resultados desejados, de aprender a divulgar a marca pessoal, bem como os passos 
a dar para aumentar a empregabilidade.
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STAKEHOLDER MUDANÇA APROXIMAÇÃO FINANCEIRA 
(AF)

VALOR DA 
AF/ANO

Beneficiários Empregabilidade Workshop de técnicas de procura ativa de 

emprego e formação em construção de 

currículo

900€

Sentimento de Segurança Consultas de Psicologia (duas vezes por 

mês)

1200€

Despertar para a consciência 

cívica

Curso de formação para a Cidadania Ativa 256€

Famílias Qualidade do Clima Relacional Terapia familiar (uma vez por mês) 600€

Mais expectativas de melhorar 

qualidade de vida

Curso de gestão de economia familiar 400€

Equipa técnica Realização Profissional Diferencial entre salário médio nacional e o 

valor médio atribuido a um salário que 

alcançassem a realização profissional

7200€

Potencialização do Espirito de 

Equipa

Custo de um pacote de atividades de team 

building

180€

Voluntários Realização Pessoal Diferencial entre salário médio nacional e o 

valor médio atribuido a um salário que 

alcançassem a realização pessoal

1200€

Maior probabilidade de obter 

emprego

Curso para aumentar o perfil de 

empregabilidade

1080€
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5. IMPACTO E RETORNO SOCIAL

5.1. ATRIBUIÇÃO I

A Atribuição I diz respeito à quantidade de mudança que teria acontecido se independentemente da 
atividade do Mãos à Obra. 

A equipa que realizou esta avaliação definiu desta forma uma atribuição geral para estas mudanças, tendo 
em conta o trabalho na área social que têm vindo a desenvolver. Assim considerou-se que as mudanças 
sentidas pelos beneficários e pelos seus familiares, poderiam vir a existir e acontecer ainda que o projeto não 
existisse, criando-se o cenário de que 25%, ou seja, duas em cada oito pessoas pudessem ser alvos das 
mudanças do projeto de qualquer forma. Já em relação à equipa técnica e aos voluntários, a atribuição dada 
foi de 50%, considerando que metade da equipa alcançaria as mudanças identificadas.

STAKEHOLDER MUDANÇA AT I

Beneficiários Empregabilidade 25%

Sentimento de Segurança 25%

Despertar para a consciência cívica 25%

Famílias Qualidade do Clima Relacional 25%

Mais expectativas de melhorar qualidade de vida 25%

Equipa técnica Realização Profissional 50%

Potencialização do Espirito de Equipa 50%

Voluntários Realização Pessoal 50%

Maior probabilidade de obter emprego 50%

5.2 ATRIBUIÇÃO II

Num segundo momento, considerou-se o valor do contributo de outros atores para as mudanças 
identificadas. Assim, na realização dos questionários, colocou-se a seguinte questão “Em que medida outras 
pessoas, entidades ou projetos contribuíram para esta mudança?”. Esta foi uma forma de conseguir especificar 
ainda mais o impacto do projeto, aproximando o mais possível a sua avaliação da realidade. Conseguimos 
desta forma apurar o valor atribuído a alguns fatores externos ao projeto.

Assim os valores da Atribuição II apresentam os seguintes valores:
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STAKEHOLDER MUDANÇA AT II

Beneficiários Empregabilidade 46%

Sentimento de Segurança 19%

Despertar para a consciência cívica 11%

Famílias Qualidade do Clima Relacional 20%

Mais expectativas de melhorar qualidade de vida 19%

Equipa técnica Realização Profissional 13%

Potencialização do Espirito de Equipa 19%

Voluntários Realização Pessoal 31%

Maior probabilidade de obter emprego 31%

5.3. TAXA DE REDUÇÃO

A taxa de redução pretende expor o grau de desvalorização das mudanças. Sabe-se que é inerente ao ser 
humano, que ao longo do tempo haja uma perda de potencial de conhecimentos e competências e por 
conseguinte do impacto de algumas mudanças. No caso desta avaliação, foi utilizada uma escala em 
percentagens de 5 níveis em que 0% correspondia a uma não-redução de mudança num período posterior e 
onde 100% correspondia a uma perda completa da mudança.

A taxa de redução média dos Beneficiarios e das Familias é de 50% uma vez que se considera que o impacto 
das mudanças pode decrescer bastante num periodo posterior. Já relativamente aos restantes stakeholders, a 
média da taxa de redução é de 25% uma vez que se prevê que o impacto da mudança não seja tão intenso 
como inicialmente.

STAKEHOLDER MUDANÇA REDUÇÃO

Beneficiários Empregabilidade 50%

Segurança 50%

Despertar para a consciência cívica 50%

Famílias Melhor Clima Relacional 50%

Mais expectativas de melhorar qualidade de vida 25%

Equipa técnica Realização Profissional 25%

Potencialização do Espirito de Equipa 25%

Voluntários Realização Pessoal 25%

Maior probabilidade de obter emprego 25%
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5.4. DESLOCAÇÃO

A deslocação expressa as consequências negativas da intervenção, sendo que não consideramos este 
parâmetro nesta análise.

5.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL1

Utilizando todos os pressupostos escritos ao longo deste relatorio, chegou-se ao cálculo do retorno social do 
projeto Mãos a Obra. Assim concluímos um valor total de retorno social a trés anos de 171 805,41 €

O valor SROI obtido foi de 1:3,94€. Tendo em conta estes resultados e as características da intervenção, 
consideramos a projeção de impacto muito positiva. Todos os atores sociais do projeto retiraram beneficios e 
mudanças do mesmo.

ANO 1 ANO 2 ANO 3

Valor presente de cada ano (após descontos) 94189,19 € 89 278,85€ 46 751,38 €

Valor atual líquido total (VAL) 230 219,41€

VAL–Investimento 171 805,41€

Retorno Social € por € (VAL / investimento) 3,941168452€

5.6 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Os valores encontrados na análise anteriormente apresentada foram alcançados tendo por base uma 
construção de pressupostos, que sendo alterados poderão gerar outro impacto no resultado apresentado. 
Assim, considerando que a realidade é feita de mudanças, vemos como fundamental apresentar outros 
cenários possíveis, tendo em conta a alteração de algumas variáveis.

Começamos esta análise apresentando os valores encontrados neste relatório para o retorno social por 
stakeholder, e por mudança. Ao observarmos os gráficos chegamos à conclusão que os Beneficiários e as suas 
Famílias sãos os atores do Mãos à Obra que mais beneficiam com a existência do projeto. Quanto ao retorno 
por mudança, verificamos que a mudança com maior retorno é o Sentimento de Segurança sentido pelos 
Beneficiários, seguido da Qualidade do Clima relacional das Famílias. Em terceiro lugar aparece-nos a 
Empregabilidade mudança sentida também pelos Beneficiários.

Colocando a hipótese de um cenário pessimista, em que se envolvessem os vários stakeholders do projeto, 
alterando alguns dos parâmetros alcançados, tal como se pode ver em seguida, o SROI apresentaria o valor 
de 1: 1,07€.

1 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.



233

MÃOS À OBRA - Fisoot

PARÂMETRO HIPÓTESE JUSTIFICAÇÃO

Atribuição I Todos Stakeholders Aumentar 20% Admitindo que o cenário da economia atual melhorava muito.

Valor da mudança Sentimento de 

Segurança nos Beneficiários

Diminuir em 30% Considerando que este valor pode variar se a envolvência social 

se alterar.

Duração das mudanças em Todos 

os Satakeholders

Reduzir para 1 Considerando que as mudanças não seriam tão perduráveis.

Quantidade de mudança 

Stakeholder Famílias

Reduzir 50% Considerando que a distancia percorrida foi sobrevalorizada.

Atribuição II–em todos os 

Satakeholders

Aumentar em 20% Considerando que poderiam existir mais projetos a trabalhar as 

mesmas mudanças

Aproximação financeira Realização 

Profissional

Reduzir para 1200€ Considerando que este valor seria mais equilibrado tendo em 

conta os salários auferidos em Portugal

Aproximação financeira Realização 

Pessoal 

Reduzir para 600€ Considerando que este valor atribuido estaria mais ajustado ao 

facto de se tratar de uma questão de voluntariado

RETORNO SOCIAL POR STAKEHOLDER

10+2+52+36 › Equipa técnica 9,6%

› Voluntários 2,2%

› Beneficiários 52,3%

› Famílias (beneficiários) 35,9%

RETORNO SOCIAL POR MUDANÇA

9+0+1+1+13+30+9+27+10 › Realização professionale 9,3% 

› Potencialização espirito de equipa 

› Realização pessoal 1,25%

› Maior probabilidade de obter emprego 1,25%

› Empregabilidade 13,1%

› Sentimento de segurança 30,1%

› Despertar para a consciência cívica 9,1% 

› Qualidade do clima relacional 26,4%

› Mais expectativas de melhor qualidade de vida 9,5%
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Criando um cenário oposto optimista, como se pode verificar na tabela em baixo, o SROI alcançaria um valor 
de 1:9,19€.

PARÂMETRO HIPÓTESE JUSTIFICAÇÃO

Atribuição II Diminuir 10% Considerando que a mudança nos stakeholders não fosse tão 

influenciada por outros fatores externos ao projeto

Atribuição I Diminiuir 10% Considerando que os Stakeholders dependem mais do projeto 

para alcançar as mudanças

Valor atribuido à Mudança 

Qualidade do Clima Relacional

Aumentar em 50% de 

600€ para 1200€

Considerando duas consultas por mês de Terapia Familiar

Número de Beneficiários Aumentar em 25% Considerando que poderíamos incluir mais 22 beneficiários no 

projeto

Valor do Tempo dos beneficários 

e famílias

Reduzir a 0 Considerando não atribuir valor a esse tempo

No que respeita à identificação de parâmetros críticos (PC) é importante que se que reflita também um 
pouco, sobre os aspetos metodológicos específicos. Uma questão passa por pensarmos como reagiria o 
modelo se não tivessem incluído o tempo dos beneficiários, sendo que chegamos a conclusão que o valor do 
SROI passaria de 3,94 para 4,68. Outra questão importante de ser respondida seria se o pressuposto da taxa 
de alocação dos custos indiretos poderia ser diferente. Este cenário não seria possível na situação atual da 
Fisoot, no entanto, existindo financiadores, estes custos poderiam ser reduzidos.

Pensamos também se existia alguma mudança/stakeholder específica/o que pudéssemos ter incluído / 
excluído. O certo é que gostaríamos de ter incluído o stakeholder Segurança Social, a Junta de Freguesia e o 
Programa Escolha contudo, por questões operacionais e de articulação não nos foi possível fazê-lo. Entre os 3 
consideramos que a Segurança Social seria o stakeholder mais interessante para esta análise, pois permitiria 
observar o impacto na diminuição da despesa estatal.

Refletimos ainda sobre o facto de existirem algum indicadores subjetivos, e de estes poderem estar a enviesar 
os resultados do SROI. Concluímos então que o indicador da realização profissional (equipa técnica) e pessoal 
(voluntários) é muito subjetiva. Tratam-se de mudanças muito subjetivas, que podem ter significados muito 
distintos para cada indivíduo, logo a avaliação destes parâmetros torna-se complexa. Apesar de incluirmos 
parâmetros subjetivos, estes não parecem ter afetado a robustez do SROI, dado que mesmo colocando em 
hipótese diminuir apenas o valor atribuído aos mesmos, o valor do SROI não se altera de forma significativa, 
passaria a apresentar o valor de 1:3,57€.

Por fim, outra questão importante a refletir prende-se com o valor atribuído às mudanças Sentimento de 
Segurança e Qualidade do Clima Relacional. O valor foi definido tendo em conta as aproximações financeiras 
de Consultas de Psicologia e Terapia Familiar. Os valores atribuídos às mesmas são elevados, no entanto a 
realidade do mercado Português quanto a este tipo de intervenção apresenta ainda valores muito altos. Se 
apenas reduzíssemos a metade os valores atribuidos, o SROI passaria a ter um valor de 2,85€.
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6. CONCLUSÃO E 
RECOMENDAÇÕES

Após a análise apresentada ao longo deste relatório sobre o impacto social do projeto Mãos à Obra, podemos 
tecer algumas conclusões.

O principal resultado obtido desta análise prende-se com o resultado final de SROI  de 1: 3,94€. Este valor 
indica-nos que o investimento neste projeto é positivo. Conseguimos verificar que os beneficiários são quem 
mais ganhos obtém com esta intervenção, com um retorno social de 52,3%, correspondente a 49 225,87€ e 
as suas famílias com 35,9% correspondente a 33 792,98€ no primeiro ano.

Ainda tendo em conta o rácio SROI, ao analisarmos um cenário optimista na análise de sensibilidade, 
verificamos que o SROI passaria a 1:9,19€ e considerando um quadro pessimista, o valor seria ainda assim 
positivo,  1:1,07€

Com base nos resultados consideramos que a intervenção do Mãos à Obra poderia tentar melhorar no que 
diz respeito à mudança empregabilidade. Esta apresenta-se como a terceira mudança com maior impacto e 
considerando que um dos objetivos principais se relaciona com o combate ao desemprego e a dificuldade 
de acesso ao mercado de trabalho, esta questão urge em ser trabalhada.

Embora aquele resultado não represente a principal linha de intervenção do projeto, comprovou-nos que 
existem outras questões prioritárias a ser trabalhadas anteriormente com os beneficiários, nomeadamente a 
segurança. A segurança, tal como é identificado na pirâmide de Maslow (a seguir às necessidades fisiológicas) 
revela-se fundamental para se poderem trabalhar outras competências.

Ainda tendo em conta os resultados obtidos, verificamos que existe uma variação anual de mudança: 
2016/94189,19€; 2017/89278,85€; 2018/46751,38€, sendo que o retorno é apresentado como diminuindo ao 
longo dos 3 anos. Contudo é importante ressalvar que estes refletem resultados que tomam em conta a 
hipótese do projeto terminar ao fim do primeiro ano, o que não se verifica neste projeto.

Quanto às dificuldades, ao longo de todo  processo, deparamo-nos com algumas barreiras que nos obrigaram 
a  contornar os planeamentos iniciais. O facto de este ser um projeto com uma vertente psicossocial muito 
intensa, fez com que nos tivéssemos debatido com grandes desafios quanto às aproximações financeiras e 
até na avaliação das mudanças propriamente ditas. A quantidade de entrevistas efetuadas foi também um 
grande desafio, uma vez que se prolongou muito no tempo devido a indisponibilidade dos stakeholders 
entrevistados. Para todas essas situações desafiadoras, foram delineadas estratégias e metodologias 
alternativas para que esta análise fosse o mais participada e completa possível. 

Outra das grandes questões a apontar passa por esta avaliação ter um período de tempo muito curto para 
ser executada, o que poderá ter afetado alguns procedimentos e possivelmente  resultados, uma vez que 
não houve o tempo ideal e desejado para maturar com todos os stakeholders alguns itens. Consideramos, 
ainda, pertinente referir que no futuro e para se melhorar esta análise, seria fundamental incluir os stakeholders 
que não foram incluídos. Esta seria sem dúvida uma forma de enriquecer os resultados.

De salientar ainda que a participação neste programa de aprendizagem e mentoria, dotou a equipa técnica 
de valiosas ferramentas que permitira que outras avaliações sejam feitas. Foi uma experiência que embora 
esgotante e exigente se espelhou como algo muito pertinente e vantajoso.
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Stakeholders Recursos Resultados Mudanças Descontos (DC) Impacto Cálculo do Retorno Social
Quem afetamos/nos 
afeta?       

O que vão eles 
investir?

Valor € Atividades em 
números

Descrição Indicador Quantidade 
(QT)

Duração Começo* Aproximação Financeira (AF) Valor Atribuição I Deslocação Atribuição 
II

Redução QT x AF - DC Taxa de Desconto 5.50%

O que muda nas suas vidas? Como medimos a mudança? Que preço atribuímos à mudança? (anual, por 
pessoa)

Ano 0 Ano 1 Ano 2

EQUIPA TÉCNICA Conhecimento, 
tempo

0.00 € 7 atividades Realização profissional Interações com outras instituições / 
Experiência

3 2.5 1 Diferencial entre salário médio nacional e 
o valor  médio atribuido a um salário que 
alcançasse a realização profissional

7,200.00 € 50% 0% 13% 25% 8,775.00 € 8,775.00 € 8,775.00 € 6,581.25 €

Potencialização espírito de 
equipa

Estratégias de coping / práticas 
instituicionais

4.2 1.75 1 Custo de um pacotes de atividades de 
teambuilding (15€ uma vez por mês)

180.00 € 50% 0% 19% 25% 307.13 € 307.13 € 307.13 € 230.34 €

VOLUNTÁRIOS Conhecimento, 
tempo

5,714.00 € 2 atividades Realização pessoal Número de horas de ocupação do 
tempo livre/Bem-estar

2.56 2.00 1 Diferencial entre salário médio nacional e 
o valor atribuido a um salário que 
alcançasse a realização pessoal 

1,200.00 € 50% 0% 31% 25% 1,059.84 € 1,059.84 € 1,059.84 € 794.88 €

Maior probabilidade de 
obter emprego

Aumento da rede de contactos/
experiência profissional

2.76 2.00 1 Curso para aumentar o nível de 
empregabilidade (90€ por mês)

1,080.00 € 50% 0% 31% 25% 1,028.38 € 1,028.38 € 1,028.38 € 771.28 €

BENEFICIÁRIOS Tempo 7,788.00 € 5 atividades Empregabilidade Procura ativa de emprego / 
Esperança e alento

33.86 1.24 1 Workshop de técnicas de procura ativa de 
emprego e formação em construção de 
currículo (75€ por mês)

900.00 € 25% 0% 46% 50% 12,296.26 € 12,296.26 € 12,296.26 € 6,148.13 €

Sentimento de Segurança Maior rede de suporte / Aumento 
da auto-estima

38.88 1.24 1 Consultas de Psicologia (2 vezes por mês 
100 €)

1,200.00 € 25% 0% 19% 50% 28,336.52 € 28,336.52 € 28,336.52 € 14,168.26 €

Despertar para a 
consciência cívica

Proximidade / Mais predisposição 
para ajudar os outros

50.52 2.25 1 Formação para a cidadania ativa (64€ 4 
vezes por ano)

256.00 € 25% 0% 11% 25% 8,593.09 € 8,593.09 € 8,593.09 € 6,444.82 €

FAMÍLIAS - 
BENEFICIÁRIOS

Tempo 1,443.00 € 1 atividade Qualidade do clima 
relacional

Diminuição de conflitos / Maior 
sentimento de apoio

68.85 2.00 1 Terapia familiar uma vezes por mês (50€) 600.00 € 25% 0% 20% 50% 24,826.28 € 24,826.28 € 24,826.28 € 12,413.14 €

Mais expectativas de 
melhorar a qualidade de 
vida

Equilibrio económico / Poder 
económico

36.9 2 1 Curso de gestão de economia familiar (4 
vezes por ano - 100€) 

400.00 € 25% 0% 19% 50% 8,966.70 € 8,966.70 € 8,966.70 € 4,483.35 €

FINANCIADORES 43,469.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total 58,414.00 € Total 94,189.19 € 94,189.19 € 94,189.19 € 52,035.45 €
Valor presente de cada ano (após 
descontos)

94,189.19 € 89,278.85 € 46,751.38 €

Valor atual líquido total (VAL) 230,219.41 €
VAL - Investimento 171,805.41 €
Retorno Social € por € (VAL / 
investimento)

3.941

8. MAPA DE IMPACTO
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MÃES DE 
SUCESSO

Associação Raríssimas

Projeção de impacto 2016-2018 
METODOLOGIA SROI
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0. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Raríssimas procura responder às necessidades sentidas por doentes e famílias afetados por doença rara. O 
projeto Mães de Sucesso consiste num programa de coaching e mentoring para mães de doentes portadores 
de patologia rara, em quadro de vulnerabilidade. A intervenção centra-se na promoção da melhoria da 
qualidade de vida (integrando as diferentes dimensões das suas vidas), pela promoção de programa 
individualizado de intervenção (valorização pessoal, profissional, redução do isolamento; saúde mental), ao 
longo de um ano.

A presente análise SROI pretende avaliar o custo-benefício (a um ano, com projeção aos dois posteriores) do 
projeto Mães de Sucesso. Não fazendo sentido intervir à margem do contexto de vida das mães, há um 
conjunto de outros grupos envolvidos na análise (doentes, famílias, rede social de suporte, entidades 
empregadoras, outras ONG’s, mecenas, outras mães de portadores de doença rara,...).

Da aplicação da metodologia SROI resultou um rácio que indica que por cada euro investido no projeto, 
haverá um retorno avaliado em 4,11 €. Os benefícios totais apurados após um ano de projeto são de cerca de 
85.000€. Considerando o impacto no período total em análise - e atenta a diluição do efeito ao longo do 
tempo - obtem-se um valor de 226.169,7€. 

Famílias e entidades empregadoras são quem mais beneficia com o projeto, que parece responder mais 
eficazmente a stakeholders não prioritários: as beneficiárias centrais no processo dificilmente reconhecem a 
ocorrência de mudanças favoráveis.

Na análise de sensibilidade, esboçaram-se cenários otimista e pessimista, sendo necessária uma aplicação 
agressiva de oito parâmetros críticos para levar o rácio a um patamar mínimo, o que parece revelar 
consistência e solidez do modelo de intervenção.
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1. ÂMBITO E STAKEHOLDERS

1.1. ÂMBITO DA ANÁLISE

A Raríssimas é uma Associação de Doentes, constituída como IPSS e com estatuto de utilidade pública, que 
atua nas áreas da saúde, ação social, formação, investigação e cooperação. A sua missão–“apoiar doentes, 
famílias e amigos de sempre e de agora que convivem de perto com as doenças raras”–confirma a 
centralidade do doente e da família enquanto focos primordiais da instituição.

Não obstante a heterogeneidade patente no universo das doenças raras, o disease burden inerente é, em 
regra, de enorme exigência para as famílias. A maioria das doenças raras tem uma expressão clínica 
incapacitante, associando multideficiência (deficiência motora, sensorial ou intelectual), assim como um 
prognóstico, em geral, desfavorável. Por conseguinte, estas famílias encontram-se muitas vezes numa 
condição de vulnerabilidade acrescida nas dimensões relacional, profissional e financeira.

A exigência da prestação de cuidados permanentes surge habitualmente aliada à dificuldade na identificação 
de cuidadores competentes, colocando as famílias numa situação de pressão para assumir esta função. 
Assim, as mães, cuidadoras por excelência, desistem muitas vezes da sua atividade profissional e/ou do seu 
percurso formativo1.

Deste modo, urge prestar o apoio necessário a estas famílias, auxiliando-as na (re)construção de um projeto 
de vida, com expetativas reais de uma melhoria da sua qualidade de vida. Atendendo ao seu papel central no 
sistema familiar, as mães serão o alvo desta intervenção, no âmbito da qual serão acompanhadas por outras 
mães que, pelo seu percurso, se encontrem hoje numa posição percebida como de sucesso.

Este projeto propõe-se desenvolver um programa de valorização pessoal e profissional de 12 mães, ao longo 
do período de um ano (com projeção a 2 anos após intervenção). Para melhor adequar a intervenção a cada 
mãe, o projeto propõe-se avaliar a necessidade de implementação de um programa de acompanhamento 
psicológico e de reintegração/ ajustamento profissional.

A consecução do projeto só será viável se se efetivar um conjunto mínimo de compromissos de apoio 
financeiro por parte dos mecenas, sendo que a Raríssimas assumirá o co-financiamento, através da 
disponibilização dos seus espaços e dos serviços dos seus técnicos. A seleção das entidades decorrerá do 
convite a um conjunto de mecenas já existentes, assim como a empresas cujo core business se enquadre na 
natureza das atividades a desenvolver.

A promoção de uma avaliação preditiva, no caso a análise SROI, permitirá demonstrar a pertinência da 
intervenção junto das diferentes tutelas e stakeholders. No pós-projeto, já numa perspetiva avaliativa, será 
possível construir evidência a apresentar também à comunidade.

1  (Barbosa, Chaud & Gomes)
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1.2. STAKEHOLDERS

1.2.1. STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS

A identificação dos stakeholders relevantes, na definição do papel e a decisão sobre a sua inclusão ou não no 
processo de análise revelou-se um exercício de reflexão.

A problemática central do projeto é também ela complexa, havendo inúmeras relações em diferentes 
sentidos e esperando-se, portanto, que as mudanças ocorram em cascata, sendo difícil estabelecer fronteiras 
entre grupos.

Assim–e seguindo o modelo de base -, integraram-se os seguintes grupos:

Os Experientes–beneficiários diretos e indiretos, designadamente as mães beneficiárias, os doentes 
portadores de doença rara, família e a rede social de suporte. A sua participação nas atividades do projeto 
visa promover uma melhoria da sua qualidade de vida e uma ação solidária melhorada..

Os Peritos–órgãos consultivos da instituição, com peritos nos diferentes domínios científicos (Conselho 
Científico). A participação no projeto permitirá a aquisição e/ou consolidação de conhecimentos, pela 
produção de evidência..

Os Responsáveis–equipa técnica da entidade promotora envolvida nalguma das atividades. De igual modo 
os mecenas, que contribuirão diretamente para o desenvolvimento do projeto, com doações materiais e/ou 
em tempo. As mães de outros doentes portadores de doença rara, que serão mentoras das mães que 
integrem o programa (mães beneficiárias) em regime de voluntariado. As mudanças mais significativas 
centrar-se-ão na promoção de uma cultura de cidadania, responsabilidade social e na capitalização das 
experiências pessoais e profissionais.

Os Visionários–entidades empregadoras que reconhecem como mais valia a introdução de flexibilidade no 
seu regime contratual/laboral., bem como outras ONG’s para desenvolver novas iniciativas nesta temática.

Os Apoiantes–entidades parceiras que conheçam detalhadamente o universo de intervenção, a problemática 
e uma rede de contactos relevante, assim como disponibilidade para difundir informação sobre o projeto, 
reconhecendo a sua participação como enriquecedora, para o grupo e para o seu crescimento/aprendizagem.

Um grupo cuja definição e decisão sobre a exclusão que mereceu cuidado particular foi o dos Influentes, no 
qual se incluiriam entidades representantes das diferentes tutelas da instituição, a saber: Ministério da Saúde 
e Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Refletindo sobre a materialidade, concluiu-se que 
as mudanças produzidas com afetação direta não seriam, nesta fase, suficientemente relevantes para 
conduzir à mudança esperada.
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STAKEHOLDERS  INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Mães Beneficiárias Sim A sua experiência dará evidência da relevância do projeto, dos 

resultados e do impacto da intervenção.

Portadores de Doença Rara

(Filhos)

Sim  “Veículo” de demonstração da viabilidade de uma opção para as 

mães.

Restantes elementos do núcleo 

familiar/agregado familiar

Sim  Analise dos tipos de comportamento das pessoas de retaguarda 

familiar dos cuidadores de portadores de Doença Rara nas diferentes 

atividades que consubstanciam a rotina das mães e doentes.

Rede social de suporte Sim Fundamentais para a criação de uma alternativa real, de um espaço 

para que as mães possam transferir parte do tempo em que assumem 

os cuidados de forma direta, para terceiros.

Entidade empregadora Sim O sucesso da empregabilidade a longo prazo, quando há 

envolvimento de uma condição crónica pressupõe uma alteração de 

consciência e atitude.

Outras ONG’s Sim Experiência nas temáticas a abordar. Ajustamento da experiência e 

capitalização para novas iniciativas e/ou modelo melhorado.

Conselho Científico Sim Conhecimento aprofundando das temáticas e experiência validada em 

diferentes áreas de intervenção; Produção/consolidação de 

conhecimento; validação da evidência e respetiva difusão.

Mecenas Sim Facilitador de recursos materiais para o desenvolvimento das 

atividades do projeto; Fomento do sentido de responsabilidade social,

Promotor do projeto Sim Fomento de uma cultura profissional alinhada com a missão e visão da 

instituição; Aprofundamento da consciencialização sobre a 

problemática de uma forma transversal; Posição marcada de 

empreendedor social. Promotor e facilitador de recursos materiais para 

o desenvolvimento das atividades do projeto e respetiva pela 

coordenação.

Mães de portadores de patologia 

rara (mentoras)

Sim Exercício do princípio de solidariedade; Capitalização da sua história de 

vida. Papel fundamental de mentoria e acompanhamento de 

proximidade.

Entidades parceiras Sim Experiência de colaboração relevante e conhecimento, 

consciencialização e sentido de compromisso para com a 

problemática.

Entidades das tutelas Não Mudanças em nº pouco significativo numa fase piloto, insuficientes 

para a produção das mudanças pretendidas, numa fase inicial.
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1.2.2. ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

O envolvimento dos stakeholders precipita-nos na identificação e escolha das metodologias e instrumentos a 
adotar para o arranque e desenvolvimento do projeto.

Relativamente aos diferentes públicos-alvo e stakeholders, cumpre clarificar a opção por uma amostra de 
conveniência. Na ausência de dados estatísticos que dimensionem/caracterizem o universo da população de 
mães de portadores de doença rara, escolhemos as duas unidades de maior expressão na prestação de 
serviços aos Portadores de Doença Rara, a instituição – Casa dos Marcos (Moita, Península de Setúbal) e 
Centro Raríssimo da Maia (Maia, Grande Porto). Estas assumirão a seleção e o acompanhamento de 6 mães 
beneficiárias cada, a integrar o projeto pelo período de 1 ano.

Nesta iniciativa, não se pode tomar a amostra como representativa do universo, embora haja o cuidado de 
selecionar as participantes considerando diferentes critérios (fragilidade da situação financeira; depressão e/
ou burnout; abandono de percurso formativo e manifesta vontade de o retomar; desemprego involuntário; 
abandono da atividade profissional; isolamento acentuado;….).

Naturalmente, será necessário efetivar um diagnóstico que permita o desenho do modelo de envolvimento e 
intervenção, apoiado em questionário e entrevistas estruturadas (conduzidas por psicólogo/técnico serviço 
social e elemento da Direção). Idealmente, deveria selecionar-se um grupo mais alargado e definir a 
participação em função dos resultados do diagnóstico, Todavia, crê-se que a criação de expetativas numa 
população tão fragilizada colocaria questões éticas sensíveis. Assim, a cada decisão de não participação, 
serão contactadas novas mães.

A seleção das famílias decorrerá, no futuro, da escolha das mães. Nesta fase piloto,e atendendo às limitações 
da amostra, optou-se por não condicionar a escolha dos elementos pertencentes ao agregado familiar e rede 
social de suporte à correspondência direta com as mães participantes nesta primeira abordagem, procurando 
garantir uma maior diversidade de quadros sociais em análise (representatividade). Prevê-se, para os restantes 
elementos do agregado familiar (em média dois, acrescendo o filho raro2), alvo da aplicação de questionário 
e participação em grupo focals..

Relativamente à rede social de suporte, prevê-se a aplicação de questionários, na sequência de contacto 
institucional que, se necessário, poderá passar pela realização de breve reunião de apresentação do projeto.

As entidades empregadoras (Visionários) e os Mecenas (Responsáveis) serão sujeitos a iniciativas de 
sensibilização e informação. Não tendo sido possível, por constrangimentos de tempo, a realização de grupo 
focal com a participação de representantes de todos os stakeholders, foram desenhados e aplicados 
questionários.

2  Perfil do doente para desenvolvimento–Doente sem afetação cognitiva, capaz de responder autonomamente
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STAKEHOLDERS MÉTODO DE ENVOLVIMENTO

Mães Beneficiárias Universo: 12 mães.

Amostra de conveniência; modelo lógico construído a partir de resultados da aplicação dos 

instrumentos de diagnóstico (questionários complementados por entrevistas de avaliação).

Amostra

Houve 4 momentos de recolha de informação: : 11 mães participaram no 1º inquérito (respostas 

abertas); 6 mães envolvidas em grupo focal para a construção da teoria da mudança; 5 mães 

participaram na 3ª recolha de informação (questionário com escalas Likert–distância percorrida); 8 mães 

participaram no 4º e final momento da recolha de informação (questões fechadas de enumeração e 

duração de mudança), através de inquérito e contatos telefónicos.

No total destes quatro momentos tivemos a participação de 13 mães.

Portadores de Doença 

Rara

(Filhos)

Universo: 12 doentes.

Participação em atividades dinamizadas pela Casa dos Marcos e Centro Raríssimo da Maia. Aplicação de 

escala de bem-estar (se necessário, modificada), por profissionais de saúde, para avaliar o impacto 

produzido pelas mudanças introduzidas pela frequência do programa de intervenção por parte da 

mãe).

Amostra

Houve 4 momentos de recolha de informação:: primeira recolha participaram 4 doentes (entrevistas 

semi-estruturada presenciais); 2º momento: Participação de 2 doentes no Focus Grupo para a 

construção da teoria da mudança; 3 doentes participaram na 3ª recolha de informação (questões de 

likert–distância percorrida); 6 doentes participaram no 4º e final momento (questões fechadas de 

enumeração e duração de mudança) através de inquérito.

No total destes quatro momentos tivemos a participação de 8 doentes.. 

Restantes elementos do 

núcleo familiar/

agregado familiar

Universo

(Estimando uma dimensao média do agregado familiar de 4 elementos)

Questionário e entrevista estruturada

Amostra

Houve 4 momentos de recolha de informação: primeira recolha participaram 2 familiares (entrevistas 

semi-estruturada presenciais); 2º momento: Participação de 2 familiares no Focus Grupo para a 

construção da teoria da mudança; no 3º momento participou 1 (questões de likert–distância percorrida); 

5 familiares participaram no 4º e final momento (respondendo também ao inquérito anterior (questões 

de likert–distância percorrida e questões fechadas de enumeração e duração de mudança).

No total destes quatro momentos tivemos a participação de 5 familiares.

Rede social de suporte Universo

(Estipulando um máximo de 3 por participantes)

Questionário

Amostra

3 Entidades através de Questionário; Grupo focal com 3 profissionais na temática (5º momento de 

recolha de informação.
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STAKEHOLDERS MÉTODO DE ENVOLVIMENTO

Entidade empregadora Universo

Participação em sessões de sensibilização e informação; Participação em grupo focal (até 1)

Amostra  

Questionários.

Outras ONG’s Universo

Participação em grupo focal

Amostra

1 ONG´s através de questionário com questões abertas e posteriormente na realização do grupo focal, 

Conselho Científico Universo

Participação em grupo focal (até 

Amostra

2 Peritos. Através de entrevista semi-estruturada com um apoio adicional de uma moderadora 

(especialista em saúde–doenças raras). 

Mecenas Universo

Participação em sessões de sensibilização e informação; Reunião com equipa do projeto. Encontros com 

mães (> 12 empresas, com um mínimo de 3 momentos de participação–36 momentos)

Amostra (Fase piloto)–2–Entrevista semi-estruturada (telefónica)

Promotor do projeto Universo

grupo focal; Adoção e preenchimento de escala de aferição do bem-estar a aplicar ao doentes 

acompanhados nos Serviços da instituição, ao abrigo do projeto.

Amostra

Discussão em reunião semanal da equipa técnica (5+2 elementos)

Mães de portadores de 

patologia rara 

(mentoras)

Universo

Reuniões/encontros com mães participantes; Participação em grupo focal

Amostra (Fase piloto)–10–Questionários

Entidades parceiras Universo

Participação em grupo focal (4 a 

Amostra (Fase piloto)–2–Entrevista semi-estruturada

Entidades das tutelas

(agências públicas)

Convite para sessão de apresentação de resultados; Envio de Relatório Final
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2. RECURSOS E ATIVIDADES

A identificação das atividades e dos recursos, atendendo ao caráter prospetivo da presente avaliação, exige 
um grau de “criatividade” que teremos que ir aferindo ao longo do processo, no sentido de controlarmos o 
risco do desvio face ao que confirmaremos em contexto de execução do projeto.

2.1. INVESTIMENTOS

Os stakeholders identificados no ponto anterior como “incluídos” assumirão um compromisso de 
investimento, na sua maioria em tempo, mas também em género (através da prestação de serviço ou doações 
de bens), esperando-se que alguns assegurem investimento em dinheiro (no caso das entidades 
empregadoras e mecenas).

Encontrando-se o projeto numa fase embrionária (ainda sem execução), em que não possuímos uma 
descrição detalhada das atividades, tomámos como referencial de partida as mudanças expectáveis para os 
diferentes stakeholders. Assim, foi possível identificar atividades-macro que permitiram chegar à determinação 
de resultados.

Em concreto, poderemos identificar três grandes atividades, a desagregar em tarefas/serviços aquando da 
sua operacionalização: 1) um primeiro momento de sinalização/seleção dos participantes, bem como de 
diagnóstico e avaliação de questões relevantes para a definição das atividades-micro que integrarão os 
diferentes planos de intervenção;  a definição das ações que integram o próprio programa de intervenção e  
um plano de avaliação/discussão da validade do modelo do projeto, que inclua necessidades de ajustamento 
e replicabilidade (pela recolha, tratamento e análise de dados).

Não estando ainda identificadas as entidades que integrarão os grupos dos mecenas, da rede social de 
suporte, outras ONG’s e entidades parceiras, identificaram-se pressupostos base que permitissem uma 
primeira aproximação. Assim, o racional que presidiu à definição do investimento identificado foi o da 
indicação do valor correspondente ao tempo e/ou bens/serviços para alcançar a mudança. No caso dos 
mecenas–e desconhecendo as exigências dos programas individuais de intervenção–estimou-se um valor 
médio de investimento de 2500€ por participante/ano (num total de 30000€), considerando a possibilidade 
de haver a necessidade de assumir o pagamento de programas de formação, valorização de imagem, 
acompanhamento terapêutico, deslocações e atividades de lazer.
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STAKEHOLDERS RECURSOS (O QUE O STAKEHOLDER INVESTE) VALOR 
ANUAL

Mães de portadores de 

patologia rara (participantes no 

programa)

Tempo (1040 horas/ano/mãe (12 mães)) 0€

Filhos (doentes) Tempo (com cuidador(es) substituindo a mãe) (624 horas/ano/doente (12 

doentes))

0€

Restantes elementos do núcleo 

familiar/agregado familiar

Tempo (dedicado a tarefas habitualmente assumidas pela mãe) (416 horas/

ano/agregado (12 agregados))

0€

Rede social de suporte (pessoas 

e entidades)
Tempo

(Serviços de prestação de cuidados e/ou outros serviços 416 horas/ano/

família (12 famílias))

0€

Entidade empregadora (atual 

ou futura)

Tempo; Dinheiro (flexibilidade do regime horário; investimento na facilitação 

de meios para o teletrabalho, etc)

0€

Outras ONG’s Tempo (participação de 2 elementos em 4 grupos focais, com duração 

média de 3 horas) (24 horas/ano/ONG)

0€

Conselho Científico Tempo (participação de 2 elementos em 4 grupos focais, com duração 

média de 3 horas) (24 horas/ ano )

0€

Mecenas

(empresas que apoiarão a 

realização das atividades)

Tempo, Género e Dinheiro (oferta de serviços e produtos para valorização da 

imagem; bolsas de estudo; a

poio financeiro para criação de um fundo de apoio ao Programa de 

Valorização das Mães) (2.500€/participante/ano)

30.000€

Promotor do projeto (equipas 

Raríssimas)

Tempo (Mínimo de 156 horas/ano/participante; Avaliação inicial 36h (3 

entrevistas/mãe); 1 reunião semanal de equipa para follow up (52 h–com 7 

colaboradores/reunião); Condução de 4 grupo focals (12 horas, com 2 

colaboradores); 1364 h–Tratamento e análíse de dados (1 estagiário a tempo 

integral, durante 9 meses)

24.945,61€ 

Mães de portadores de 

patologia rara (mentoras)

Tempo (156 horas/ano/participante (12 participantes) 0€

Entidades parceiras Tempo e dinheiro (oferta de serviços e produtos) 0€
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2.2. RESULTADOS

Os resultados são materializados em atividades quantificadas, conforme indicado detalhadamente no mapa 
de impacto3 e na tabela seguinte, por stakeholder participante (incluído): sessões dos grupos focais; avaliações 
de diagnóstico (2 sessões por participante); sessões de acompanhamento e mentoria; número de consultas 
(psicologia); número de sessões terapêuticas; e o número de reuniões.

STAKEHOLDERS RESULTADOS

Mães de portadores de patologia rara 

(participantes no programa)

2 sessões de diagnóstico; 3 sessões semanais de acompanhamento técnico; 2 sessões 

de mentoring/mês; sessões formativas a definir caso a caso

Filhos (doentes) 2 sessões terapêuticas/semana;meio dia/frequência Centro Atividades Ocupacionais 

por semana;1/2 dia frequência de outra instituição, todas as semanas

Restantes elementos do núcleo familiar/

agregado familiar

Desempenho em 1/2 dia por semana de tarefas habitualmente atribuídas à mãe

Rede social de suporte (pessoas e 

entidades)

Disponibilização de serviços de cuidados 1/2 dia por semana (por utente), ao longo de 

um ano

Entidade empregadora (atual ou futura) Flexibilização das condições de trabalho (regime horário; cedência de condições 

técnicas para o teletrabalho;...)

Outras ONG’s Participação de 2 elementos em 4 sessões de grupo focais

Conselho Científico (Raríssimas) Participação de 4 elementos em 4 sessões de grupo focais

Mecenas (empresas que apoiarão a 

realização das atividades)

Assinatura do compromisso de patrocínio (total ou parcial) do plano de intervenção 

individual das mães

Promotor do projeto (Raríssimas) 2 Sessões individuais/consultas/ semana/mãe; Avaliação inicial (3 entrevistas/mãe); 1 

reunião semanal de equipa para discussão/follow-up do projeto e participantes; 

Condução de 4 grupo focals (presença de 2 colaboradores); Tratamento e análise de 

dados

Mães de portadores de patologia rara 

(mentoras)

4 horas de disponibilidade semanal (média) para preparação/realização de 1 sessão de 

mentoria de 15 em 15 dias

Entidades parceiras Participação anual no reforço de um Fundo de Apoio ao Programa de Intervenção 

dirigido às mães (serviços; apoio financeiro)

Outras ONG’s–Apoiantes Participação de 3 colaboradores em 12 reuniões de acompanhamento do projeto 

(duração média de 2 horas)

3 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.
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3. TEORIA DA MUDANÇA

A identificação das mudanças prováveis é resultado de um exercício de “especulação” e de algumas 
referências encontradas na literatura, embora tida como representativa e referente a um universo mais 
alargado, o da deficiência e/ou da doença crónica,  devido à escassez de produção escrita no que se refere à 
investigação social aplicada na esfera das doenças raras.

O desenho de um modelo que apresentasse as mudanças desejáveis ao longo do projeto para cada 
stakeholder evidenciou conflitos de interesse latentes entre diferentes grupos envolvidos, o que permitiu 
discutir visões distintas de um mesmo problema/situação.

A categorização das mudanças – curto, médio e longo prazos – é difícil, uma vez que estas podem situar-se 
em qualquer um dos espaços do tempo. Frequentemente têm caráter precedente, percorrendo toda uma 
linha de continuidade que pressupõe fases sequenciais.

MÃES (BENEFICIÁRIAS)

De acordo com o Rare Diseases Impact Report4 “As doenças raras têm um impacto emocional nos doentes e 
nos cuidadores, principalmente para aqueles cujas esperanças de tratamento são mínimas”. No relatório são 
apresentados dados sobre a condição emocional e relacional , considerados os contextos familiar e social5. 

A sobrecarga pode acarretar problemas físicos, psicológicos, emocionais, sociais e financeiros, que acabam 
por afetar o bem-estar do doente e cuidador6.

“Nunca mais tive coragem de ter outro filho (…) fiquei muito revoltada, e aos 22 anos é 
complicado” D., mãe.

A qualidade de vida pode ser avaliada por diversas variáveis, em função da educação; da formação; da 
atividade profissional; das competências adquiridas; da resiliência pessoal; do otimismo; das necessidades 
pessoais e a saúde. 

Qualquer doença é sempre uma situação de crise, um momento de stress, que produz efeitos no doente e 
família. O cuidador sofre, mas entrega-se e desgasta-se na arte do cuidar. E, inevitavelmente, ocorre a 
desestruturação da sua vida7.

“Quando foi o primeiro, prontos! O segundo oh meu Deus! E o Terceiro eu não aceitei (…) está 
ultima foi muito muito difícil aceitar, e ela própria também custa!” 
A., mãe.

Para estas mães, cuidar dos seus filhos é mais do que um ato, representa uma atitude de ocupação, de 
preocupação, de responsabilização e de envolvimento total. Como relembra a Mãe L “esqueci-me, é tão 
frustrante que eu nem me lembro. Um dia fiz a reflexão do que fiz dos 30 aos 40 anos e acreditam que eu não 
me lembro?! A vida escorrega pelas mãos (…) ainda hoje quando ouço uma ambulância, reajo”.

4  (Shire, 2013.)
5   Assim: “Cuidadores de doentes com doenças raras sentem preocupações e sentimentos de Depressão (72% nos EUA, 65% no Reino Unido); • Ansiedade e stresse (89% nos 

EUA, 88% no Reino Unido); • Isolamento de amigos/ familiares (64% nos EUA; 54% no Reino Unido); • Menos interação com amigos/ familiares (55% nos EUA, 45% no Reino 
Unido); • preocupação com base em perspetivas futuras da doença (97 % nos EUA, 94% no Reino Unido); • Preocupação com base na falta de informação disponível sobre a 
doença (87% nos EUA de 84% no Reino Unido)“

6  (George & Gwyther, 1986, citado por Martins, Ribeiro & Garrett, 200. 
7  (Rocha Vieira & Sena, 200
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“Saber cuidar implica aprender a cuidar de si e do outro, tendo sempre noção da nossa realidade, 
possibilidades e limitações”8, infelizmente, a perceção que nos foi transmitida pela mãe beneficiárias é a de 
que elas próprias esquecem-se de si como mulheres. Esta foi uma das grandes dificuldades no levantamento 
de informação através dos questionários.

Por sua vez, estas mães estão conscientes da realidade, das suas possibilidades e limitações.

“Temos muitos entraves a nível estatal”; “custos são elevados, material muito caro.” 
C., mãe.

A perceção de qualidade de vida destas mães passa pelo próprio bem-estar dos filhos,  “a minha qualidade 
de vida é muito melhor desde a entrada do meu filho na Casa dos Marcos. Agora tenho os “ascendentes” 
para cuidar (Mãe L)”, definindo a sua qualidade de vida como “aquilo que posso ir fazendo dia a dia para 
tentar estar tranquila e fazer os outros felizes”.

A teoria da mudança desenvolvida para este grupo parte de um processo de tomada de consciência, 
seguindo-se as fases de desenvolvimento pessoal (aumento da auto-estima), processo a partir do qual será 
possível iniciar todos os outros.

Este é o exemplo de uma mudança que percorre todo o ciclo de avaliação de projeto e que produzirá 
resultados em cada uma das fases conducentes, no conjunto, a uma alteração que se quer estrutural na vida 
das participantes. Assim, o acompanhamento técnico e as sessões de mentoria produzirão efeitos imediatos, 
proporcionando uma minimização da condição de isolamento, pela interação necessária com um novo 
conjunto de indivíduos, num novo espaço, que obrigará a uma alteração de rotina e deslocação regular a um 
ou mais novos espaços.

“Eu impus o meu filho à sociedade. Ele era gente.” 
L., mãe.

Podemos identificar ainda um conjunto de mudanças não previsto ou indesejável, que a equipa procurará 
controlar, tal como, desistência do Programa, a fraca colaboração dos restantes elementos do agregado 
familiar, inflexibilidade da entidade empregadora (quando existir), provocando um descontentamento 
acrescido e limitando a viabilidade da última mudança: melhoria da qualidade de vida.

8  (Silva, Francioni, Sena, Carraro & Randünz, 200
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FILHOS (DOENTES) 

A mudança a promover nos doentes está intimamente ligada ao sucesso da mudança nas mães. A existência 
de tempo para dedicação ao projeto pressupõe a garantia de respostas para que os filhos possam beneficiar 
de cuidados de qualidade e segurança, de modo a que as mães consigam focar-se no seu desenvolvimento 
pessoal.

O nascimento de uma criança deficiente ou o diagnóstico de uma doença rara e/ou crónica a um filho afeta a 
organização estrutural do sistema familiar9. A incapacidade e dependência funcional, frequentemente 
associadas à condição clínica, exigem o reconhecimento de um cuidador principal, quase sempre a mãe, 
parecendo existir uma correlação positiva entre o grau de dependência e a sobrecarga do cuidador principal. 
Por outro lado, a noção de bem-estar e qualidade de vida do doente portador de deficiência ou doença rara 
torna-se indissociável das suas competências e autonomia funcional.

O envolvimento dos filhos no projeto provocará mudanças significativas no imediato. A promoção da 
participação em atividades desportivas e de lazer (natação adaptada, atividades de lazer mensais), contribuirá 
para a diversificação de estímulos e de experiências para os doentes. Será uma mudança mensurável pela 
frequência de adesão às novas atividades; adicionalmente, espera-se o incremento de oportunidades de 
convívio e interação interpessoal com novos interlocutores. Terá um efeito direto e duradouro na redução do 
isolamento social e no fortalecimento da rede social de suporte dos doentes. 

“Tenho de estar sempre acompanhada (...) Gostava de continuar os estudos, ir para a faculdade e 
tirar a carta de condução” 
N., doente.

Para além das atividades desenvolvidas em família e no âmbito escolar/académico/ocupacional, a participação 
em novas atividades de forma autónoma será um forte impulsionador de um processo progressivo de 
autonomização e capacitação do doente em relação ao seu cuidador principal e restante núcleo familiar, 
esperando-se que os estes sejam capazes de, ao longo do projeto e após o seu término, evidenciar 
necessitarem de menos apoio devido ao aumento da sua autonomia, o que terá um forte impacto na 
consolidação do seu papel de cidadania ativa numa sociedade que se pretende cada vez mais inclusiva.

9  (Alarcão, 200
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FAMÍLIA (RESTANTES MEMBROS DO AGREGADO FAMILIAR)

A família constitui o grupo primário básico de apoio e que tem o papel mais relevante no cuidado a longo 
prazo, bem como de suporte ao cuidador principal10. Cada família tem as suas normas que não se restringem 
a uma determinação social ou económica, mas ao desempenho dos seus papéis decorrentes das inter-
relações e da intensidade da necessidade do cuidado11 .

“Um dos maiores desafios é criar a minha filha sozinha”. 
A.B., mãe.

Neri e Carvalho (2002, cit. por Sequeira, 2010) fazem a distinção entre o cuidador principal (a quem é 
depositada a responsabilidade pela prestação de cuidados) e o cuidador secundário (alguém que ajuda na 
prestação de cuidados de forma ocasional/regular, mas não tem a responsabilidade de cuidar). Este último 
cuidador habitualmente são os familiares. Esta ajuda pode ser “ao nível da prestação direta de cuidados ou a 
outro nível, como o económicos, o apoio em atividades de lazer, o apoio em atividades sociais, etc. Este 
cuidador pode substituir o cuidador principal nas suas ausências ou em situações de emergência”12.

Os familiares que estão próximos vivem verdadeiramente o dia a dia e não ajudam mais, porque o cuidador 
principal “não permite”, tal como refere o Familiar F “Ansiedade de saber qual é a doença, de saber que não é 
curável, ansiedade de não conseguir gerir as situações, o dinheiro (…) é daquelas coisas que é difícil de 
explicar” e a Mãe C”tem um irmão mais velho, mas ele não tem obrigação de cuidar dele”.

Crê-se que uma intervenção adequada e atempada permitirá apoiar eficazmente as famílias, minimizando a 
carga sobre as mães permitindo, no imediato, a participação dos restantes membros do núcleo familiar nas 
tarefas diárias, dando-lhes a oportunidade de adquirirem novas competências, promover a partilha de 
responsabilidade entre os elementos da família, o alargamento da sua rede de contactos, a melhoria da sua 
saúde e bem-estar, com o objetivo de atingir a mudança final esperado: melhoria da qualidade de vida.

10  (Sequeira, 2010)
11  (Aneshensel e col., 1997., cit.ado por Sequeira, 2010)
12  (Penrod, Kane, Kane e Finche, 1995; Neri e Carvalho, 2002., citado. por Sequeira, 2010)
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ENTIDADE EMPREGADORA (ATUAL OU FUTURA)

Não obstante a proteção jurídica existente, confirmar-se uma necessidade de informação e sensibilização 
junto das entidades empregadoras, para viabilizar a introdução de regimes de maior flexibilidade nos 
modelos contratuais existentes, potenciando uma maior satisfação dos colaboradores (beneficiárias e 
colegas), o que propicia uma maior motivação e, em última análise, uma maior produtividade.

A literatura descreve como é relevante para o bem-estar dos trabalhadores o reconhecimento das 
particularidades do seu quadro de vida pessoal,  como a adoção de medidas favoráveis à conciliação das 
vidas profissional e familiar produz resultados no aumento da satisfação e motivação para o desempenho 
das suas atribuições.

MÃES (MENTORAS)

As mães mentoras surgem na teoria da mudança como as grandes promotoras da mesma, oferecendo o seu 
know-how para a materialização do projeto. No entanto, também elas são beneficiárias de mudanças 
previstas.

A partilha de conhecimentos e experiências, networking, compromisso de responsabilidade social e a 
capitalização da sua história de vida são as mudanças previstas à partida, apuradas via inquérito aplicado e 
grupo focal inicial.

Aumento da
cosciência social

(C, M)

Entidades
empregadoras

Aumento da
participação em

modelos de
contratação

“win-win” (M, L)

Acompanhamento
dos colaboradores

na procura de soluções
(C, M, L)

Aumento do equilíbrio
pessoal e satisfação
dos colaboradores

(M, L)

Pacificação nos serviços,
ações preventivas
(sensibilização e

informação) (M, L)

Aumento da
satisfação dos
colaboradores

(M, L)

Aumento da
motivação

(M, L)

Aumento da
produtividade

(M, L)

Raríssimas,
promotor do projeto

Novas aprendizagens
e conhecimentos (C, M)

Materialização da
missão em público-alvo

prioritário (C, M)

Difusão de metodologia de
avaliação de impacto da ação (M, L)

Criação de nova linha
de intervenção formal

e contínua (C, M, L)
Networking
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4. PROVAS E VALOR

4.1. INDICADORES (QUANTIDADE) 

A escolha dos indicadores e das respetivas escalas de medidas compreendeu um percurso que teve início 
numa pesquisa de indicadores de medida de sobrecarga do cuidador e aferição do conceito de qualidade de 
vida numa abordagem lata – a da doença crónica e a de um estado de equilíbrio remetendo para conceito 
holístico de saúde/bem-estar. Assim, houve uma primeira fase de identificação de medidas validadas para a 
população portuguesa, mas que rapidamente se revelaram de difícil aplicação, dado o intervalo temporal 
disponível para a respetiva execução13 14 15 16 17.

Optou-se pelo recurso a escalas de Likert, colocando as questões em dois momentos, conduzindo o leitor a 
posicionar-se  no momento que precede o início das atividades do projeto e a induzir a projeção da sua 
posição no final do programa de intervenção (T0 e T1, respetivamente) – aferindo assim a distância percorrida 
entre aqueles dois pontos (DP – expressa percentualmente).

A metodologia para a recolha de dados centrou-se no desenho e aplicação de questionários, com a definição 
de questões (indicadores) mais inteligíveis para os respondentes e mais próximos das suas vivências 
concretas.

STAKEHOLDER MUDANÇA INDICADORES 

Mães Beneficiárias Aumento da 

qualidade de vida

Indicadores objetivos:

 • Frequência das idas ao cabeleireiro;

 • Nº de mães beneficiárias que passam da situação de desemprego para estarem 
empregadas;

 • Frequência das atividades sociais, para além das desenvolvidas em família e no 
âmbito profissional;

 • Frequência no consumo de medicamentos em regime SOS;

 • Frequência de participação em atividades de lazer com a família;

Indicadores subjetivos:

 • Perceção do nível energia para a vida diária;

 • Perceção do nível de adequação entre competências e posicionamento 
remuneratório;

 • Nível de satisfação com as relações pessoais;

 • Nível de bem-estar emocional;

 • Perceção da Qualidade de Vida

13  BSI 18– Inventário de Sintomas Psicopatológicos (L. Derogatis, 2000, adaptado por Maria Cristina Canavarro, 200
14 Questionário sobre Qualidade de Vida – versão abreviada da OMS (Adaptado por Canavarro et al, 200
15  Escala de Sobrecarga do Cuidador (Sequeira, 2010)
16 Classificação Internacional da Funcionalidade (OMS, adaptada pela Direção-Geral da Saúde)
17 Experiências em Relações Próximas – Estruturas Relacionais [ERP-ER] (Fraley, Heffernan, Vicary, & Brumbaugh, 2011, adaptado por Fraley, Heffernan, Vicary, & 

Brumbaugh, 2011)
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STAKEHOLDER MUDANÇA INDICADORES 

Filhos (doentes) Aumento da 

qualidade de vida

Indicadores objetivos:

 • Frequência de adesão a novas atividades/ experiências;

 • Frequência das atividades sociais, para além das desenvolvidas em família e no 
âmbito escolar/ académico/ ocupacional/ profissional;

 • Nº de atividades quotidianas em que necessita de apoio;

 • Frequência de participação em atividades de lazer com a família;

Indicadores subjetivos:

 • Nível de perceção de participação em novas experiências;

 • Nível de satisfação com as relações pessoais;

 • Nível de autonomia

 • Perceção da Qualidade de Vida;

Restantes elementos 

do agregado familiar

Aumento da 

qualidade de vida

Indicadores objetivos:

 • Frequência de participação em atividades domésticas;

 • Frequência da participação em consultas de apoio/ acompanhamento 
psicológico;

 • Frequência de participação em atividades de lazer com a família;

Indicadores subjetivos:

 •  Nível proximidade com os familiares

 •  Nível de bem-estar emocional

 •  Perceção da Qualidade de Vida

Entidades 

Empregadoras

Aumento da 

produtividade

Indicadores objetivos:

 •  Nº de encaminhamentos de colaboradores sinalizados para serviços 
especializados;

 •  Taxa de absentismo dos colaboradores sinalizados;

Indicadores subjetivos:

 •  Auto-eficácia profissional;

 • Perceção da qualidade do produto/serviço;

Mães Mentoras Capitalização da 

história de vida

Indicadores objetivos:

 •  Nº de contactos regulares existentes;

Indicadores subjetivos:

 •  Perceção do impacto da sua experiência em outras mães;

 •  Nivel de satisfação com as relações sociais;  
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Numa primeira análise, destaca-se a dificuldade de obter a informação partilhada em sede de grupo focal e a 
dificuldade dos respondentes se colocarem em diferentes momentos no tempo, particularmente no que diz 
respeito ao futuro. Assumindo que se tratava de um problema de desenho do instrumento, houve lugar a 
duas reformulações, constatando-se inalteradas as dificuldades apresentadas inicialmente. 

Refletindo sobre os respondentes que evidenciaram idêntico padrão de informação (mães beneficiárias, 
doentes e famílias), conclui-se sobre o viés criado pelo próprio quadro de vida. Note-se que temos mães 
cujos filhos superaram já a esperança média de vida indicada pelas equipas clínicas, que desconhecem outro 
doente com a mesma patologia numa idade superior à do seu filho(a); que se confrontaram, ao longo das 
suas vidas, com dificuldades e inexistência de programas de apoio; no caso dos doentes que integram a 
amostra (sem défice cognitivo), temos portadores de doenças degenerativas, em que o futuro numa condição 
de maior dificuldade é uma certeza, dado o conhecimento sobre o curso natural da doença e o  confronto, 
desde o diagnóstico, com a experiência de perda progressiva de competências e agravamento dos sintomas.

Justifica-se, assim, a incapacidade para uma projeção de acontecimentos positivos no futuro. Embora nas 
famílias haja alguma variação nas respostas (o que permite o apuramento de uma distância percorrida (DP) 
mais elevada, os quadros de depressão/exaustão que marcam alguns dos participantes impedem que rácios 
mais realistas sejam obtidos.

Importa referir que nos casos em que há recurso a mais do que um indicador, se atribuiu um peso semelhante 
a todos, pelo que o valor final é a sua média aritmética.

MÃES BENEFICIÁRIAS: 1,164

Abordadas as diferentes dimensões da Qualidade de Vida (auto-estima/desenvolvimento pessoal; 
desenvolvimento profissional; isolamento; estado de saúde mental), a quantidade observada é inferior ao 
esperado.

FILHOS (DOENTES): 0,96

Importa frisar que se tomaram como representativas do universo dos doentes as respostas de um perfil tipo:  
portador de doença rara diagnosticada;  sem  afetação  cognitiva; capacidade para interpretação autónoma 
(questões e contexto). A necessidade de construir instrumentos adaptados para hetero-aplicação (doentes 
com défice cognitivo associado) tornou-se inviável no horizonte temporal disponível. Aqui, as questões éticas 
seriam também de maior complexidade. Crê-se que a inclusão deste grupo incrementaria a quantidade..

FAMÍLIAS (ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR): 2,449

O desenho da Teoria da Mudança para este stakeholder compreendia um conjunto de mudanças abstratas de 
difícil aferição direta. Embora se tenha procurado balancear os questionários, de modo a enriquecer a análise, 
fica a perceção de que há necessidade de detalhar, aprofundar e que a concretização da perspetiva sobre um 
momento futuro é um exercício difícil.
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ENTIDADES EMPREGADORAS: 2

Os indicadoras são muito genéricos quando não há a sinalização de uma população de base bem caraterizada. 
A amostra é reduzida, configurando um espetro de respostas pouco diversificado e uma limitação na aferição 
da adequação dos indicadores. 

MÃES MENTORAS: 1,166

As mulheres participantes atingiram um estado de equilíbrio e paz/satisfação com o seu quadro de vida que 
as posiciona num ponto de partida de extremo otimismo, o que limita a quantidade de mudança 
perspetivada. Julga-se que no conhecimento do universo concreto de aplicação pudéssemos obter rácios de 
maior incremento da mudança.

4.2. DURAÇÃO

Entende-se por duração o período temporal (medido em anos) ao longo do qual  os efeitos da intervenção se 
fazem sentir. 

As mudanças identificadas observar-se-ão durante a intervenção, atingindo gradientes sucessivos 
conducentes a uma mudança mais complexa e abrangente e manter-se-ão no pós-projeto, de acordo com os 
diferentes stakeholders até, pelo menos, mais um ano (mães, doentes e famílias) e até mais dois anos 
(entidades empregadoras e mães mentoras).

Conforme ocorreu com a quantidade de mudança, crê-se que também aqui há uma perceção da permanência 
da mudança pouco otimista, pelo próprio quadro de doença que envolve os participantes (mães, doentes e 
famílias).

STAKEHOLDERS MUDANÇA DURAÇÃO

Mães Beneficiárias  Aumento da Qualidade de Vida  2

Filhos (doentes)  Aumento da Qualidade de Vida  2

Restantes elementos do agregado familiar  Aumento da Qualidade de Vida  2

Entidades Empregadoras  Aumento da Produtividade  3

Mães Mentoras  Capitalização da história de vida  3
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4.3. APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS 

No caso das mães beneficiárias, a mudança final é a melhoria da qualidade de vida.. Decidiu-se pela 
construção de um pack de serviços que respondessem às necessidades de intervenção em cada um dos 
domínios:

 • Auto-estima/desenvolvimento pessoal: Programa Spa Wellness - 390€18; 

 • Desenvolvimento profissional : valor médio mensal do subsídio desemprego, atendendo a que as 
mães beneficiárias serão acompanhadas na Casa dos Marcos e no Centro Raríssimo da Maia. A opção 
por esta AF prende-se com o facto de um programa de intervenção desta natureza procurar capacitar 
as mães para a vida ativa, ou progressão profissional; a operar-se a reintegração de algumas das 
participante no mercado de trabalho, podemos tomar o valor da presente AF (valor estimado para um 
total de 12 meses) como uma poupança para o Estado e para a sociedade - 5661,23€;

 • Redução do isolamento:  a frequência de um ginásio possibilita o estabelecimento de contactos, 
colocando as mães num ambiente que facilita a criação de novos laços e de uma maior interação e 
integração social - 600€ (média de 50€/mês, ao longo de 1 ano).

A saúde mental é um aspeto crucial no bem-estar dos cuidadores, que frequentemente apresentam quadros 
de depressão e exaustão. Assumiu-se o valor para um acompanhamento terapêutico (psicologia; psicoterapia) 
semanal, com custo anual de 2700€19.

STAKEHOLDER MUDANÇA APROXIMAÇÃO FINANCEIRA VALOR DA AF

Mães beneficiárias Melhoria da qualidade 

de vida

Pack de serviços. 9 351,23 €

Filhos (doentes) Melhoria da Qualidade 

de vida

Pack de atividades/serviços. 1 400,00 €

Família (restantes 

elementos do agregado)

Melhoria da qualidade 

de vida

 Alzheimers disease- caregiver’s willingness to 

pay for a reduction in the burden relating to the 

disease (mean household wealth)

35997,35 €

Entidades empregadoras Aumento da 

produtividade

Criação de gabinete de apoio social. 18 500,00 €

Mães mentoras Capitalização da história 

de vida

Curso e certificação de coaching 1651,00€

Para os doentes, e considerando também a definição de um conjunto de serviços, tem-se um valor de 1400€, 
apurado em função do somatório da frequência de aulas de natação adaptada20 (425€/ano), participação em 
campos de férias (Natal, Páscoa e Verão, com valor médio de participação de 175€) e o valor da carta de 

18  Consultadas várias ofertas no mercado, tomou-se como referência a seguinte: http://www.miramarnazarehotels.com/en/portugal-nazare-miramar-hotel-spa-senses-
wellness-experiences-programs/portugal-nazare-miramar-spa-anti-stress-en

19  Face à inexistência de uma tabela de preços ou de um referencial emanado pela Ordem dos Psicólogos, tomou-se a referência de 60€ por consulta, considerando um valor 
intermédio face aos existentes no mercado. Defiiniu-se um período de 45 semanas, atendendo a períodos de férias e festividades.

20   http://jamor.idesporto.pt/upload/20150217_PrecarioPiscinas_2014_15.pdf
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condução21 (450€), fator promotor de autonomia, verbalizado por uma doente (grupo focal).

Para as famílias procurou-se uma AF  que medisse a disponibilidade para pagar pela redução da sobrecarga, 
por parte do cuidador. Optou-se pelo indicador Alzheimer’s Disease- caregiver’s willingness to pay for a reduction 
in the burden relating to the disease (mean household wealth)22, disponível na base do Global Value Exchange. 
Procedeu à conversão da moeda, da paridade do poder de compra23 e à correção do valor para a data atual 
pela taxa de inflação24  

No caso das entidades empregadoras, partiu-se de um exemplo real, de criação de uma unidade para apoio 
social a colaboradores, assumida pelo Grupo Caixa Geral de Depósitos25. Estimou-se o custo de  replicação da 
inciativa pelo apuramento do valor de contratação de um técnico superior de serviços social durante um ano 
(vencimento base de 1000€ acrescido dos benefícios e encargos sociais).

Para as mães mentoras – e atendendo ao papel particular que é esperado aquando da operacionalização do 
projeto – apurou-se o custo médio de uma formação e certificação de coaching. O valor de 1651€ resultou da 
média aritmética da consulta a uma série de ofertas no mercado26.

21  http://x-pto.com/precos/; https://pt-pt.facebook.com/escolacidadedobarreiro
22  http://www.globalvaluexchange.org/valuations/alzheimers-disease-caregivers-willingness-to-pay-for-a-reduction-in-the-burden-relating-to-the-disease-%28mean-

household-wealth%29/ 
23  De acordo com a informação disponível em: http://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/statistics-illustrated
24  Utilizando a ferramenta disponível em http://www.pordata.pt/portugal 
25  Silva (201
26  http://www.mindcoach.pt/certificacoes.php?id=46; http://www.portaldoser.com/id18.html; http://www.worldcoaching.com/; http://escoladecoaching.com/site/

certificacao-internacional/; http://nlpc-incta.com/cursos_type/fundamental-coaching-skills-2/; http://www.spcoaching.pt/#!certificao-coaching/cb94 
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5. IMPACTO E RETORNO SOCIAL
Medir o impacto social é um processo complexo e exigente. O desafio de concretizar o que é, habitualmente, 
observado como intangível, operou na equipa uma transformação, no olhar e na prática analítica.

Para cada mudança, em cada stakeholder, foi estabelecido um valor económico. Foram realizadas várias 
aproximações financeiras. Serão comentadas estimativas de compensação, que se complementam com a 
taxa de redução, atribuição I e II e deslocação.

5.1. ATRIBUIÇÃO I

Considerando a natureza verdadeiramente prospetiva da presente análise, atendendo a que o projeto 
configura uma iniciativa  da instituição ainda por lançar (não há qualquer histórico) e face à inexistência de 
uma oferta  semelhante, ou dirigida ao mesmo público-alvo e ,por conseguinte, uma alternativa disponível 
para que as mesmas mudanças possam ser atingidas, de igual forma, no mesmo período temporal, 
considerou-se a não aplicabilidade da atribuição I. O momento de auscultação dos stakeholders é, em si, 
idêntico à situação de inexistência da ação, interrupção do projeto, ou da identificação de uma atividade 
alternativa, que os stakeholders não conseguiram designar.

5.2 ATRIBUIÇÃO II 

STAKEHOLDERS MUDANÇAS AT II FONTE/QUESTÃO

Mães Beneficiárias Melhoria da Qualidade de 

Vida

25% Grupo focal:  

-Profissionais ligados à temática;  

-Equipa Técnica do Projeto. 

Filhos (Doentes) Melhoria da Qualidade de 

Vida

25% Grupo focal: 

-Profissionais ligados à temática;  

-Equipa Técnica do Projeto. 

Família (restantes 

elementos do agregado)

Melhoria da Qualidade de 

Vida

75% Grupo focal:  

-Profissionais ligados à temática; 

-Equipa Técnica do Projeto. 

Entidades Empregadoras Aumento da Produtividade 75% Grupo focal:  

-Profissionais ligados à temática;  

-Equipa Técnica do Projeto. 

Mães Mentoras Capitalização da História de 

Vida

75% Grupo focal:  

-Profissionais ligados à temática;  

-Equipa Técnica do Projeto. 
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Resultado de discussão realizada com a participação de elementos das coordenações técnicas das valências 
sociais, equipa e representante de outra ONG (de doença específica), decidiu-se que, nos casos das mães 
beneficiárias e dos doentes,a mudança atribuível a terceiros seria reduzida, atendendo à inexistência de 
respostas específicas, dirigidas, com a participação de pares, 

Para os restantes grupos (famílias, mães mentoras e entidades empregadoras), seria reconhecido contributo 
de outros aspetos que permitiriam a perceção de mudança para além do contributo do projeto de uma forma 
expressiva.

5.3. TAXA DE REDUÇÃO

STAKEHOLDER MUDANÇA REDUÇÃO FONTE/QUESTÃO

Mães Beneficiárias Melhoria da 

Qualidade de Vida

 0% Grupo focal:  

-Profissionais ligados à temática;  

-Equipa Técnica do Projeto.

Filhos (Doentes) Melhoria da 

Qualidade de Vida

 50% Grupo focal:  

-Profissionais ligados à temática;  

-Equipa Técnica do Projeto.

Família (restantes 

elementos do agregado)

Melhoria da 

Qualidade de Vida

 0% Grupo focal:  

-Profissionais ligados à temática;  

-Equipa Técnica do Projeto.

Entidades Empregadoras Aumento da 

Produtividade

 75% Grupo focal:  

-Profissionais ligados à temática;  

-Equipa Técnica do Projeto. 

Mães Mentoras Capitalização da 

História de Vida

25% Grupo focal:  

-Profissionais ligados à temática;  

-Equipa Técnica do Projeto. 

Para a  determinação da redução manteve-se a metodologia anterior. Aqui, estimaram-se as taxas de redução, 
segundo uma escala com um gradiente (em que 0% corresponde a inexistência de redução de impacto e 
100% à perda total do efeito após o primeiro ano). Importa clarificar o racional que presidiu à atribuição dos 
valores de zero a mães beneficiárias e famílias. Tratando-se de uma intervenção que promove o equilíbrio da 
Saúde Mental e o empowerment dos participantes nas diferentes  dimensões das suas vidas, crê-se que os 
efeitos da intervenção não só não perderão o seu efeito, como provocarão alterações estruturais na vida das 
pessoas,que potenciarão os efeitos das mudanças identificadas, no longo prazo.
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5.4. DESLOCAÇÃO

O racional que determinou a inexistência de determinação da Atribuição I preside também à decisão de não 
apurar qualquer valor diferente de 0 (zero) para a deslocação, que consiste no apuramento dos efeitos 
negativos da intervenção. Nenhuma das intervenções a promover se revela conflituante no que se relaciona 
com as mudanças identificadas ou com os efeitos, ainda que colaterais, passíveis de se preverem nos 
diferentes stakeholders. 

5.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL

5.5.1. MAPA DE IMPACTO SOCIAL27 

O mapa de impacto apresentou-se como objeto gerador de ansiedade, mas também espelho das reflexões e 
decisões, conduzindo a um valor final que indica que, por cada euro investido (1 ano), haverá, de acordo com 
os pressupostos enunciados, um retorno de 4,11€. A equipa crê apresentar uma estimativa conservadora, 
sobretudo pela dificuldade de apuramento de quantidades de mudança que se reconheçam como realistas.

Importa referir que a identificação dos stakeholders, atividades e indicadores resultaram de processo de 
discussão da equipa e da reflexão sobre a informação partilhada nos vários momentos de recolha de dados. 
Os indicadores foram criados pela equipa, tendo a tarefa sido precedida de trabalho de pesquisa/ revisão de 
literatura que será útil em iniciativas futuras, com um calendário mais alargado e, portanto, com a 
possibilidade de diversificar a amostra e detalhar/aprofundar indicadores.

5.5.2. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Partindo do valor apurado no mapa de impacto (4,11€), esboçaram-se dois cenários alternativos: uma 
projeção pessimista, na qual se procura testar a robustez do modelo, introduzindo fatores de “perturbação” 
sucessivos ate que o índice desça a um patamar de valor mínimo ou de inversão; uma alternativa otimista, em 
que a manipulação dos pressupostos projetará um rácio de maior retorno.

No cenário pessimista o exercício consistiu na aplicação de 8 parâmetros que trouxeram o SROI até a um 
valor mínimo de 0,99.

A leitura da tabela abaixo permite constatar que se simularam alterações  assentes em diferentes variáveis 
críticas e dirigidas a diferentes stakeholders, procurando afetar o modelo naquelas que pareciam ser as suas 
maiores fragilidades. 

27 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.
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PARÂMETROS PRESSUPOSTO SROI

Aumentar a Atribuição I (todos) Aumentamos 20% (cálculo mais conservador) 3,29 €

Diminuir valor de 1 AF (stakeholder famílias, 

disponibilidade para pagar pela redução da sobrecarga)

Redução de 30% (calculo mais conservador do que a 

fonte utilizada)

2,47 €

Aumento de atribuição II (todos) Aumento de 10% (cálculos mais conservadores) 2,09 €

Redução da duração de 1 mudança (familiares) Redução de 1 ano 1,57 €

Diminuição do valor de outra AF (mães beneficiárias, 

qualidade de vida)

Redução de 30% (calculo mais conservador) 1,48 €

Reduzir Q de mudança (aumento na qualidade de vida) 

para 1 stakeholder (famílias)

Redução de 20% da DP 1,25 €

Aumento da taxa de redução da mudança aumento de 

qualidade de vida para o stakeholder mães beneficiarias

Aumento de 50% da taxa de redução 1,16 €

Reduçao do nº de beneficiários mães (10) e famílias (20) Redução do nº final de beneficiários por fatores externos 0,99 €

até 1,00 €

Assim:

 • Face à inexistência de valor para a Atribuição I, aplicou-se um valor de 20% a cada um dos 5 
stakeholders presentes no mapa de impacto, o que  resultou numa descida imediato do rácio para 
3,29€;

 • Considerando o valor elevado (o mais elevado) da atribuição financeira escolhida para o stakeholder 
Famílias, introduziu-se uma redução de 30% do valor, resultando na redução do SROI para 2,47€;

 • Atendendo ao valor reduzido da Atribuição II na maioria dos stakeholders, incrementou-se o valor de 
cada um destes em 10%, provocando um novo efeito de redução, desta vez para 2,09€;

 • A aproximação financeira adotada para as Mães Beneficiárias resulta da composição de um cabaz de 
serviços que proporcionarem uma melhoria da qualidade de vida, nas suas diferentes dimensões e 
que, somados, traduzem um valor de alguma expressão. Assim, imprimiu-se uma redução de 30% , o 
que implicou uma descida do rácio até ao valor de 1,57€;

 • A quantidade de mudança registada no stakeholder Famílias é a mais elevada em todo o Mapa de 
Impacto. Simulou-se então a redução de um valor de 3 para  um valor de 1, provocando uma perda de 
valor e colocando o SROI num valor de 1,48€;

 • A mudança última para as Famílias é a Melhoria da Qualidade de Vida. Aqui,o exercício incidiu sobre a 
redução da Quantidade de Mudança (em 20%), apurando-se um SROI de 1,25€;

 • A taxa de redução das Mães Beneficiárias foi considerada nula por se prever que, ao ocorrerem 
mudanças internas, estruturais, os efeitos do projeto ao longo do tempo não se diluam mas, pelo 
contrário, ao promoverem o empowerment deste grupo, potenciem mudanças maiores e mais 
consistentes no longo prazo. Neste ponto, estimou-se uma redução de 50%, o que opera uma 
dimunição do rácio para um valor de 1,16€;

 • Num último teste, optou-se por manipular a dimensao da população a intervencionar, reduzindo 12 a 
10 mães e 24 elementos das famílias a 20, sem ajustar o investimento. Atingiu-se o ponto de viragem 
com a produção de um rácio de 0,99€. 
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É relevante atentar no facto de se terem escolhido os pontos de maior sensibilidade do modelo, no intuito de 
testar verdadeiramente a robustez do modelo. 

Quanto ao cenário otimista, procurou-se responder ao exercício sem, contudo, criar cenários irrealistas que 
dificilmente pudessem concretizar-se.

Assim, e de acordo com o patente na tabela seguinte, optou-se por manter o mesmo número de parâmetros 
e “intervir” nas variáveis que se afigurassem mais conservadoras.

PARÂMETROS PRESSUPOSTO SROI

Aumentar a DP da Melhoria da Qualidade de Vida nas Mães 

Beneficiárias

Aumentamos 30% 4,24 €

REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS POR STAKEHOLDER (ano 0)

77+11+9+2+1 › Famílias € 66.118

› Entidades empregadoras € 9.250

› Mães beneficiárias € 8.163, 62

› Doentes € 1.008

› Mães mentoras € 481, 27

Diminuir a Taxa de redução (stakeholder Entidades Empregadoras) Redução de 25% face ao valor anterior 4,31 €

Aumento da atribuição financeira do stakholder Mães Mentoras Volunteering value to the volunteer 4,49 €

Redução do valor de Atribuição II( Mães Mentoras) Redução para 50% 4,69 €

Aumento do valor de DP (doentes, qualidade de vida) Aumento de 30% 4,70 €

Aumento do valor da AF dos doentes Programa de Reabilitação - interveção 

pluridisciplinar (2 das seguintes: 

fisioterapia; terapia ocupacional; 

terapia da fala) e Hipoterapia

4,83 €

Redução da taxa de redução da mudança aumento de qualidade de 

vida para o stakeholder doentes

Redução em 25% da taxa de redução 4,88 €

Redução do investimento dos mecenas Redução do valor em 20% 5,47 €
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Tem-se:

 • Aumentar a Quantidade de Mudança (DP) nas Mães Beneficiárias em 30%, o que resulta numa 
passagem do SROI de4,11€ para 4,24€;

 • Reduzir a Taxa de Redução no stakeholder Entidades Empregadoras de 75% para 50%, o que traduz 
uma passagem do rácio para 4,31€;

 • O recurso a uma Atribuição Financeira alternativa “Volunteering value for the volunteer” 28no caso das 
Mães Mentoras produziu um aumento que cifra o SROI em 4,49€;

 • A redução da Atribuição II no mesmo stakeholder para  50% coloca o rácio a 4,69€;

 • O aumento da Quantidade de Mudança nos doentes em 30%, produz uma alteração muito ligeira - 
4,70€;

 • A Atribuição Financeira escolhida para os doentes possui uma valor modesto quando comparada com 
uma alternativa de adoção por programa multidisciplinar de reabilitação. Se adotada, o valor sobre 
para 4 ,83€;

 • A redução da Taxa de Redução nos doentes para 25% opera uma alteração ficando o SROI em 4,88€;

 • A redução do valor de investimento em 20% produz uma última alteração mais significativa, obtendo-
se um SROI final de 5,47€.

28  http://www.globalvaluexchange.org/valuations/volunteering-value-to-the-volunteer/ 
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6. CONCLUSÃO E 
RECOMENDAÇÕES

A presente análise SROI pretende estimar o impacto que o projeto Mães de Sucesso terá sobre os seus 
beneficiários mais diretos - mães, doentes e famílias -, mas também nos stakeholders entidades empregadoras 
e mães mentoras.

Nesta primeira análise, os grupos que parecem mais beneficiar com a intervenção são as famílias (77,8%) e as 
entidades empregadoras (10,9%), cujos dados obtidos a partir de questionário revelam índices mais elevados 
quer da distância percorrida (quantidade de mudança), quer da respetiva duração pós projeto.

Observado o período total em análise, tem-se a alteração da posição entre as entidades empregadoras (cuja 
redução se perspetiva mais significativa) e  as mães beneficiárias, cujo valor se defende que se mantenha, ou 
que venha mesmo a revelar-se crescente, pelo processo de capacitação e empowerment entretanto produzido.

Como houve já oportunidade de explicitar, a condição de particular fragilidade emocional que atinge os que 
se confrontam com a vivência permanente com doença rara com quadro de elevado grau de incapacidade e 
dependência inviabilizam, em grande parte dos casos, o reconhecimento de um horizonte positivo. Assim, os 
dois stakeholders mães beneficiárias e doentes demonstram dificuldade em responder a questões que 
remetam para um momento futuro e para um estado de melhoria da sua qualidade de vida. Todavia, quer a 
literatura, quer a experiência já recolhida pelos profissionais da instituição que acompanham estes grupos 
diariamente há cerca de 15 meses na Casa dos Marcos, quer pela sua integração nas respostas sociais 
existentes (Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais), confirmam a transformação das suas vidas 
num sentido marcadamente positivo, revelando também a necessidade de um acompanhamento próximo e 
de um trabalho de consciencialização, ainda muito incipiente, pela fraca capacidade de auto-perceção das 
mudanças já ocorridas.

Nesta conformidade,  julga-se poder declarar que o constrangimento destes dois grupos impõe uma 
limitação na análise que lhe imprime conservadorismo, podendo uma análise avaliativa vir a revelar um SROI 
final muito mais otimista (que é de 4,,11 no presente exercício)..

O facto do projeto definir uma população de intervenção bastante reduzida (12 mães ao longo de um ano), 
limita também uma “amplificação” de mudanças. Todavia - e à semelhança de outras iniciativas da instituição, 
como sejam as bolsas sociais ou o apadrinhamento de doentes -, espera-se que o projeto demonstre efeitos 
de tal ordem positivos que permitam que venha a formar-se como atividade regular, de caráter permanente, 
com equipa e orçamento próprio no futuro e exemplo de inovação social, ao determinar que as mães 
beneficiárias de hoje sejam, amanhã, coaches, mentoras e/ou apoiantes de novas mães a selecionar para nova 
definição de intervenção, construindo uma rede solidária, socialmente consciente e responsável que procure 
intervir na criação de valor já experienciado na primeira pessoa.  

Importa voltar a focar as três grandes linhas de mudança identificadas no projeto e que são: a melhoria da 
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qualidadade de vida (para mães beneficiárias, doentes e famílias, incluindo-se também aqui o stakeholder 
mães mentoras); o aumento da produtividade (para entidades empregadoras) e ainda mudanças 
organizacionais, tidas como alterações de organização interna, estrutura, consciência, até mesmo de visão e 
cultura ( para a rede social de suporte, outras organizações da sociedade civil, conselho científico, mecenas e 
promotor). A decisão de não levar ao Mapa de Impacto todos os intervenientes está ligada ao caráter 
prospetivo da análise, numa condição muito particular que é o facto do projeto se encontrar ainda numa fase 
de conceção, não tendo calendário deifnido para a sua implementação e à inexistência de iniciativas 
semelhantes na mesma população-alvo, que permitam prever com um grau de incerteza menor o que se 
perspetiva seja os resultados e as mudanças geradas pelo projeto. No entanto, esta decisão em nada fere a 
sua relevância e absoluta imprescindibilidade da sua participação de um envolvimento profundo. A 
intangibilidade das mudanças numa fase tão embrionária, sem a possibilidade da garantia de uma análise 
triangulada (apoiada em várias fontes) conduiziram à decisão de remeter a sua integração no mapa de 
impacto para uma análise aquando da operacionalização do projeto. Nesta fase, estamos também em crer, 
estarão reunidas condições para a participação de um stakeholder inicialmente identificado, mas 
forçosamente excluído - ,e que pressupunha a representação  das entidades das tutelas (Ministérios da Saúde 
e da Solidariedade Social).

Observando o SROI apurado, com um valor final de 4,11€ e a análise de sensibilidade desenvolvida, de referir 
que a criação do cenário pessimista que levou o rácio até um valor de inversão (0,99€), aplicou sucessivamente 
alterações de elevada agressividade em 8 parâmetros críticos, que procuraram simular os cenários mais 
adversos em todas as linhas de análise (atribuição I e II, aproximações financeiras, duração, quantidade (DP), 
taxa de redução e dimensao da população alvo), cuja probabilidade de se conjugarem e ocorrerem num 
mesmo período de análise se julga extremamente reduzida. Esta condição oferece solidez e fiabilidade ao 
modelo e confirma a sua resiliência a perturbações (externalidades ou outos fatores não previstos).

O cenário otimista foi calculado com moderação e com facilidade se consegue elevar o rácio até um valor de 
5,47€, o que nos confirma a viabilidade de criação de benefícios mais marcados, o que é consentâneo com o 
que foi sendo identificado ao longo de todo o processo de avaliação.

RECOMENDAÇÕES

FACTO DA ANÁLISE RECOMENDAÇÃO

Necessidade de resposta especializada, dedicada a cuidadores 

de portadores de doença rara (manifestada por representantes 

dos stakeholders mães e famílias).

R I: Criar um espaço de partilha, apoio e aconselhamento de 

caráter permanente.

Elevado grau de abstração na abordagem prospetiva de um 

projeto ainda por iniciar limitam a análise.

R II: Confrontar a análise prospetiva com uma abordagem 

avaliativa, no futuro, evidenciando novos pontos críticos, de 

análise e intervenção.

Incapacidade dos stakeholders mães beneficiárias e doentes em 

perspetivar alterações positivas no futuro.

R III: Manutenção da defesa de uma política de intervenção 

social centrada no apoio a doentes e cuidadores, 

particularmente atenta à saúde emocional e mental.

R IV: Sensibilizar para a facilitação do acesso aos cuidados de 

saúde no domínio da saúde mental (no contexto do SNS).
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FACTO DA ANÁLISE RECOMENDAÇÃO

Aumentar e diversificar a amostra. R V: Abandonar a amostra de conveniência, para eliminação do 

viés de contactos prévios com os serviços/respostas da 

instituição;

R VI: Aumentar a dimensao da amostra.

Detalhar e aprofundar metodologias e instrumentos de colheita 

de dados.

R VII: Recorrer à técnica de grupo focal com maior frequência, 

garantindo maior envolvimento e representatividade de todos 

os stakeholders.

R VIII: Acompanhar a aplicação de questionários, reduzindo a 

taxa de não-respostas e preenchimento incorreto.

R IX: Construir instrumentos de hetero-avaliação, que permitam 

a recolha de elementos junto de doentes com défice cognitivo.

Aumentar a dimensao da população de intervenção. R X: Aumentar o potencial de criação de valor e a escalabilidade 

dos recursos a afetar e dos valores de investimento.

Demonstrar o valor criado. R XI: Apresentação do projeto e da análise SROI a entidades 

financiadoras (mecenas e organismos das tutelas), enquanto 

instrumentos de negociação relevantes para a (re)definição das 

condições existentes para o exercício da atividade.

Perceção modesta da criação de valor pelos voluntários. R XII: Identificar mecanismos auxiliares de compensação da 

participação dos voluntários, mantendo elevados níveis de 

motivação e realização, investindo na continuidade da ação.
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Stakeholders Recursos Resultados Mudanças Descontos (DC) Impacto Cálculo do Retorno Social

Quem 
afetamos/nos 
afeta?       

O que vão eles 
investir?

Valor € Atividades em números Descrição Indicador Quantidade 
(QT)

Duração Começo Aproximação 
Financeira (AF)

Valor Atribuição 
I

Deslocação Atribuição 
II

Redução QT x AF 
- DC

Taxa de Desconto 5.50%

O que muda nas suas vidas? Como medimos a mudança? Que preço atribuímos 
à mudança?

Ano 0 Ano 1 Ano 2

Mães 
Beneficiárias 
(12)

Tempo, esforço 0.00 € 2 sessões de diagnóstico; 3 sessões 
semanais de acompanhamento 
técnico; 2 sessões de mentoring/
mês; sessões formativas a definir 
caso a caso (1040 horas)

Aumento da qualidade de vida 
(dimensao profissional, dimensao 
emocional)

Indicadores objetivos: 
1) Frequência das idas ao cabeleireiro; 
2) Nº de mães beneficiárias que passam da situação de desemprego 
para estarem empregadas;  
3) Frequência das atividades sociais, para além das desenvolvidas em 
família e no âmbito profissional;  
4) Frequência no consumo de medicamentos em regime SOS;  
5) Frequência de participação em atividades de lazer com a família; 
Indicadores subjetivos: 
1) Perceção do nível energia para a vida diária; 
2) Perceção do nível de adequação entre competências e 
posicionamento remuneratório; 
3) Nível de satisfação com as relações pessoais; 
4) Nível de bem-estar emocional; 
5) Perceção da qualidade de vida

1.164 2 1 Pack de serviços 9,351.23 € 0% 0% 25% 0% 8,163.62 € 8,163.62 € 8,163.62 € 8,163.62 €

Doentes (12) Tempo 0.00 € 2 sessões terapêuticas/semana; 
meio dia/frequência CAO por 
semana; 1/2 dia frequência de 
outra instituição, todas as semanas 
(se monetizado seria 69264€)

Aumento da qualidade de vida 
(dimensão profissional, dimensão 
emocional)

Indicadores objetivos: 
1) Frequência de adesão a novas atividades/ experiências; 
2) Frequência das atividades sociais, para além das desenvolvidas em 
família e no âmbito escolar/ académico/ ocupacional/ profissional;  
3) Nº de atividades quotidianas em que necessita de apoio;  
4) Frequência de participação em atividades de lazer com a família;  
Indicadores subjetivos: 
1) Nível de perceção de participação em novas experiências; 
2) Nível de satisfação com as relações pessoais; 
3) Nível de autonomia  
4) Perceção da qualidade de vida;

0.96 2 1 Pack de atividades/
serviços (mensal)

1,400.00 € 0% 0% 25% 50% 1,008.00 € 1,008.00 € 504.00 € 252.00 €

Restantes 
elementos do 
nucleo 
familiar/
agregado 
familiar (24)

Tempo 0.00 € Desempenho em 1/2 dia por 
semana de tarefas habitualmente 
atribuídas à mãe

Aumento da qualidade de vida 
(dimensão profissional, dimensão 
emocional)

Indicadores objetivos: 
1) Frequência de participação em atividades domésticas;  
2) Frequência da participação em consultas de apoio/ 
acompanhamento psicológico;  
3) Frequência de participação em atividades de lazer com a família;  
Indicadores subjetivos: 
1) Nível proximidade com os familiares 
2) Nível de bem-estar emocional 
3) Perceção da qualidade de vida

2.449 2 1 Alzheimers disease- 
caregiver’s willingness to 
pay for a reduction in 
the burden relating to 
the disease (mean 
household wealth)

35,997.35 € 0% 0% 25% 0% 66,118.13 € 66,118.13 € 66,118.13 € 66,118.13 €

Entidade 
empregadora 
(atual ou 
futura) (12)

Tempo; Dinheiro 0.00 € Flexibilização das condições de 
trabalho (regime horário; cedência 
de condições técnicas para o 
teletrabalho;...)

Aumento da produtividade. Indicadores objetivos: 
1) Nº de encaminhamentos de colaboradores sinalizados para 
serviços especializados;  
2) Taxa de absentismo dos colaboradores sinalizados; 
Indicadores subjetivos: 
1) Auto-eficácia profissional; 
2) Perceção da qualidade do produto/serviço;

2 3 1 Criação de Gabinete de 
Apoio Social

18,500.00 € 0% 0% 75% 75% 9,250.00 € 9,250.00 € 2,312.50 € 578.13 €

Mães de 
portadores de 
patologia rara 
(mentoras) (6)

Tempo 0.00 € 4 horas de disponibilidade semanal 
(média) para preparação/realização 
de 1 sessão de mentoria de 15 em 
15 dias = 156 horas por cada mãe 
mentora

Capitalização da história de vida. Indicadores objetivos: 
1) Nº de contactos regulares existentes; 
Indicadores subjetivos: 
1) Perceção do impacto da sua experiência em outras mães; 
2) Nível de satisfação com as relações sociais;  

1.166 3 1 Curso e certificação de 
coaching

1,651.00 € 0% 0% 75% 25% 481.27 € 481.27 € 360.95 € 270.71 €

Mecenas Dinheiro; Bens 30,000.00 € Assinatura do compromisso de 
patrocínio (total ou parcial) do 
plano de intervenção individual das 
mães

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Promotor do 
Projeto

Tempo 24,945.61 € 2 Sessões individuais/consultas/ 
semana/mãe ; Avaliação inicial (3 
entrevistas/mãe); 1 reunião 
semanal de equipa para discussão/
followup do projeto e participantes; 
Condução de 4 grupos focais 
(presença de 2 colaboradores); 
Tratamento e análise de dados.

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total 54,945.61 €

Total 85,021.02 € 85,021.02 € 77,459.21 € 75,382.59 €

Valor presente de cada ano (após 
descontos)

85,021.02 € 73,421.05 € 67,727.67 €

Valor atual líquido total (VAL) 226,169.75 
€

VAL - Investimento 171,224.13 
€

Retorno Social € por € (VAL / 
investimento)

4.116

8. MAPA DE IMPACTO
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METODOLOGIA SROI
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A Silêncio Sonoro - Associação Cultural e Juvenil surgiu em 2011 nos Açores, na cidade de Ponta Delgada. 
Pretende democratizar a cultura e colaborar com os movimentos culturais, promovendo uma interligação 
entre a paisagem e o que se faz a nível cultural na região.

Em 2015, a Silêncio Sonoro sonhou com um projeto de intervenção comunitária através da cultura - e surgiu o 
Experiencing Azores, ambicionando colaborar com a comunidade da Covoada no desenvolvimento 
sustentável desta pequena freguesia/aldeia rural do Concelho de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel.

Acreditamos que colocando a Covoada no mapa, a resgataremos do isolamento e das acentuadas 
desigualdades sociais. Esta comunidade possui saberes desvalorizados e desaproveitados mas com potencial 
de desenvolvimento quer para a comunidade, quer para visitantes, visto existir um nicho de procura, 
emergente, de conhecimento do Património Cultural Imaterial dos Açores - tão genuinamente ali preservado 
-, aliado à oportunidade que a abertura do espaço aéreo dos Açores em 2015 se espera que traga.

Com o objetivo de conhecer o impacto social deste projeto, assim como, de aprofundar o planeamento de 
ações, elaborou-se uma análise SROI de cariz prospetivo sobre um ano de intervenção e os dois anos 
seguintes. Esta metodologia possibilitou identificar e envolver seis stakeholders, nomeadamente, os 
dinamizadores (pessoas detentores de saberes populares), beneficiários de RSI, comunidade da Covoada, 
junta de freguesia da Covoada, visitantes e Universidade dos Açores.

Concluiu-se que o SROI do ExAz, a 3 anos, é de 1:5, o que significa, que por cada euro investido, o projeto 
gera 5 euros de retorno social. A análise de sensibilidade permitiu compreender que a diversidade de 
stakeholders além de contribuir para mitigar o risco, augura um potencial de impacto bastante diversificado.
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1. ÂMBITO E STAKEHOLDERS

1.1. ÂMBITO DA ANÁLISE

Em 2015, a Silêncio Sonoro–Associação Cultural e Juvenil decidiu partir para um novo projeto com uma forte 
componente social, o Experiencing Azores (ExAz), um projeto-piloto de intervenção comunitária numa 
freguesia rural, com cerca de 1341 habitantes dos quais, uma parte significativa, se encontra em situação de 
vulnerabilidade social. A freguesia/aldeia chama-se Covoada e pertence ao concelho de Ponta Delgada, na 
Ilha de S. Miguel, Açores.

A Covoada é uma localidade isolada, por onde não passa a estrada regional e com uma reduzida capacidade 
de atrair visitantes.

O ExAz pretende dinamizar um Centro Comunitário e de Turismo de Experiência, que estimule a proatividade 
desta população através da partilha dos seus saberes, salvaguardando o seu Património Cultural Imaterial 
(PCI). Espera-se que neste Centro, os moradores da Covoada dinamizem workshops relacionados com os 
saberes populares para o público escolar, o público local – residentes em São Miguel – e para o público 
flutuante (turistas nacionais e internacionais).

Pretende-se auscultar e envolver todos os interessados nas diversas fases de intervenção do projeto, de 
forma a ir ao encontro das necessidades desta comunidade. Ambiciona-se ainda dar oportunidade aos 
idosos–e não só–de transmitir os seus saberes, ativando dinâmicas intergeracionais para operar mudanças 
coletivas que tragam bem-estar.

Esperamos ir além do espectável aumento da autoestima e sentimento de pertença desta comunidade, e 
impulsionar a sua economia, de forma a torná-la mais inclusiva e atraente. Todos estes objetivos partem de 
um objetivo geral: promover o desenvolvimento sustentável desta comunidade.

Resumidamente, elencam-se as diferentes fases deste projeto:

1. Localizar e registar o PCI.

2. Envolver e formar os atores e dinamizadores de workshops/experiências.

3. Recuperar e adaptar um núcleo museológico abandonado para se tornar o Centro Comunitário de 
Turismo de Experiência.

4. Organizar e criar roteiros de “experiências” relacionados com o PCI.

5. Promover atividades no Centro dirigidas à comunidade e seus visitantes.

6. Garantir a sustentabilidade do projeto.

7. Divulgação e preparação da sua replicação noutras comunidades.

Neste relatório pretende-se efetuar uma análise SROI preditiva sobre o 1º ano de ação do projeto, com o 
objetivo de fazer uma avaliação do seu custo/benefício, de forma a perceber o seu valor social, amadurecer a 
estratégia do projeto e aumentar a probabilidade de conseguir financiamento para a execução do mesmo.
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1. STAKEHOLDERS

1.1. STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS

Entende-se por stakeholders todos os intervenientes que colaboram e/ou beneficiam do projeto. Assim–e 
sendo este um projeto no campo da psicologia comunitária -, além dos beneficiários diretos, pretende-se 
envolver diversas forças da comunidade, que serão também alvo desta análise.

A Junta de Freguesia da Covoada, além de ceder um edifício ao projeto, possui o poder de mobilizar parte da 
comunidade.

Os beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI) têm número e peso significativo na comunidade–
cerca de 10%. Muitos são oriundos de famílias multiproblemáticas aprisionadas em ciclos de pobreza 
intergeracional. Sentem-se excluídos, desvalorizados e sem oportunidades para mudar de vida. Sobrevivem 
com a prestação de RSI e trabalho precário e indiferenciado. Devido à rede de transportes públicos ser cara e 
com horários limitados, as poucas oportunidade de emprego que surgem na cidade não estão ao seu alcance. 
Com este stakeholder, o projeto pretende assumir uma postura de advocacy pela importância que tem a 
defesa da equidade e coesão social no desenvolvimento sustentável de uma localidade. Estas pessoas serão 
beneficiárias diretas do projeto, na medida em que se pretende dar-lhes formação especifica, sobre os 
saberes populares da Covoada, de forma a que se tornem dinamizadores deste projeto, entre outras 
oportunidades que possam surgir.

Os dinamizadores são as pessoas detentoras de saberes populares. Irão partilhar o seu saber connosco, com 
os beneficiários de RSI e, futuramente, com os visitantes da Covoada.

A comunidade: sendo o nosso objectivo geral o desenvolvimento local sustentável, esperamos desenvolver e 
mobilizar recursos locais, através da valorização do seu património cultural imaterial em atividades concretas. 
Também se pretende que o Centro Comunitário constitua um espaço acessível a toda comunidade, para ali 
se implantarem ideias que vão ao encontro dos objetivos do projeto, como por exemplo servir de incubadora 
de novos negócios sociais.

Os visitantes procurarão na Covoada experiências de contacto com o Património Cultural Imaterial da 
Covoada, oferecidas pelo Centro Comunitário e de Turismo de Experiência da Covoada. Dentro dos visitantes, 
distinguimos 4 tipos de público: os estrangeiros, os portugueses não residentes em S. Miguel, o público local 
(residentes em S. Miguel) e o público escolar. O Centro terá ofertas especificas para cada um destes públicos. 
Espera-se que esta faceta do projeto possa proporcionar a sustentabilidade do mesmo a longo prazo.

A Universidade dos Açores colabora fornecendo consultadoria especializada e alunos voluntários.

O stakeholder financiadores poderá ser composto por várias entidades. Nesta análise não foi envolvido, mas o 
valor a ser financiado foi tido em conta para o cálculo do SROI, enquanto recursos financeiros necessários.
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STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Dinamizadores–Pessoas 

detentoras do saber local 

(PCI)

Sim  São essenciais ao projeto, pois irão partilhar o seu saber com os beneficiários de 

RSI e os visitantes, proporcionando a viabilidade do projeto.

Beneficiários do RSI Sim São um grupo social com grandes necessidades de intervenção, e também, 

com potencialidades para se envolverem neste projeto.

Comunidade da Covoada  Sim Os moradores da Covoada serão parte ativa durante todo o projeto, pois além 

de estarem envolvidos na sua implementação beneficiarão das mudanças 

consequentes.

Visitantes: Escolares, 

Residentes, Turistas

Sim  São elementos essenciais no processo de valorização, divulgação e preservação 

dos saberes (PCI) bem como na sustentabilidade do projeto.

Junta de Freguesia da 

Covoada

Sim Cede o edifício para o Centro Comunitário e de Turismo de Experiência e 

colaborará no processo de envolvimento da comunidade.

Universidade dos Açores Sim Disponibilidade do Departamento de Ciências da Educação, para colaborar, 

disponibilizando um consultor e alunos-voluntários.

Financiadores Sim Consideram-se incluídos, visto se contemplar nesta análise os recursos 

financeiros disponibilizados por este stakeholder, embora ainda não existam.

1. ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

O envolvimento dos stakeholders é um processo essencial da análise SROI, que proporciona uma visão mais 
realista das mudanças e do seu valor. Assim, esta análise inclui dois momentos principais de envolvimento 
dos stakeholders, nomeadamente, aquando da construção da teoria da mudança e no cálculo do valor da 
mudança.

No primeiro momento, foram realizadas entrevistas individuais e grupos focais com todos os stakeholders 
incluídos, onde se procurou dar a conhecer o projeto e recolher informações sobre o possível impacto do 
mesmo. Foram usados guiões de entrevista, semi-diretiva, para efetuar o levantamento de possíveis 
mudanças e do seu valor. Também se procurou posicionar o stakeholder relativamente à intervenção que o 
ExAz pretende efetuar, relativamente aos objetivos, expetativas e motivações. A opinião destes sobre a teoria 
da mudança preliminar permitiu efetuar os ajustes que possibilitaram a construção da teoria da mudança 
final.

No segundo momento, aplicaram-se questionários de opinião aos vários stakeholders, com o objetivo de 
recolher informações que permitam conhecer a quantidade de mudança e com os respetivos descontos 
chegar ao valor do retorno social.
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STAKEHOLDERS MÉTODO DE ENVOLVIMENTO

Dinamizadores–Pessoas detentoras do 

saber local (PCI)

Contatos informais e visitas domiciliárias.

Método: Observação participante e questionários.

Beneficiários de RSI Grupos focais e aplicação de questionários.

comunidade da Covoada Aplicação de questionários aos moradores da Covoada.

Visitantes Recolha de dados através de um questionário on-line.

Junta de Freguesia da Covoada Reuniões. Método: Inquérito apreciativo e questionário

Universidade dos Açores Reuniões. Método: Inquérito apreciativo e questionário
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2. RECURSOS E ATIVIDADES

2.1. INVESTIMENTOS

Em termos dos recursos que será necessário investir para viabilizar o arranque e funcionamento do projeto 
no período em análise (um ano), destacamos os associados ao Centro.

O Centro terá a sua sede num edifício que é um núcleo museológico fechado ao público, ao cuidado da junta 
de freguesia da Covoada. Esta acordou em ceder o edifício ao projeto e responsabilizar-se pelos gastos de 
água, luz e obras de manutenção. Porque se trata de uma casa que necessita de obras de melhoramento e 
adaptação, imputam-se estes gastos ao proprietário do edifício e incluem-se no stakeholder financiadores.

Em seguida apresentamos o sumário dos recursos investidos, por stakeholder.

STAKEHOLDERS RECURSOS VALOR

Dinamizadores  • Salario de artesão com 30 anos de experiência:

 • 4 atividades mensais de 16h. cada = 369,08 euros

4.428,96€

Beneficiários de RSI  • Beneficiários diretos Salario de uma artesão com 1 ano de 

experiência

0€

comunidade da Covoada  • Colaboradores

 • 500 horas por ano = 208h. por mês = 6,9h. por dia (+/-5 pessoas a 

dar 1h30 por dia)

 • baseado no Salário Mínimo Regional

8.275 €

Visitantes  • Pagamento de serviços (workshops e roteiros)

 • workshop de 4 horas com material e IVA (18,25%)

 • 20 euros por pessoa para uma máximo de 5 pessoas

 • 48 workshops–4800€

 • Roteiros Temáticos de 2 a 3 horas com IVA (18,25)

 • 7,50 euros por pessoa para um mínimo de 5 pessoas

 • 440 roteiros–16500€

21300€

Junta de Freguesia da Covoada  • Edifício do núcleo museológico da Covoada e manutenção do 

edifício

 • Renda 300 euros por mês+ Eletricidade+

 • Água

4.831,94 €



278

EXPERIENCING AZORES - Silêncio Sonoro

STAKEHOLDERS RECURSOS VALOR

Universidade dos Açores  • Consultadoria

 • Salário Prof. Auxiliar: 3.482,83 euros 21,76 euros à hora 6 horas 

mensais: 1.567,27€

 • (fonte: SNESUP)

 • Voluntariado

 • 192 horas por ano = 16h. por mês baseado no

 • Salário Mínimo Regional s/descontos : 635,52€ (fonte:http://www.

azores.gov.pt)

2079€

Financiadores  • Ordenados da equipa–56.350€

 • Coordenador de projeto

 • Psicóloga Comunitária

 • Animador(a) socio-cultural

 • Administrativo(a)

 • Contabilista–3.386€

 • Recursos materiais e consumíveis–3.677,26€

64.773€.

2.2. RESULTADOS

Salienta-se que muitas atividades do Centro serão desenhadas após o diagnóstico de necessidades junto da 
comunidade. No entanto, podemos já destacar algumas atividades que se pretende desenvolver no decorrer 
do projeto, no período de um ano:

 • 48 workshops de saberes populares, com a duração de 16h, disponíveis para visitantes da Covoada;

 • 10 formações de saberes populares, com duração variável, disponíveis para moradores da Covoada, 
com o objetivo de os dotar de novas competências, que lhes permitam ser dinamizadores de 
workshops para visitantes;

 • 440 visitas–roteiro, com a duração de 1hora e meia, disponíveis para visitantes da Covoada;

 • 96 dinâmicas comunitárias, que envolverão diferentes grupos da comunidade da Covoada;

 • 12 reuniões com a Junta de freguesia da Covoada;

 • 72 horas de consultadoria com a Prof. Doutora Isabel Estrela Rego da Universidade dos Açores;

 • coordenação de 192 horas de voluntariado de estudantes de psicologia comunitária.



279

EXPERIENCING AZORES - Silêncio Sonoro

3. TEORIA DA MUDANÇA

3.1. TEORIA DA MUDANÇA À PARTIDA

A teoria da mudança é uma metodologia que pretende apresentar as mudanças mais relevantes para cada 
stakeholder, ou seja, é uma forma de compreender as sucessões de mudanças que se espera que aconteçam 
para cada stakeholder, após a intervenção do projeto. Constitui um procedimento crucial pois traduz a 
ambição de transformação do projeto. Na presente análise a teoria da mudança é um passo essencial para, 
depois, qualtificar e valorar as mudanças efetivaamente materiais – relevantes e significativas – para que 
enfim se conclua a análise custo-beneficio que o SROI pretende.

Neste sentido, iniciou-se uma reflexão acerca da sequência de mudanças que se espera que a intervenção do 
Experiencing Azores traga para cada parte envolvida (stakeholder). Esta reflexão baseou-se no amplo 
conhecimento de terreno dos técnicos envolvidos (nove anos de intervenção psicossocial na Covoada e na 
literatura de referência. Desta última, destacamos o relatório Cultura e Desenvolvimento: Um Guia para os 
Decisores (GANEC, 2014), que refere que a Cultura, entre outras, é considerada “Uma ferramenta de produção 
de identidade, através da permanência no tempo e da ampla partilha emocional por parte do grupo; Uma 
ferramenta de produção de coesão social, isto é, um sentimento de unidade e pertença que proporciona 
resiliência perante a adversidade, a desigualdade e a injustiça, uma caraterística que é essencial à 
sobrevivência de qualquer grupo ou comunidade;…” (p.29).

Assim, parece-nos claro que a valorização do património cultural imaterial poderá ser a chave para promover 
o desenvolvimento sustentável da Covoada–objectivo geral de longo prazo, do Experiencing Azores (ExAz).

De seguida, apresenta-se uma tabela que agrega a nossa reflexão inicial sobre as mudanças que se esperam 
alcançar a curto e médio/longo prazo, para cada parte envolvida, a partir de um resumo da situação atual de 
cada stakeholder:

STAKEHOLDERS PONTO DE 
PARTIDA

CURTO 
PRAZO

MÉDIO/LONGO 
PRAZO

MUDANÇAS

Dinamizadores  • Isolados

 • Passivos

 • Desvalorizados

 • Ricos em 

experiência e 

saberes

 • Disponiveis

 • Valorização dos 

seus saberes

 • Diminuição do 

isolamento

 • Ocupação dos 

tempos livres

 • Aumento da 

auto-estima

 • Aumento da 

proatividade

 • Aproximação 

intergeracional

 • Melhor auto-estima

 • Menos isolamento

 • Melhoria das 

relações 

interpessoais

 • Orgulho por 

colaborar no projeto

 • Trabalho 

remunerado
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STAKEHOLDERS PONTO DE 
PARTIDA

CURTO 
PRAZO

MÉDIO/LONGO 
PRAZO

MUDANÇAS

 • Beneficiários de RSI  • Estigmatizados

 • Desvalorizados

 • Desempregados

 • Não se sentem 

inseridos na 

comunidade

 • Sentem que não 

têm 

oportunidades 

(de emprego e 

inserção social) 

na comunidade

 • Acesso a 

produtos de 

primeira 

necessidade a 

um menor 

custo (pão 

caseiro, queijo, 

etc.)

 • Oportunidade 

de participarem 

ativamente 

neste 

movimento 

comunitário

 • Oportunidade 

de aprenderem 

novos saberes 

populares

 • Melhoria da 

qualidade de vida

 • Aumento da 

auto-estima

 • Aumento do 

sentimento de 

pertença à 

comunidade

 • Inserção Social

 • Criação de postos de 

trabalho

 • Autonomização da 

medida RSI

 • Aumento da 

satisfação e 

bem-estar

 • Comunidade  • Isolada

 • Desigualdades 

sociais 

acentuadas

 • Possui saberes 

desvalorizados e 

desaproveitados 

mas com 

potencial de 

desenvolvimento 

quer para a 

comunidade 

quer para 

terceiros. Existe 

um nicho de 

procura 

emergente para 

esta oferta.

 • Envolvimento 

nas atividades 

do projeto

 • Mais 

participação 

nos eventos 

sociais da 

comunidade

 • Mais oportunidades 

de convívio

 • Mais suporte social

 • Mais interajuda

 • Impulsionamento da 

economia local

 • Aumento do 

sentimento de 

pertença

 • Aumento da 

auto-estima da 

comunidade

 • comunidade mais 

inclusiva

 • Pôr a Covoada no 

mapa, valorizando 

“experiências” do seu 

quotidiano

 • Visitantes  • Inexistentes  • Ocupação 

saudável dos 

tempos livres

 • Aumento do 

interesse e 

atratividade pela 

freguesia

 • Valorização do 

património cultural 

imaterial da Covoada

 • Novos saberes

 • Satisfação
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STAKEHOLDERS PONTO DE 
PARTIDA

CURTO 
PRAZO

MÉDIO/LONGO 
PRAZO

MUDANÇAS

 • Junta de freguesia 

da Covoada

 • Motivada

 • Tem a seu 

cuidado um 

núcleo 

museológico e 

posto de turismo 

desativados.

 • Colaboração 

ativa num 

projeto que 

pode trazer 

grandes 

benefícios à 

comunidade

 • Ativação de um 

edifício 

abandonado, 

que está ao seu 

cuidado.

 • Desenvolvimento do 

know-how

 • Aumento do 

conhecimento da 

comunidade.

 • Aumento do 

reconhecimento por 

parte da 

comunidade

 • Vontade de 

experimentar novas 

formas de agir.

 • Reconhecimento 

público.

 • Universidade dos 

Açores

 • Disponível  • Consultadoria e 

apoio científico

 • Voluntários

 • Know-how 

consolidado

 • Participação ativa 

num projeto de 

psicologia 

comunitária

Após esta reflexão preliminar, iniciámos uma fase de entrevistas a cada stakeholder envolvido, que 
possibilitaram o ajustamento da teoria da mudança de partida e enfim a consolidação de uma teoria da 
mudança mais realista e identificativa da especificidades da localidade, bem como da transformação operada 
em cada stakeholder.

3. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA

DINAMIZADORES

Por dinamizadores entendemos as pessoas da Covoada, detentoras de saberes populares, que se 
disponibilizem para partilhar a sua arte, a dois níveis: voluntariamente, junto de outras pessoas da Covoada e 
remuneradamente, junto dos visitantes da Covoada.

Após as entrevistas a este stakeholder, percebemos a necessidade de distinguir entre os dinamizadores de 
primeira geração, que existem atualmente na comunidade e os dinamizadores de segunda geração, que 
aprenderão a arte com os primeiros no âmbito do projeto. Porque este ainda não se iniciou, apenas 
poderemos analisar as mudanças percepcionadas pelos dinamizadores de primeira geração.

Estes dinamizadores são, na sua maioria, pessoas de alguma idade que, quando envolvidos no projeto, terão 
mais oportunidades de convívio, o que proporcionará um aumento da estimulação e uma diminuição do seu 
isolamento. Partilhando os seus saberes, estas pessoas vão sentir-se valorizadas, o que gerará ganhos ao nível 
da sua auto-estima, assim como um sentimento de orgulho por colaborarem num projeto que promove o 
desenvolvimento sustentável da sua comunidade. Este projeto também poderá proporcionar oportunidades 
de remuneração pelo seu trabalho, se assim o desejarem.
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BENEFICIÁRIOS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO (RSI)

Neste projeto, as pessoas beneficiárias de RSI terão a oportunidade de se envolverem em várias atividades, 
como por exemplo as formações, onde poderão aprender saberes populares do seu interesse com os 
dinamizadores do projeto. Com estas formações e outras dinâmicas comunitárias desenvolvidas pelo ExAz, 
os beneficiários de RSI aumentarão as oportunidades de convívio, entre eles e com outras pessoas da 
comunidade, o que gerará uma aproximação deste grupo – habitualmente marginalizado – da restante 
comunidade da Covoada. Esta aproximação proporcionará o heteroconhecimento, o que poderá aumentar o 
espirito de interajuda.

O ExAz, enquanto projeto social adopta o bootstrapping1, promovendo sempre a partilha de recursos,. 
Ilustrando: o Centro terá uma cozinha tradicional açoriana com forno de lenha, disponível para toda a 
comunidade. O seu uso será promovido, principalmente junto dos mais carenciados. Este novo recurso 
aumentará as possibilidades de poupança naquele grupo, principalmente se aliado às novas competências 
adquiridas nas formações anteriormente referidas2.

Outro aspeto significativo da aprendizagem de saberes populares passa pelo sentimento de auto-valorização 
que irão sentir os benefeciários de RSI, por possuirem o domínio de determinada arte. Este sentimento, 
concerteza, contribuirá para uma melhoria da auto-estima e até da proatividade, visto que passam a ter um 
conhecimento com o qual poderão arranjar trabalho remunerado. O ExAz irá aproveitar estas formações para 
estimular o empreendedorismo deste grupo, pois considera-se ser esse o momento ideal para este tipo de 
intervenção.

1  Termo usado no campo do empreendedorismo para caraterizar uma postura de poupança de recursos.

2  É um facto que fazer pão no forno de lenha sai muito mais barato do que comprar na padaria. Salienta-se no entanto, que tendo consciência que esta mudança poderá ter 
implicações na quantidade de vendas do padeiro, que distribui pão na freguesia, contabilizou-se este fenómero efetuando um desconto, ao valor do retorno social, de 
nome deslocação, e que será abordado no subcapítulo 5.4.

Reuniões, dinâmicas 
comunitárias e workshop 

de PCI

Mais convívio

Mais 
intergeracionalidade

Menos 
isolamento

Mais 
estimulação

Mais 
auto-estima Orgulho

Sentem-se
valorizados

Novas
sinergias

Trabalho
remunerado

Mais partilha
de saberes
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O conhecimento de terreno permitiu-nos verificar que muitos destes beneficiários não participam nas festas 
religiosas e culturais da freguesia por se sentirem avaliados e julgados. O aumento do convívio e 
estabelecimento de novas relações de amizade, com outras pessoas da comunidade confere mais 
oportunidades de participarem em eventos da Covoada, quer sejam de índole cultural ou religiosa. Esta 
aproximação a pessoas não carenciadas poderá fazer com que os beneficiários de RSI sejam convidados ou 
estimulados a participar nestes eventos sociais, o que fará aumentar o seu sentimento de pertença ao espaço, 
ao grupo e à cultura da Covoada, promovendo-se enfim, de forma ampla, a sua inserção social.

Por último, também contemplamos que duma melhoria da auto-estima possa surgir da oportunidade de se 
virem a tornar dinamizadores do ExAz de segunda geração, permitindo-lhes afirmarem-se na comunidade, 
como pessoas com valor e um papel participativo na sociedade.

Dinâmicas comunitárias

Mais convívio

Mais entreajuda

Mais partilha
de recursos

Poupança

Aprendizagem
de saberes
populares

Auto-valorização

Mais auto-estima

Mais proatividade

Mais emprego

Mais convívio

Mais interesse
nos eventos da

comunidade

Modelagem de
comportamentos

Mais oportunidades
de participar 
nos eventos 

da comunidade

Mais partilha
de saberes

auto-afirmação

Mais auto-estima

Aumento do
sentimento
de pertença

ao espaço ao grupo à cultura

Inserção social

COMUNIDADE

O stakeholder comunidade abarca todos os residentes da Covoada, uma freguesia rural que, apesar de 
próxima da cidade de Ponta Delgada (20 minutos de carro), se encontra isolada, segundo a própria 
comunidade, por vários motivos, como: a Estrada Regional não passar pela freguesia; não ter atualmente 
atrativos turísticos ou a rede de transportes públicos ser cara, com poucas opções de horários diúrnos e sem 
opções noturnas (último autocarro é às 20horas). Este último fator impossibilita os trabalhadores 
indiferenciados da Covoada de aceitarem trabalhos por turnos na cidade, que se constituem por vezes a 
única opção para os mais carenciados.

O Experiencing Azores, através do Centro Comunitário de Turismo de Experiência, espera trazer visitantes à 
Covoada, que trarão movimentação financeira, não apenas por pagarem workshops e roteiros temáticos – 
proporcionando remuneração a pessoas locais –, mas também ao nível do aumento de vendas de refeições 
nos cafés, produtos do mini-mercado, artesanato local, produtos da Fábrica de Queijos da Covoada, bem 
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como ao nível do aluguer de propriedades. Estes visitantes serão, portanto, um fator essencial no combate ao 
isolamento referido pela comunidade e na dinamização financeira desta localidade.

As dinâmicas comunitárias que o Experiencing Azores pretende organizar também poderão ter bons efeitos 
no que toca à melhoria das relações intergeracionais (por exemplo, as formações dos dinamizadores idosos 
com jovens beneficiários de RSI) e das relações de vizinhança (por exemplo, através de dinâmicas 
participativas de PhotoVoice), que poderão proporcionar mais interajuda entre os elementos da comunidade 
e, no futuro, facilitar uma maior coesão social.

A divulgação dos novos produtos turísticos criados pelo ExAz com esta comunidade, implicará um plano de 
comunicação e marketing, que poderá gerar orgulho em pertencer a esta comunidade e, consequentemente, 
ativar uma maior coesão social.

Reuniões,
dinâmicas

comunitárias

Mais convívio

Melhores
relações de
vizinhança

Melhores
relações 

intergeracionais

Mais
entreajuda

MAIS
COESÃO SOCIAL

MENOS ISOLAMENTO
FACE AO EXTERIOR

MAIS VENDAS
ALUGUER DE PROPRIEDADE,

VENDA DE PRODUTOS
RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS

Aumento das
visitas externas

Maior oferta
turística

Workshop
de PCI

Roteiros
tursisticos

VISITANTES

O stakeholder visitantes inclui três tipos de público que o Centro Comunitário e de Turismo de Experiência 
espera receber, nomeadamente: (1) o público escolar (alunos e professores), (2) o público local (residentes em 
S. Miguel) e (3) o público flutuante (residentes fora de S. Miguel).

Junto do público escolar e residentes em S. Miguel, a participação nos workshops relacionados com o 
património cultural imaterial (PCI) da Covoada e nos roteiros temáticos (rota do leite, da lã, do vinho, das 
lendas, etc.) vai permitir-lhes reconhecer e valorizar o seu PCI, incrementando o sentimento de pertença aos 
Açores. Deste modo, estaremos a fomentar as possibilidades de preservação do mencionado património e, 
aliada à prevista divulgação da cultura açoriana que o ExAz pretende efetuar, gerar um significativo impacto 
ao nível do reforço da identidade micaelense.
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Junto do restante público (residentes noutras ilhas, continentais e estrangeiros) o contacto com a oferta 
turística do ExAz proporcionará o reconhecimento do PCI da Covoada, que ao aumentar o leque de 
experiências diferentes poderá fomentar a criatividade dos participantes, que poderão gerar novos saberes 
que agreguem tradições antigas às necessidades contemporâneas. O contacto direto dos turistas com a 
cultura e populações locais permite-lhes ainda valorizar a diversidade, aumentando a flexibilidade de 
pensamento e assim proporcionar um conhecimento mais aprofundado da cultura micaelense.

Por último, a oferta turística e pedagógica do ExAz proporciona uma ocupação saudável dos tempos livres, 
que se espera trazer grande satisfação a todos os seus clientes.

Roteiros turísticos,
workshops de PCI

Visitantes:
escolares e
residentes

Turistas:
continentais

e estrangeiros

Ocupação
saudável dos
tempos livres

SATISFAÇÃO

Reconhecimento do
PCI da Covoada

Preservação do
PCI

Aumento do
leque de

experiências

Contacto directo
com a cultura e

população locais

Flexibilidade 
de pensamento

Valorização da
diversidadeAumento

da criatividade

NOVOS SABERES

CONHECIMENTO MAIS
APROFUNDADO DA

CULTURA MICAELENSE

REFORÇO DA IDENTIDADE
MICAELENSE

Valorização da
cultura açoriana

Aumento do
sentimento de

pertença à 
Região

JUNTA DE FREGUESIA DA COVOADA

A junta de freguesia da Covoada, constituída por três pessoas com relevante poder na comunidade, acolheu 
com disponibilidade e dinamismo o ExAz, reconhecendo que os saberes populares são potencialidades 
capazes de atrair visitantes interessados em contactar com o Património Cultural Imaterial da Covoada. Este 
poder local constata ainda que o aumento do número de visitantes pode trazer aspetos menos positivos, 
como a poluição ou o aumento da despesa decorrente da necessidade de melhoria de determinadas infra-
estruturas, como passeios ou parques de estacionamento (mudança negativa).

Assim, o ExAz poderá espoletar uma maior degradação no meio ambiente da Covoada, o que poderá implicar 
a necessidade de aumentar as estratégias de preservação ambiental. Outra mudança identificada em 
conjunto com este stakeholder passa por uma possível alteração/melhoria da oferta de serviços da junta, quer 
para a população local, quer para os visitantes, podendo por sua vez, tornar a freguesia mais atraente para 
ambos os grupos. Este aumento da atratividade da Covoada pode ter um significativo impacto ao nível da 
notoriedade, para a junta de freguesia. Acresce ainda que o ExAz, ao “colocar a Covoada no mapa”, poderá 
também estar a contribuir para o aumento da notoriedade da própria freguesia e de todos os envolvidos 
neste processo de coesão e desenvolvimento local.



286

EXPERIENCING AZORES - Silêncio Sonoro

UNIVERSIDADE

A Universidade dos Açores, nomeadamente o Departamento de Ciências da Educação, é outro parceiro do 
ExAz, que contribuirá para a sua implementação e beneficiará de mudanças materiais. A participação deste 
Departamento no ExAz proporcionará uma aproximação entre a teoria e a prática, trazendo mais-valias a 
ambas as partes. É objectivo desta parceria colaborar ao nível da investigação científica, escrevendo pelo 
menos um artigo científico, que possa contribuir para o aumento do conhecimento na área da Psicologia 
Comunitária.

Este aumento de conhecimento também advém da abertura do projeto para receber estagiários ou 
estudantes de psicologia comunitária, interessados em colaborar voluntariamente, que possam levantar 
novas questões e formular novas reflexões, que gerem conhecimento. Ainda relativamente à abertura de 
locais de estágio no ExAz, crê-se que esta oportunidade poderá vir a melhorar as competências profissionais 
deste grupo, assim como o seu currículo, visto que o referido Departamento certificará a experiência 
profissional no âmbito do ExAz.

Assim, estas mudanças proporcionarão um aumento das possibilidades de empregabilidade do grupo de 
alunos-voluntarios. Sendo o ExAz um projeto de intervenção social comunitária, em que os referidos 
voluntários e corpo docente, colaborarão para o desenvolvimento sustentável de uma comunidade, estar-
se-á a promover uma cidadania mais participativa do referido grupo e a aumentar o seu bem-estar social, isto 
é, o sentimento positivo por colaborarem para a melhoria do bem-estar desta comunidade.

Conjuntamente, é dado científico, mas também do conhecimento geral, que o voluntariado na área social, 
proporciona um aumento da empatia e de afectos positivos, gerando melhorias ao nível da auto-estima.

Reuniões,
parceria e

colaboração

Referênciação
dos saberes
populares

Valorização do
potencial da

Covoada

Mais serviço
para visitantes

Alteração da
oferta de
serviços

Freguesia
mais atraente

NOTORIEDADE

DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL

Alteração do
meio ambiental

Mais visitantes
na freguesia

Abertura do
centro comunitário

de turismo de
experiência

Serviço mais
ajustados às

necessidades
da população
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Consultoria com
docente de Psicologia

Comunitária

Aproximação 
da teoria à pratica

Colaboração em
investigação científica

AUMENTO DO
CONHECIMENTO

SOBRE PSICOLOGIA
COMUNITÁRIA

MAIS 
AUTOESTIMA

MAIS 
BEMESTAR

SOCIAL

Mais cidadania
participativa

Voluntariado
de alunos de

psicologia

Mais empatia

Mais afectos
positivos

MAIS 
EMPREGABILIDADE

Melhor CV
Mais competências

profissionais

Oportunidade 
de experiência

 profissional

Abertura de locais
de estágio e aceitação

de voluntários
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4. PROVAS E VALOR

4.1. INDICADORES (QUANTIDADE)

Os indicadores são unidades de medida que ajudam a demonstrar se a intervenção em análise atingiu ou 
não os seus objetivos, isto é, os indicadores traduzem a unidade em que a mudança vai ser medida. Numa 
análise SROI prospetiva é fundamental construir indicadores capazes de medir as componentes objectiva e 
subjetiva das mudanças previstas. Assim, tentou-se definir, para cada mudança, um indicador objetivo e um 
indicador subjetivo.

Os indicadores podem caracterizar resultados, que são mudanças facilmente verificáveis e simples de 
quantificar – mas esse não é o cenário habitual dos projetos sociais, que muitas vezes alcançam mudanças 
intangíveis, que necessitam de uma análise mais aprofundada na sua construção.

Outro conceito fundamental numa análise SROI, é a distância percorrida (DP), que mede o caminho das 
mudanças experienciadas pelos stakeholders após o envolvimento no projeto. Para medirmos a DP é 
necessário avaliar o momento antes da intervenção (T0) e o momento após intervenção (T1). Desta forma, T0 
permite conhecer o baseline, isto é, excluir da análise a parte que o stakeholder detinha antes da intervenção. 
Assim, após a definição dos indicadores foi construído um questionário para cada stakeholder com base em 
escalas de sentimento e opinião tendo em conta, os referidos momentos T0 e T1. Os questionários foram 
todos aplicados presencialmente, excepto no caso do stakeholder visitantes, onde se aplicaram questionários 
on-line.

A quantidade de mudança (Qt) é calculada através da multiplicação da Distância Percorrida (DP) e do número 
da População (Pop) abrangida por essa mudança: Qt=DP x Pop. Na seguinte tabela, reunimos a informação 
que nos permitiu calcular a quantidade de cada mudança, assim como os indicadores selecionados para cada 
uma.

STAKEHOLDER MUDANÇAS INDICADORES DP POPULAÇÃO

Dinamizadores menos isolamento  • Nº de novas amizades/
contatos

 • Nível de isolamento

60%

47%

Procurando um número realista que não 
sobre-valorizasse esta análise, selecionou-se o nº 
10, enquanto número de pessoas abrangidas por 
este stakeholder.

mais estimulação  • Nº de atividades em 
que se envolve

 • Nível de estimulação 
(sensorial, cognitiva e 
social)

25%

31%

melhor auto-
estima

 • Nível de auto-estima

 • Satisfação que a 
pessoa tem com a sua 
vida

25%

81%
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STAKEHOLDER MUDANÇAS INDICADORES DP POPULAÇÃO

Dinamizadores orgulho  •  Nº de pessoas a quem 
revela que participa no 
ExAz

 • Nível de orgulho em 
colaborar para o 
desenvolvimento local

100%

97%

trabalho 
remunerado

 • Valor auferido em 
regime de prestação 
de serviços,

2946

Beneficiários de RSI poupança  • Quantidade de 
poupança quanto aos 
gastos em pão

/ Existem cerca de 134 beneficiários de RSI na 
Covoada. Seguindo uma prespectiva 
conservadora, parte-se do pressuposto de que a 
média do nº de elementos por agregado familiar é 
de 4 e que apenas 1 elemento por agregado terá 
uma participação ativa no ExAz. Assim, optou-se 
por selecionar cerca de ¼ da população total dos 
beneficiários de RSI , isto é 34.

trabalho 
remunerado

 • Valor auferido em 
regime de prestação 
de serviços,

/

inserção social  • Nº de participações 
em eventos sociais e 
culturais

 • Sentimento de 
pertença à 
comunidade

36%

67%

melhor auto-
estima

 • Nível da auto-estima

 • Satisfação que a 
pessoa tem com a sua 
vida

53%

76%

Comunidade da 
Covoada

coesão social  • Participação em 
eventos locais

 • .Aumento da coesão 
social

100%

33%

Sendo a freguesia da Covoada constituída por 
cerca de 1300 (Censos, 2011) pessoas e partindo do 
pressuposto que o projeto, mesmo sendo 
comunitário, não alcança todos os membros de de 
uma comunidade, selecionou-se metade da 
população total, 650 pessoas.

menos isolamento 
face ao exterior

 • Nº de visitantes da 
Covoada

 • Nível de isolamento da 
Covoada

57%

45%

mais vendas  • Nº de refeições 
vendidas nos cafés da 
Covoada

 • Dinamização da 
economia local

35%

37%
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STAKEHOLDER MUDANÇAS INDICADORES DP POPULAÇÃO

Visitantes reforço da 
identidade 
micaelense;

 • Nível de importância, 
da valorização do PCI, 
no reforço da 
identidade micaelense

 • Nível de importância, 
da valorização do PCI, 
para o aumento do 
sentimento de 
pertença

78%

36%

Mudança referente ao público local: existem cerca 
de 131.000 habitantes em S. Miguel (Censos, 2011) 
e selecionamos cerca de 5% destes, enquanto nº 
de pessoas que poderão ser abrangidas por esta 
mudança, nomeadamente 6550. Partindo da 
informação recolhida de um questionário on-line 
aplicado a 108 residentes em S. Miguel, onde 79% 
se interessa pelos saberes populares, afirmando 
que gostaria de os conhecer melhor e 97%afirma 
vir aproveitar a oportunidade de aprender/
contatar com os saberes populares, multiplicamos 
a média destas percentagens (88%) pelos 6550, 
chegando ao valor de 5764 pessoas locais 
interessadas nos produtos do ExAz.

conhecimento + 
aprofundado da 
cultura 
micaelense

 • Nível de conhecimento 
da região através do 
contacto com o PCI da 
Covoada

 • Nível de valorização da 
cultura com o contacto 
do PCI da Covoada

69%

55%

Mudança referente ao publico flutuante (não 
residente em S. Miguel). Em 2015, esperam-se 
91.000*dormidas na hotelaria tradicional, em S. 
Miguel, por mês. Multiplicou-se este valor por 
5meses (meses com maior afluência de turistas) e 
selecionou-se cerca de 1%, perfazendo 4550. De 71 
questionários on-line aplicados ao público 
flutuante, retiraram-se as seguintes informações:

97% interessa-se pelos saberes populares, 
afirmando que gostaria de conhecer a cultura 
local; 70% considera que contactar com o PCI dos 
Açores os fará conhecer melhor a região; 49% 
considera que contactar com o PCI dos Açores 
proporcionará conhecer pessoas locais e isso é 
algo que lhes interessa; 94% afirma que se tiver 
oportunidade de aprender/contactar com os 
saberes populares regionais aproveitará.

A média destes interesses é de 78%, valor pelo 
qual se multiplicou os 4550, perfazendo 3526.

Visitantes satisfação  • Nº de interessados em 
contactar com os 
saberes populares da 
Covoada

96% Estas são mudanças alcançadas pelos dois 
referidos tipos de público. Assim, fez-se a média da 
população das duas mudanças anteriores, 
chegando ao valor de 4645 pessoas.

novos saberes  • Grau de estimulação 
da criatividade no 
contato com o PCI da 
Covoada

27%
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STAKEHOLDER MUDANÇAS INDICADORES DP POPULAÇÃO

Junta de Freguesia 
da Covoada

Notoriedade  • Nº de ações 
relacionadas com a 
valorização e 
preservação do PCI da 
Covoada

 • Nível de atração da 
Covoada

86%

56%

Este stakeholder é constituido por 1 elemento, a 
junta de freguesia da Covoada.

Degradação 
ambiental

 • Aumento do nº de 
estratégias de 
preservação ambiental

67%

Universidade dos 
Açores

aumento do 
conhecimento 
sobre psicologia 
comunitária

 • Produção científica na 
área da psicologia 
comunitária

 • Mais conhecimento na 
área da intervenção 
comunitária

25%

100%

A turma de alunos de final de licenciatura de 
psicologia é composta por 40 alunos. 
Selecionamos 10% deste grupo, como podendo 
estar interessados em participar no ExAz. A estes 4 
alunos, acresce a Prof. Doutora Isabel Estrela Rego, 
consultora do projeto, prefazendo 5 pessoas, 
enquanto população abrangida pelo stakeholder 
Universidade.

mais 
empregabilidade

 • Melhoria do CV

 • Enriquecimento de 
competências 
profissionais

42%

100%

melhor auto-
estima

 • Nível da auto-estima

 • Satisfação que a 
pessoa tem com a sua 
vida

26%

15%

mais bem-estar 
social

 • Sentimento de 
bem-estar 
relativamente à 
Sociedade

77%

*Fonte: http://estatistica.azores.gov.pt/upl/%7B0ae5287c-28c2-411e-9f2a-bd7b29c9fc04%7D.htm
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4.2. DURAÇÃO

A duração consiste no espaço temporal até onde se vão sentir os efeitos das mudanças. Estimar a duração 
das mudanças permite-nos perceber por quanto tempo o projeto poderá exercer a sua influência. Para 
efetuar este cálculo, consultaram-se os stakeholders, através da seguinte questão, “Imaginando que este 
projeto termina, durante quanto tempo continuaria a sentir as seguintes mudanças?”, elencando de seguida 
cada uma das mudanças definidas para o stakeholder e respetivos intervalos de tempo, como resposta. 
Posteriormente, cruzaram-se os dados das médias das respostas com a nossa análise crítica.

Consideraram-se as mudanças, que apenas acontecem enquanto se dinamiza o projeto, mudanças com 
duração zero, nomeadamente “mais estimulação”, “melhor auto-estima”, “trabalho remunerado”, “satisfação” 
e “mais bem-estar social”. As mudanças com 1 ano de duração (após a finalização de 1 ano de projeto) são: 
“menos isolamento” dos Dinamizadores, “menos isolamento face ao exterior” e “mais vendas” da comunidade 
e “a degradação ambiental” da Junta de Freguesia. As mudanças que durarão 2 ou mais anos são: “ orgulho”, 
“poupança”, “inserção social”, “coesão social”, “reforço da identidade micaelense” e “novos saberes”, “ 
conhecimento mais aprofundado da cultura micaelense”, “ notoriedade”, “aumento do conhecimento sobre 
psicologia comunitária” e “mais empregabilidade”.

4.3. APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS

As mudanças que os projetos sociais geram, na sua maioria, não têm um preço de mercado, o que não 
significa que não tenham importância ou mesmo um valor. As aproximações financeiras (AF) constituem 
uma tentativa de estimar o preço destas mudanças. As AF podem-se determinar a partir das “preferências 
reveladas” e das “preferências declaradas”. As primeiras resultam da comparação de serviços existentes na 
sociedade, com preço tabelado, que sejam capazes de alcançar resultados (mudanças) semelhantes aos 
promovidos pelo projeto. As segundas obtêm-se consultando os stakeholders e envolvendo-os na 
determinação do valor da mudança.

Nesta análise, usámos maioritariamente o método das preferências reveladas, pesquisando no mercado 
serviços que promovessem mudanças semelhantes às do Experiencing Azores. Na mudança reforço da 
identidade micaelense usamos o método das preferências declaradas, devido à dificuldade em encontrar 
soluções do mercado, que não hipervalorassem o projeto. Nesse sentido perguntou-se ao stakeholder quanto 
estaria disposto a pagar para contactar/aprender os saberes populares da Covoada,através de wokshops que 
podem gerar esta mudança.

Em 4 mudanças conseguiu-se obter o valor direto da mudança, nomeadamente no stakeholder Dinamizadores, 
a mudança “mais trabalho” e no stakeholder beneficiarios de RSI, as mudanças “poupança” e “mais trabalho”. 
A “mais trabalho” refere-se aos workshops, que os dinamizadores (de 1ª e 2ª geração) vão ministrar aos 
visitantes e que serão pagos.

Este valor foi definido segundo a tabela do salário médio de um artesão com mais de 30 anos de experiência, 
para os dinamizadores de 1ª geração, que é de 982,00€ por mês. Partimos do princípio de que, 
aproximadamente, estes dinamizadores poderão em média trabalhar uma semana por mês (40horas), o que 
perfaz a quantia de 2946€ por ano, por dinamizador.
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Relativamente aos dinamizadores de 2ª geração (beneficiários de RSI) baseámo-nos no salário médio de um 
artesão com 1 ano de experiência, que é 570€ por mês. Partindo do principio anterior, de que conseguirão 
trabalhar uma semana por mês, poderão auferir, cada um deles, cerca de 1710€. Quanto à mudança 
“poupança”, fez-se o cálculo através da informação disponbilizada por um grupo de beneficiários de RSI, 
relativamente à poupança que poderão conseguir se começarem a fazer o seu pão, nos fornos de lenha do 
Centro Comunitário de Turismo de Experiência. As contas, referentes a esta quantidade de poupança, 
basearam-se em valores obtidos através de experiências reais e o valor aproximado foi de 506€ anuais.

Por último, na mudança “mais vendas” do stakeholder comunidade, usou-se o valor médio que um visitante 
poderá gastar na Covoada. Para encontrar este valor fez-se um ”pacote” constituído por 1 queijo (5€), 1 
souvenir de artesanato (5€) e uma refeição económica (10€), prefazendo o valor total de 20€.

A seguinte tabela reúne a informação sobre as aproximações financeiras, respetivos valores por mudança, 
forma de cálculo e fontes utilizadas, definidos para esta análise.

STAKEHOLDER MUDANÇA APROXIMAÇÃO 
FINANCEIRA (AF)

VALOR 
ANUAL

FONTE

Dinamizadores menos isolamento ir ao teatro e frequentar aulas de 

hidroginástica 

240,00  • Teatro Micaelense 

HealthClub Topfitness Park 

em PDL 

mais estimulação frequência de um atelier de 

pintura

360,00  • Atelier Martim Cymbron em 

PDL

melhoria da 

auto-estima

Consultas de psicologia (terapia 

breve de 12 sessões)

600,00  • Vários gabinetes de 

psicologia, nos Açores

orgulho viagem ao Santuário de Fátima 324,00  • Sata; Governo Regional dos 

Açores;

 • Hotel Alicante;

 • Célina Tours;

 • Restaurante Caprilia2; 

Restaurante Arcos de Fátima

trabalho 

remunerado 

valor de 40 horas mensais, de 

prestação de serviços, por ano, 

com base na tabela salarial de 

um artesão com 30 anos de 

experiência

2946€  • www.meusalario.org

Beneficiários de RSI poupança Valor de poupança gerado por 

terem a opção de fazer pão nos 

fornos de lenha do Centro

506€  • Questionário aos 

benefciários de RSI

 trabalho 

remunerado

valor de 40 horas mensais, de 

prestação de serviços, por ano, 

com base n a tabela salarial de 

um artesão com 1 ano de 

experiência

1710€  • www.meusalario.org
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STAKEHOLDER MUDANÇA APROXIMAÇÃO 
FINANCEIRA (AF)

VALOR 
ANUAL

FONTE

Beneficiários de RSI inserção social Formação em áreas que 

proporcionem facilmente o 

sentimento de utilidade e 

participação social, assim como o 

reconhecimento de outros 

(p.e.,eletricidade, costura, 

mecânica, culinária)

72,00  • Portaria n.º 60-A/2015–

Portugal 2020

melhor auto-

estima

Consultas de psicologia 600,00  • Vários gabinetes de 

psicologia, nos Açores

Comunidade coesão social  Participação num casamento 100,00  • http://www.casamentos.pt

menos isolamento 

face ao exterior

Pacote de telemóvel, telefone, 

televisão e internet

47,96  • NOS-Açores

mais vendas Gastos médios de um visitante à 

Covoada

20,00  • Rei dos Queijos

 • Maviripa

 • Adega Regional

Visitantes reforço da 

identidade 

micaelense;

Preferência revelada através da 

questão”quanto estariam 

dispostos a pagar para contatar 

com o PCI?”

33,00  • Questionário Visitantes

satisfação Almoçar fora com amigos 10,00  • breve pesquisa de mercado

novos saberes Ateliers de

cestaria (vime),

escamas de peixe

presépio de lapinha

11,00  • www.meusalario.org

 • CRAA–Centro Regional de 

Artesanato

conhecimento + 

aprofundado da 

cultura 

micaelense

Visita a instituições culturais, 

monumentos naturais, jardins 

botânicos, etc de São Miguel

34,50  • Preçarios dos museus da Ilha

Junta de freguesia da 

Covoada

Notoriedade  Plano de Comunicação e 

Marketing

5000,00  • Visual Kitchen

Degradação 

ambiental

Equipa de cantoneiros 7200,00  • www.ionline.pt/375526
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STAKEHOLDER MUDANÇA APROXIMAÇÃO 
FINANCEIRA (AF)

VALOR 
ANUAL

FONTE

Universidade dos 

Açores

aumento do 

conhecimento 

sobre psicologia 

comunitária

Prémio de Mérito 525,00  • Universidade dos Açores 

www.sa.uac.pt/reg/

regulamento_bolsasa.htm 

PRODATA www.pordata.pt

mais 

empregabilidade

frequência de uma formação que 

promova a empregabilidade

600,00  • Portaria n.º 60-A/2015–

Portugal 2020

melhor auto-

estima

Consultas de Psicologia 600,00  • Pesquisa de mercado

mais bem-estar 

social

Doação de brinquedos a uma 

IPSS

34,99  • Toys’r’rus
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5. IMPACTO E RETORNO SOCIAL

A metodologia SROI prevê um conjunto de cálculos de desconto, com o objetivo de evitar sobrevalorizações 
do valor das mudanças em análise, nomeadamente, a atribuição I, a atribuição II, a taxa de redução e a 
deslocação, que passamos a descrever. Estes cálculos basearam-se em informações recolhidas junto dos 
stakeholders, no segundo momento de envolvimento, assim como, na reflexão crítica da equipa avaliadora.

5.1. ATRIBUIÇÃO I

A atribuição I refere-se à parte da mudança que poderá acontecer independentemente da atividade do 
projeto. Para a calcular, incluiu-se nos questionários passados aos stakeholders, a questão “Se o Projeto não 
existisse, acha que estas mudanças poderiam acontecer na mesma?”, com uma escala binária de resposta 
(Sim/Não).

Sendo a Covoada uma localidade sem instituições sociais nem empresas turísticas, a esmagadora maioria dos 
inquiridos respondeu “não” à anterior pergunta, pois considerou que atualmente “não há concorrência” ao 
Experiencing Azores, isto é, que não há mais ninguém a intervir para gerar as mudanças que este projeto 
espera alcançar. Alguns membros da comunidade, nomeadamente do grupo de jovens da igreja, 
responderam que sim pois revelaram estar motivados para contribuir para o desenvolvimento da sua 
comunidade. Alguns vistantes, consideram que as mudanças referidas também se devem a outras entidades. 
Por fim, os inquiridos da Universidade dos Açores, consideraram que a própria instituição também colabora 
para as mudanças definidas.

5.2 ATRIBUIÇÃO II

A atribuição do tipo II refere-se à proporção de mudança imputada a fatores externos à intervenção do 
projeto em análise, Neste sentido, a questão lançada aos stakeholders foi: “Até que ponto acha que as 
seguintes mudanças poderiam também ser resultado da intervenção de outras organizações/instituições?”, 
com uma escala de Likert de 5 pontos3 para resposta. Ao contrário do que seria de esperar com os resultados 
obtidos na atribuição I, nesta questão alguns dos inquiridos consideraram que outras organizações podem 
contribuir para estas mudanças. Ao perguntarmos a quem se referiam, responderam que quando o 
Experiencing Azores iniciasse, outras organizações da comunidade iriam colaborar para os mesmos fins.

STAKEHOLDERS MUDANÇAS AT I AT II

Dinamizadores menos isolamento 0%  0%

mais estimulação 0% 0%

melhor auto-estima 0% 0%

orgulho 0% 0%

trabalho remunerado 0% 0%

3  “De alguma forma–0%”, “um pouco–25%”, “em parte–50%”, “em grande parte–75%”, “totalmente–100%”
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STAKEHOLDERS MUDANÇAS AT I AT II

Beneficiários de RSI poupança 0%  0%

mais trabalho 0% 0%

inserção social 0% 0%

melhor auto-estima 0% 0%

comunidade coesão social 15%  27%

menos isolamento face ao exterior 15% 26%

mais vendas 15% 23%

Visitantes reforço da identidade micaelense; 40%  30%

satisfação 25% 25%

novos saberes 25% 0%

conhecimento + aprofundado da cultura micaelense 15% 50%

Junta de freguesia da 

Covoada

Notoriedade 0%  0%

Melhor preservação ambiental 0% 0%

Universidade dos Açores aumento do conhecimento sobre psicologia comunitária 42%  67%

mais empregabilidade 42% 33%

melhor auto-estima 33% 33%

mais bem-estar social 25% 0%

5.3. TAXA DE REDUÇÃO

A taxa de redução pretende medir a deterioração dos efeitos das atividades do projeto ao longo do tempo. 
Uma taxa de redução de 0% significaria que a mudança suscitada nunca mais deixaria de existir e uma taxa 
de 100% significaria que as mudanças acabavam assim que a intervenção finalizasse.

Com base quer numa reflexão crítica relacionada com a nossa experiência profissional na área social, quer na 
análise da reação dos inquiridos, considerou-se os valores apresentados na seguinte tabela:

STAKEHOLDERS MUDANÇAS TAXA DE REDUÇÃO

Dinamizadores menos isolamento 75%

mais estimulação 75%

melhor auto-estima 75%

orgulho 0%

trabalho remunerado 100%
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STAKEHOLDERS MUDANÇAS TAXA DE REDUÇÃO

Beneficiários de RSI poupança 0%

mais trabalho 20%

inserção social 0%

melhor auto-estima 50%

Comunidade coesão social 25%

menos isolamento face ao exterior 50%

mais vendas 75%

Visitantes reforço da identidade micaelense; 50%

satisfação 100%

novos saberes 0%

conhecimento + aprofundado da cultura micaelense 0%

Junta de freguesia da 

Covoada

Notoriedade 25%

Melhor preservação ambiental 50%

Universidade dos Açores aumento do conhecimento sobre psicologia comunitária 0%

mais empregabilidade 0%

melhor auto-estima 50%

mais bem-estar social 50%

5.4. DESLOCAÇÃO

A deslocação refere-se às consequências negativas que a intervenção pode ter e calcula-se perguntando aos 
diferentes stakeholders se há outras pessoas impactadas pela intervenção do projeto e se esse impacto é 
positivo ou negativo.

Verificamos que, através da promoção junto das famílias de RSI do uso do forno de lenha comunitário para a 
feitura do seu próprio pão, provocaríamos um decréscimo de clientes no padeiro que distribui diariamente o 
pão nesta localidade. Sendo a percentagem de famílias beneficiarias de RSI cerca de 10% da população total 
da Covoada, consideramos ser este o valor da deslocação da mudança ‘poupança’.
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5.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL4

O impacto de cada mudança (valor da mudança) foi calculado através da multiplicação da quantidade de 
mudança (QM), referida no subcapítulo 4.1, e a aproximação financeira (AF), referida no subcapítulo 4.3. (QM 
x AF= Valor da mudança). Para se efetuar o cálculo do retorno social aplicou-se aquela fórmula a todas as 
mudanças, subtraindo-se depois os descontos acima mencionados.

O rácio do SROI é calculado pela divisão do valor atual líquido (VAL) dos benefícios pelo valor do investimento. 
O primeiro consiste no valor do retorno social do projeto, em cada ano, tendo em conta o efeito cumulativo 
do retorno social dos anos anteriores, com a respetiva taxa de desconto de 5,5%, ao ano (43764€). O segundo 
refere-se ao valor dos recursos investidos no projeto por todos os stakeholders (10015€).

Assim, o SROI do Experiencing Azores, a 3 anos é de 1:5, o que significa, que por cada euro investido, o projeto 
gera 5€ de retorno social.

5.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

A análise de sensibilidade é uma ferramenta que permite compreender os efeitos da alteração de diferentes 
variáveis no modelo de análise do projeto. Desta forma, pretende-se testar a robustez do projeto e identificar 
parâmetros críticos, isto é, variáveis capazes de influenciar o rácio do SROI.

Iniciamos esta análise comparando o impacto entre os vários stakeholders, de forma a compreender quem 
beneficiará mais e menos com este projeto. Como se pode verificar no gráfico “impacto por stakeholder”, o 
grupo mais beneficiado são os visitantes. Este é um resultado que nos satisfaz, visto que a médio/longo prazo 
se espera que sejam os visitantes a garantir a sustentabilidade do Experiencing Azores.

O grupo menos beneficiado é a junta de freguesia. Este facto deve-se sobretudo aos efeitos da mudança 
negativa “degradação ambiental” provocada pelo aumento de visitantes na Covoada que foi imputada a este 
stakeholder. Mesmo assim, a junta usufrui de um saldo positivo, que pode ser tanto maior quanto mais 
relevantes forem os resultados deste projeto, isto é, a junta de freguesia recolhe tanto mais notoriedade 
quanto mais impacto tiver o ExAz, no grande público. Existem outras pequenas mudanças, que não foram 
contabilizadas mas que poderão ter um peso para que a junta queira colaborar neste projeto, como a 
possibilidade de estarem a colaborar para o desenvolvimento local da sua freguesia.

Outro dado relevante, que o mesmo gráfico nos dá passa pela presença de impacto significativo, para todos 
os stakeholders nos anos seguintes à finalização do mesmo.

Quanto à análise gráfica do impacto por mudança, destacamos as três mudanças geradoras de mais impacto, 
por ordem decrescente, ‘trabalho remunerado’ (beneficiários de RSI), ‘reforço da identidade micaelense’ 
(visitantes) e ‘conhecimento mais aprofundado da cultura micaelense’ (visitantes).

As três mudanças com menos impacto positivo pertencem ao stakeholder Universidade, possivelmente 
devido ao reduzido número de pessoas que o compõem e são elas ‘mais empregabilidade, ‘melhor auto-
estima’ e ‘mais bem-estar social’.

4 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final.
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Destaca-se uma mudança negativa, a “deterioração ambiental” do stakeholder junta de freguesia, além de ser 
“compensada” por uma mudança positiva de valor semelhante (“notoriedade”), apresenta um valor baixo, 
comparativamente à maioria das mudanças.

Através da observação do gráfico “Valores das mudanças em 3 anos” salienta-se que são muitas as mudanças 
com impacto significativo, mesmo após a finalização do projeto, mudanças que terão tanto mais impacto 
quanto mais o projeto durar.

IMPACTO POR STAKEHOLDER

VALORES DAS MUDANÇAS EM 3 ANOS
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Sendo o Experiencing Azores um projeto de intervenção social comunitária, um fator essencial ao seu sucesso 
é o envolvimento da população. Assim, considerando o número de habitantes um fator crítico, fizemos a 
experiência de colocar um cenário pessimista e um otimista relativamente a este parâmetro:

PARÂMETROS CRÍTICOS PESSIMISTA ORIGINAL OTIMISTA

nº de dinamizadores 5 10 20

nº de beneficiários de RSI 5 34 68

nº da comunidade 100 650 1000

nº de visitantes 1000 média de 4645 9000

Universidade 1 5 10

SROI 1,1 5,2 9,9

Este exercício permitiu-nos verificar que este é um ponto de vulnerabilidade do projeto, mas também uma 
potencialidade, visto que a diversidade de stakeholders também contribui para mitigar o risco, ao mesmo 
tempo que augura um potencial de impacto bastante diversificado.

Outro parâmetro crítico poderão ser as aproximações financeiras, visto que surgiram dúvidas na sua definição. 
No cálculo do SROI do ExAz optou-se por seguir uma linha mais conservadora e não inflacionária, assim fez 
sentido colocar um cenário mais otimista a este nível e verificar o seu impacto.

MUDANÇA ORIGINAL JUSTIFICAÇÃO OTIMISTA

Poupança 
(Benef. de RSI)

506€ Nesta mudança apenas se contabilizou os ganhos em poupança no pão, 
mas os benef. de RSI poderão aprender técnicas de poupança noutras 
áreas. Assim, o valor da poupança poderia ser superior.

700€

Mais trabalho 
remunerado 
(Benf. RSI)

1710€ Pelos questionários aplicados aos visitantes parece haver um grande 
interesse do público nas ofertas do ExAz, assim poderemos ser menos 
“conservadores” na quantidade de trabalho remunerado que os 
beneficiários de RSI poderão arranjar neste projeto.

2500€

Coesão social 
(Comunidade)

100€ A AF desta mudança foi uma grande festa que unisse as pessoas 
(casamento), no entanto sabe-se que um evento único não é suficiente 
para aproximar as pessoas. assim, numa prespetiva menos conservadores 
poderia-se pensar numa AF que fossem 3 festas de Casamento.

300€

Mais vendas  
(Comunidade)

20€ A AF desta mudança contabilizou os gastos médios de um turista na 
Covoada, através de um pacote de refeição, queijo e souvenir. Visto ter sido 
feito um calculo modesto, sugere-se um cálculo mais “à vontade” para esta 
experiência.

30€

Satisfação  
(Visitantes)

10€ Em vez da AF- almoço com amigos–poderia usar-se uma AF–Passeio de 
walewatching, enquanto atividade turística gerardora de grande satisfação 
neste público e valor que os turistas estão disponíveis a pagar por uma 
experiência muito satisfatória

50€

novos saberes 
(Visitantes)

11€ Nesta AF pensou-se num atelier de 6horas para aprender algo de novo. 
Poderíamos ter sido menos conservadores e contemplar um atelier de 
18horas, visto existirem áreas de saber que necessitam de mais tempo para 
adquirir o conhecimento, como cestaria, tapetes de espadana, olaria, etc.

33€

SROI 5,2 8,8€
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Neste cenário otimista relativo às AF retiraram-se as atribuições das mudanças na comunidade, enquanto 
parâmetro critico detetado na segunda fase de envolvimento de stakeholders. Um pequeno grupo deste 
referiu que outras organizações poderiam colaborar para as mudanças apontadas pelo ExAz, depois do 
projeto iniciar a sua intervenção. Assim, foi contabilizado este desconto, que na realidade poderia ser 
considerado uma alteração promovida pelo ExAz, visto não existir ninguém atualmente a operar as mudanças 
previstas para este sth. Se ao último cenário otimista (8,8) se retirarem as atribuições na comunidade, o SROI 
sobe para 10,3.

No entanto, se considerarmos todos os cenários otimistas aqui apresentados, referentes à população, 
aproximações financeiras e atribuições, o SROI sobe para 14,5, valor máximo desta análise de sensibilidade.

Visto que se adoptou a análise mais conservadora possível relativamente às aproximações financeiras, 
considera-se que o cenário pessimista apenas contempla um parâmetro crítico: o número de habitantes 
aderentes ao projeto, sendo 1,1 o SROI mínimo desta análise de sensibilidade.
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6. CONCLUSÃO E 
RECOMENDAÇÕES

O Experiencing Azores (ExAz) é um projeto social comunitário que visa o desenvolvimento local de uma 
aldeia isolada no interior da ilha de São Miguel, de nome Covoada, que consiste na valorização, divulgação e 
preservação dos saberes populares locais enquanto meio promotor de dinâmicas sociais e económicas.

Considerando o Património Cultural Imaterial (PCI), elemento identitário fundamental  de uma comunidade e 
uma alavanca para o desenvolvimento local enquanto produto turístico e a crescente procura de experiências 
únicas por parte dos visitantes, o projeto ExAz alia a componente social à componente lúdica, através de 
propostas de turismo de experiência baseadas no contacto direto com as pessoas locais detentoras de 
saberes, constituindo-se um projeto inovador nesta região.

Com o objetivo de conhecer o possível impacto deste projeto elaborou-se uma análise SROI prospetiva, que 
nos levou a reconsiderar o território e os seus atores, amadurecendo a ideia e  tornando o projeto mais 
consistente.

No âmbito desta análise selecionámos sete stakeholders, nomeadamente os dinamizadores (pessoas 
detentoras de saberes populares), os beneficiários de RSI (famílias desfavorecidas), a comunidade local, a 
junta de freguesia, a Universidade dos Açores, os visitantes e os financiadores.

Com todos estes stakeholders, desenvolvemos a teoria da mudança que nos permitiu não só detetar 
mudanças novas, assim como conhecer o seu valor social. Concluímos que destes os stakeholders visitantes e 
os beneficiários de RSI detêm, no primeiro ano, o maior impacto e que nos dois anos seguintes, após a 
realização das atividades são os stakeholders visitantes e a comunidade quem recolhe os valores mais altos.

Encontrar uma mudança negativa - a degradação ambiental provocada pelo aumento significativo de 
visitantes àquela aldeia - permitiu-nos perceber a necessidade de prevenir os efeitos indesejáveis desta 
mudança. Também percebemos que o stakeholder junta de freguesia, recolhe pouco impacto, ao lhe ser 
imputada a referida mudança negativa. Assim, recomendaríamos, numa fase de melhoramento deste SROI, a 
pesquisa de outras mudanças significativas para a junta de freguesia, que permitam a este stakeholder 
perceber os seus ganhos na colaboração com o projeto. Destacamos, a título de exemplo, a mudança 
“participação num projeto de desenvolvimento local” como uma possível mudança a acrescentar à análise. 
Esta mudança atribui reconhecimento à importante colaboração da junta e é mensurável.

A análise de sensibilidade efetuada demonstrou que o ExAz é um projeto de tipologia de intervenção com 
algum grau de risco, visto que apresenta uma grande oscilação de SROI, entre o cenário pessimista (1,1) e 
otimista (14,5). A grande variabilidade deste SROI está sobretudo associada ao número de população que 
cada stakeholder pode abranger, isto é, se considerarmos que o projeto apenas consegue envolver um 
número reduzido de pessoas, a sua sustentabilidade poderá ser posta em causa, bem como o seu impacto 
social. Por outro lado, se o projeto conseguir envolver um número elevado de pessoas, poderá ter um alcance 
significativo. Sublinha-se o facto deste projeto abranger uma grande diversidade de stakeholders, o que  
diminuirá o risco de insucesso, visto que poderá  haver compensações de envolvimento entre stakeholders.

Salienta-se ainda que, aquando do envolvimento dos stakeholders na análise, nos deparámos com uma 
motivação transgeracional da população para abraçar este projeto. Foi com grande disponibilidade que 
fomos sendo recebidas pelos vários grupos envolvidos, que demonstraram vontade e, acima de tudo, 
acreditaram ser o projeto ideal para a sua Comunidade. 
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No entanto, estamos conscientes de que manter a motivação e o interesse, bem como gerir possíveis 
conflitos, é um trabalho desafiante, apenas ao alcance de uma equipa robusta e muito hábil nas relações 
inter-pessoais.

Outro ponto essencial a ter em conta é a avaliação do projeto. Esta deverá ser contínua, garantindo a 
pertinência do projeto desde da fase inicial e a coerência de todas as suas atividades e contributos. 
Consideramos que um projeto deste âmbito deveria manter-se no terreno pelo menos três anos, de forma a 
permitir uma avaliação real de todas as mudanças inerentes à intervenção, em prol de uma avaliação que 
permita o ajustamento das ações mantendo a coerência dos nossos propósitos.

Sabendo que um projeto para uma comunidade é mais sustentável se for feito pela mesma, salientamos que 
o ExAz se deve pautar por uma governança colaborativa entre as forças vivas, da comunidade e o poder 
local. Assim, torna-se essencial que a equipa que dinamize este projeto garanta o estímulo e o envolvimento 
de todos os atores ao longo das várias fases do projeto. 

Por fim, recomendamos que, além das cautelas acima referidas, seja feito um SROI avaliativo, após o 1º ano 
de intervenção, no sentido de monitorizar a efetividade dos resultados alcançados, assegurando a eficiência 
da relação custo/beneficio do projeto. Sentindo que se estão a dar passos importantes na implementação de 
uma cultura de avaliação entre as organizações sociais, temos a responsabilidade de continuar o exercício 
avaliativo que comprove o valor da intervenção social.
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Stakeholders Recursos Resultados Mudanças Descontos (DC) Impacto Cálculo do Retorno Social

Quem afetamos/
nos afeta?       

O que vão eles investir? Valor € Atividades em 
números

Descrição Indicador (QT) Duração Aproximação Financeira (AF) Valor AT I DES AT II RED QT x AF - DC Taxa de Desconto 5.50%

O que muda nas suas vidas? Como medimos a mudança? Que preço atribuímos à mudança? Ano 0 Ano 1 Ano 2

Dinamizadores Salário de artesão com 30 
anos de experiência: 4 
atividades mensais de 16h. 
+ IVA = 436,43 euros

5,237.24 € 10 formações menos isolamento 1. Nº de novas amizades/contatos; 2. Nível de isolamento 5 1 ir ao teatro  e frequentar aulas de hidroginástica 240.00 € 0% 0% 0% 75% 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 0.00 €

mais estimulação 1. Nº de atividades em que se envolve; 2.Nível de estimulação 
(sensorial, cognitiva e social)

3 0 frequência de um ateliê de pintura 360.00 € 0% 0% 0% 75% 1,080.00 € 1,080.00 € 0.00 € 0.00 €

melhor auto-estima 1. Nível de auto-estima;2. Satisfação que a pessoa tem com a 
sua vida

5 0 Consultas de psicologia (terapia breve de 12 sessões) 600.00 € 0% 0% 0% 75% 3,000.00 € 3,000.00 € 0.00 € 0.00 €

orgulho 1. Nº de pessoas a quem revela que participa no ExAz; 2. Nível 
de orgulho em colaborar para o desenvolvimento local

10 10 viagem ao Santuário de Fátima 324.00 € 0% 0% 0% 0% 3,240.00 € 3,240.00 € 3,240.00 € 3,240.00 €

trabalho remunerado 1.  Valor auferido em regime de prestação de serviços 10 0 valor de 40 horas mensais, de prestação de serviços, por ano, 
com base na tabela salarial de um artesão com 30 anos de 
experiência

2,946.00 € 0% 0% 0% 100% 29,460.00 € 29,460.00 € 0.00 € 0.00 €

Beneficiários de 
RSI

10 formações poupança 1.Quantidade de poupança quanto aos gastos em pão 34 10 Valor de poupança gerado por terem a opção de fazer pão 
nos fornos de lenha

506.00 € 0% 10% 0% 0% 15,483.60 € 15,483.60 € 15,483.60 € 15,483.60 €

mais trabalho remunerado 1. Valor auferido em regime de prestação de serviços 34 0 valor de 40 horas mensais, de prestação de serviços, por ano, 
com base na tabela salarial de um artesão com 1 ano de 
experiência

1,710.00 € 0% 0% 0% 20% 58,140.00 € 58,140.00 € 0.00 € 0.00 €

inserção social 1. Nº de participações em eventos sociais e culturais; 2.
Sentimento de pertença à Comunidade

17 2 Formação em áreas que proporcionem facilmente o 
sentimento de utilidade e participação social, assim como o 
reconhecimento de outros (p.e.,eletricidade, costura, 
mecânica, culinária)

72.00 € 0% 0% 0% 0% 1,224.00 € 1,224.00 € 1,224.00 € 1,224.00 €

melhor auto-estima 1. Nível da auto-estima; 2.Satisfação que a pessoa tem com a 
sua vida

22 0 Consultas de psicologia (terapia breve de 12 sessões) 600.00 € 0% 0% 0% 50% 13,200.00 € 13,200.00 € 0.00 € 0.00 €

Comunidade da 
Covoada

Voluntariado 8,275.00 € 96 dinâmicas 
comunitárias

coesão social 1.Participação em eventos locais ; 2. Aumento da coesão social  433 2 Participação num casamento 100.00 € 15% 0% 27% 25% 26,867.65 € 26,867.65 € 26,867.65 € 20,150.74 €

menos isolamento face ao exterior 1.Nº de visitantes da Covoada; 2.Nível de isolamento da 
Covoada

332 1 pacote  de tm, telefone, tv e internet 48.00 € 15% 0% 26% 50% 10,023.74 € 10,023.74 € 10,023.74 € 0.00 €

mais vendas 650 1 Gastos médios de um visitante à Covoada 20.00 € 15% 0% 23% 75% 8,508.50 € 8,508.50 € 8,508.50 € 0.00 €

Visitantes Preço atividades 21300 440 visitas-
roteiros  
48 workshops

reforço da identidade micaelense; Nível de importância, da valorização do PCI, no reforço da 
identidade micaelense; Nível de importância, da valorização do 
PCI, para o aumento do sentimento de pertença

3285 2 Preferência revelada através da questão ”quanto estariam 
dispostos a pagar para contactar com o PCI?”

33.00 € 40% 0% 30% 50% 45,530.10 € 45,530.10 € 45,530.10 € 22,765.05 €

satisfação Nº de interessados em contactar com os saberes populares da 
Covoada

4459 0 Almoçar fora com amigos 10.00 € 25% 0% 25% 100% 25,081.88 € 25,081.88 € 0.00 € 0.00 €

novos saberes Grau de estimulação da criatividade no contato com o PCI da 
Covoada

1254 10 Ateliês de  
cestaria (vime),  
escamas de peixe 
presépio de lapinha

11.00 € 25% 0% 0% 0% 10,345.50 € 10,345.50 € 10,345.50 € 10,345.50 €

conhecimento + aprofundado da 
cultura micaelense

Nível de conhecimento da região através do contacto com o 
PCI da Covoada; Nível de valorização da cultura com o contacto 
do PCI da Covoada

2186 10 Visita a instituições culturais, monumentos naturais, jardins 
botânicos, etc de São Miguel

34.50 € 15% 0% 50% 0% 32,052.23 € 32,052.23 € 32,052.23 € 32,052.23 €

Junta de 
Freguesia da 
Covoada

Cedência do edifício e 
resposabilização pela sua 
manutênção

4.831,94 € 12 reuniões Notoriedade 1.Nº de ações relacionadas com a valorização e preservação do 
PCI da Covoada; 2. Nível de atração da Covoada

0.857 5 Plano de comunicação e marketing 5,000.00 € 0% 0% 0% 25% 4,285.00 € 4,285.00 € 4,285.00 € 3,213.75 €

Degradação ambiental 1.Aumento do nº de estratégias de preservação ambiental 0.67 1 Equipa de cantoneiros -7,200.00 € 0% 0% 0% 50% -4,824.00 € -4,824.00 € -4,824.00 € 0.00 €

Universidade 
dos Açores

Consultadoria e 
voluntariado

2,202.79 € 72h. de 
consultadoria + 
192 h. de 
voluntariado

aumento do conhecimento sobre 
psicologia comunitária

1.Produção científica na área da psicologia comunitária; 2.Mais 
conhecimento na área da intervenção comunitária

3 10 Prémio de mérito na área da psicologia 2,525.00 € 42% 0% 67.% 0% 1,449.86 € 1,449.86 € 1,449.86 € 1,449.86 €

mais empregabilidade 1.Melhoria do CV; 2.Enriquecimento de competências 
profissionais

4 10 Frequência de uma formação que promova a 
empregabilidade

600.00 € 42% 0% 33% 0% 932.64 € 932.64 € 932.64 € 932.64 €

melhor auto-estima 1.Nível da auto-estima; 2.Satisfação que a pessoa tem com a sua 
vida

1 1 Consultas de psicologia (terapia breve de 12 sessões) 600.00 € 33% 0% 33% 50% 269.34 € 269.34 € 269.34 € 0.00 €

mais bem-estar social 2.Sentimento de bem-estar relativamente à Sociedade 4 1 Doação de brinquedos a uma IPSS 35.00 € 25% 0% 0% 50% 105.00 € 105.00 € 105.00 € 0.00 €

Financiadores 65,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total 102,015.03 € Total 286,655.03 € 286,655.03 € 156,693.15 € 110,857.36 €

Valor presente de cada ano (após descontos) 286,655.03 € 148,524.32 € 99,600.06 €

Valor atual líquido total (VAL) 534,779.41 €

VAL - Investimento 432,764.38 €

Retorno Social € por € (VAL / investimento) 5.2

8. MAPA DE IMPACTO
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A Via Hominis é uma cooperativa de solidariedade social, criada para investigar, desenvolver e implementar 
em Portugal a geriatria enquanto especialidade clínica e orientadora de cuidados especializados, trazendo à 
evidência o valor da relação nas intervenções em doentes idosos dependentes e na educação, com o objetivo 
último de criar e implementar o primeiro referencial de qualidade em cuidados humanizados.

Os ambientes terapêuticos Snoezelen têm dado origem a muitos investimentos em salas nas instituições de 
apoio, sendo já mais de 200 em todo o país. Contudo, a maioria ou não é utilizada ou não é totalmente 
rentabilizada, devido à falta de técnicos com formação específica e resultados sustentáveis.

Esta análise avalia o uso concomitante das técnicas de estimulação multissensorial Snoezelen e da 
humanização profissionalizada, proporcionada pela metodologia relacional de cuidados em Humanitude - 
antes, durante e após as sessões com idosos dementes.

Com um SROI de 5,39, este piloto leva-nos a crer que o valor revela a necessidade de mudança da típica 
abordagem alopática, onde a pessoa é palco para a aplicação de técnicas por parte do cuidador (“curador”), 
para um paradigma holístico e profilático onde a forma de relacionamento com a pessoa sob cuidado, é 
também parte da equação.

Dois grandes desafios tornaram-se evidentes para que os impactos se ampliem e sustentem:

1. Criar estratégias para capacitar e envolver os cuidadores informais (familiares) e 

2. Acompanhamento clinico multi e interdisciplinar – físico, mental e social, reduzindo os efeito da 
iatrogenia medicamentosa.

Conclui-se que o cuidado humanizado faz a diferença e o projeto leva essa ferramenta aos cuidadores.
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1. ÂMBITO E STAKEHOLDERS

1.1. ÂMBITO DA ANÁLISE

Em Portugal assiste-se ao envelhecimento generalizado da população, com mais de 2 milhões acima dos 65 
anos (Censos 2011). A demência não é o resultado da idade avançada e a perda grave da memória não é uma 
consequência habitual do envelhecimento. Contudo as doenças do cérebro parecem ser mais comuns nas 
pessoas mais velhas.

A demência consiste numa perda das funções mentais, envolvendo problemas com a memória, o raciocínio e 
a privação sensorial. A demência é um problema sério de saúde pública, com impacto importante em milhões 
de pessoas afetadas e nas suas famílias.

O principal fator de risco para a demência é a idade. Aproximadamente 3% dos homens e mulheres com 
idades entre os 65 e os 74 anos sofrem de demência, mas após os 65 a percentagem de pessoas com 
demência duplica aproximadamente em cada década de vida. A proporção de pessoas com 85 ou mais anos 
com demência situa-se entre 25 e 35%. No entanto, é importante compreender que a demência é uma 
doença da idade mais avançada, mas não faz parte do envelhecimento normal.

Foi escolhida para esta análise, como representativa daquele contexto, a freguesia de Arroios (a mais 
populosa e envelhecida de Lisboa) e o Centro Social Paroquial de S. Jorge de Arroios (CSPSJA) como resposta 
social típica de apoio a esta problemática.

Sendo a nossa missão dotar as instituições de saúde e acolhimento com ferramentas de comprovado impacto 
na saúde e no bem-estar dos idosos portadores ou em risco de demência, visamos:

 • Melhorar a eficiência e a eficácia das interações entre os pacientes, seus cuidadores e familiares;

 • Manter ou melhorar os processos sensoriais e cognitivos;

 • Valorizar a pessoa, melhorando a sua autoestima;

 • Manter ou melhorar a autonomia e independência e

 • Contribuir para o aumento das competências dos cuidadores.

Deste processo vêm resultando evidências e investigação científica por parte dos técnicos da Via Hominis, 
que tornaram imperativa, também, a identificação e medição do impacto social.

Projeto: ampliação e sustentação dos resultados do Snoezelen

Metodologia: a partir das sessões em sala (momento privilegiado de interação personalizada), perceber qual 
o contributo catalisador das técnicas relacionais humanizantes, nos resultados, sua duração e impactos 
noutros stakeholders.

Processo: formação profissional on job em estimulação multissensorial Snoezelen e metodologia relacional 
Humanitude.

Período: avaliação prospetiva 2015-2016 com projeção em 2017 e 2018.

Público-alvo: organizações que dispõem de salas de Snoezelen, famílias, financiadores de projetos de apoio a 
esta problemática e a Via Hominis, Crl enquanto agente disseminador de conhecimento.
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1.2. STAKEHOLDERS

1.2.1. STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS

A identificação dos stakeholders significativos envolveu a nossa parceria com o CSPSJA e a consulta de 
literatura, tendo por base a experiência de vários anos de implementação de salas de snoezelen e avaliação já 
realizada dessa intervenção.

IDOSOS

Beneficiários diretos. Partimos da constatação de que a relação interpessoal com pessoas com demência é 
difícil. É preciso complementar os cuidados com outros métodos de interação e estes relacionam-se 
diretamente com os sentidos. O uso do snoezelen potencia a relação e promove maior qualidade de vida, 
minimizando os efeitos da privação sensorial.

FAMÍLIAS

Cuidar de um idoso com síndrome demencial encontra-se associado a níveis elevados de ansiedade, irritação, 
depressão, somatização, levando à paulatina degradação do ambiente familiar (75%), consumo de 
psicotrópicos (48%) e desenvolvimento de doenças do foro mental (17%). O snoezelen ajuda a perceber que a 
estimulação sensorial deverá ir para lá da sala, devendo-se também desenvolver em atividades da vida 
quotidiana.

CUIDADORES ESPECIALIZADOS

Receberam formação em Snoezelen-Humanitude. São beneficiários diretos do snoezelen porque lhes permite 
uma maior interação com os idosos, levando a maior realização pessoal e profissional. Responsáveis pela 
ligação com as atividades fora da sala–quer com os demais cuidadores, quer com as famílias–na manutenção 
de um continuum de estimulação adequada.

CSPSJA

Instituição parceira da Via Hominis para o desenvolvimento do modelo de implementação integrado 
Snoezelen-Humanitude. Representa o perfil típico da resposta social onde a população alvo se encontra. 
Investiu na formação, nas metodologias e na criação da sala. Tem-se tornado uma unidade de referência, 
vendo a sua imagem institucional reconhecida e diferenciada positivamente.

VIA HOMINIS CRL

Para além da formação profissional, acompanha tecnicamente o projeto e busca medir os seus resultados a 
nível de saúde e bem-estar dos idosos, orientando diretamente a implementação do mesmo. Da parceria 
com a instituição ficará com o usufruto da sala para a atividade formativa. Cofinanciador da sala.

FORNECEDOR OI DESIGNS

Empresa com quem o CSPSJA estabeleceu relação comercial, para a aquisição dos equipamentos da sala.

JUNTA DE FREGUESIA

Parceiro estratégico do CSPSJA enquanto publicitador do projeto e recurso (sala snoezelen).
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FINANCIADORES

O SROI prospetivo será apresentado a possíveis financiadores, para que estes participem na potenciação de 
mais mudanças, ainda que indiretamente, com a aquisição necessária de mais equipamento para a sala de 
snoezelen.

OUTRAS INSTITUIÇÕES LOCAIS

Potenciais utentes da sala de snoezelen com os seus clientes idosos. Pela parceria de utilização validam a 
replicação na sua instituição.

STAKEHOLDERS INCLUÍDOS? JUSTIFICAÇÃO

Idosos

com síndromes demenciais

sim São os  Beneficiários diretos do projeto snoezelen. Enquanto clientes do 

Centro e utilizadores das sessões de estimulação sensorial.

Família sim Os idosos do Centro de Dia, estão inseridos na família. Os beneficios do 

snoezelen estão associados a menores níveis de agitação e agressividade, 

pelo que a família poderá detetar mudanças.

Cuidadores Especializados sim  Participantes neste projeto para dinamizar as sessões de estimulação 

sensorial, recolher dados psico-fisiológicos e sociais e participarem na 

deteção da mudança para a construção do SROI.

CSPSJ Arroios sim A resposta social Centro de Dia é o elemento fulcral, cujas mudanças 

sendo altamente relevantes, são contudo ao nível da imagem, portanto 

imateriais.Incluído enquanto principal investidor

Via Hominis sim A credibilidade e imagem são impactadas, mas o seu funcionamento não 

é afetado de forma material por esta intervenção, é no entanto, incluído 

enquanto investidor

Fornecedor (OI designs) não É stakeholder não incluído porque não provoca impacto nas mudanças 

nem o seu bem-estar é afetado.

Poder Local (Junta de 

Freguesia)

não Não material. Divulgador do projeto nos meios de comunicação de que 

dispõem.

Outras Instituições locais não O seu funcionamento não é afetado de forma material pela atividade.

Financiadores não A sua associação a um projeto de sucesso é uma mudança imaterial .
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1.2.2. ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

O envolvimento dos stakeholders ocorreu em dois momentos e está diretamente ligado às atividades do 
projeto e ao impacto na teoria da mudança, quer de partida quer à chegada e a distância percorrida.

Os stakeholders que foram envolvidos participaram ativamente através de entrevistas semi-estruturadas, 
inquéritos, obervação participante e recolha de literatura, antes e durante o desenvolvimento do SROI. 
Marcou-nos a impossibilidade de recolher elementos mais representativos dada a dimensão da população 
alvo ser pequena (5 idosos, 3 cuidadores, 5 familiares) o que nos impele a envolver mais idosos e mais 
cuidadores para maior generalização das mudanças à chegada.

O stakeholder CSPSJA confirma a necessidade de projeção de novas mudanças, nomeadamente as 
relacionadas com o envolvimento diário da família.

Excluiram-se stakeholders que não influenciavam as mudanças tais como: Oi Designs, Junta de Freguesia de 
Arroios, Outras Instituições e Financiadores.

STAKEHOLDERS Nº PARTICIPANTES MÉTODO DE ENVOLVIMENTO

Idosos 5 Dada a Imposibilidade de recolha de elementos representativos devido 

à sua baixa cognição, a aplicação de inquéritos e escalas foram 

triangulados com: informações: do enfermeiro do CSPSJA; avaliação dos 

cuidadores e coordenador da Unidade Universitária de Geriatria da 

FMUL.

Família 5 Entrevistas semi-estruturadas telefónicas e presenciais.

Cuidadores 

especializados

3 Participação na reunião inicial para a recolha de elementos a utilizar na 

análise SROI (recolha imparcial dos dados gerados nas sessões de 

estimulação sensorial).

CSPSJArroios 1 Entrevistas com o diretor técnico e geral, para determinação dos pontos 

sensiveis da inter-relação com os cuidadores, idosos e familiares, que 

orientaram o decurso dos trabalhos e aplicação de questionários.

Via Hominis 2 Entrevistas de consultoria sobre a aplicação das metodologias de 

estimulação sensorial e humanização da relação, antes, durante e após 

as sessões de Snoezelen.
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2. RECURSOS E ATIVIDADES

2.1. INVESTIMENTOS

O processo de viabilização das sessões de Snoezelen passa, primariamente, pela formação de profissionais de 
saúde (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros ou psicólogos) nas áreas de animação ou de 
serviço social, que prestam apoio às organizações. Sendo o Snoezelen um ambiente terapêutico que faz uso 
da estimulação sensorial, os profissionais são orientados para o uso consciente dos sentidos para aceder à 
memória emocional do paciente. Tal pode ser conseguido de forma continuada pelo uso profissionalizado 
do toque, do olhar, da fala, da verticalidade (pilares dos cuidados em Humanitude) e/ou em salas desenhadas 
e equipadas para, mais aprofundadamente, fazer uso da luz, sons, aromas, experiências táteis e propriocetivas.

Para definir um modelo de atuação que produza e monitorize resultados, é necessário o seguinte conjunto 
de investimentos:

STAKEHOLDERS RECURSOS VALOR

Idosos Tempo. Devido à condição de não autónomos dependentes, o seu 

tempo não tem contra valor determinado por um possível custo de 

oportunidade. 

não considerado

Familias Tempo. A fim de monitorizar resultados, a intervenção prevê a 

realização de 10 entrevistas (15min/ entrevista) aos familiares no início 

e no final deste programa piloto (6º mês). Porque o tempo é um 

recurso sensível, são efetuados quando vão buscar o idoso ao final do 

dia.

não considerado

CSPSJ Arroios Espaço e equipamento a adquirir (cama de água com sistema 

vibro-acústico).

Formação (25h+35h)

3.000€

 

875€+1400€

Cuidadores Especializados 225 sessões. 35min/sessão (0,65h) a 1€/sessão (1) 225€

Via Hominis Tempo de apoio às atividades

(1h/semana durante 30 semanas a 10€/h)

Gestão do projecto

(1h/semana durante 30 semanas a 10€/h)

Equipamento de monitorização.

300€

300€

170€

TOTAL  6 270€
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CÁLCULO DO CUSTO POR 
SESSÃO *

INVESTIMENTO Un EUROS

 Custo de Funcionamento

 

 

 

Custo total por utente (2014)*  1 370,42 €

Custo por dias de utilização (2ª–Sábado)  26 14,25 €

Custo por hora (09h00-18h30)  9,5 1,50 €

Custo por sessão (1)  0,65 1,00 €

Amortização do investimento 

 

 

 

 

Amortização equipamento (anos) 3 000,00 € 4  750,00 €

Amortização formação (anos) 2 275,00 € 3  758,33 €

Soma  1 508,33 €

Custo por dias de utilização 26  58,01 €

Custo por hora  9,5  6,11 €

Custo por sessão (h)  0,65  4,00 €

Total  5,00 €

* Fonte: Serviços contabilisticos

2.2. RESULTADOS

A formação é a peça chave deste projeto, decorrendo em contexto teórico e prático. A metodologia base, 
transversal a toda a instituição – Humanitude – decorre ao longo de 35h (5 dias) e prepara 12 profissionais 
para serem agentes de mudança e apoio ao processo de humanização dos cuidados na organização. O 
Snoezelen prepara 3 dinamizadores de sessões em sala de estimulação sensorial ao longo de 25h (3 dias). 
Estas têm a duração aproximada de 35 minutos e estão estruturadas em ciclos de 15 sessões, 2 vezes por 
semana.

Neste protótipo SROI serão testados 3 ciclos de 15 sessões por paciente (45 no total) a fim de verificar e 
validar os ganhos de saúde e bem-estar marginais, e assim validar a eficiência e avaliar a eficácia, determinar 
o custo de cada sessão e o ponto de maximização do seu benefício.

No início do projeto e no fim de cada ciclo serão realizadas entrevistas com os familiares, a fim de avaliar a 
evolução da perceção da sua condição de saúde e impactos no contexto familiar. Estas entrevistas são 
orientadas pela equipa da Via Hominis e executadas pelos cuidadores especializados, no âmbito das suas 
funções que pontualmente incluem estes momentos de ponte.
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SERVIÇOS ATIVIDADES CENTRO DE 
CUSTOS

MEDIDA

Formação profissional Formação Gestão Snoezelen (25h) 

Humanitude (35h)

Entrevistas Avaliação Gestão 15 entrevistas (3,75h)  

semi estruturadas (15 min/entrevista)

Sessões Snoezelen Preparação da sessão e materiais Gestão 1h/semana

Sessão, com monitorização 

(neurosky)

Sessão 0,65 h duração 

Avaliação de resultados de saúde e 

bem estar

Gestão 1h/semana
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3. TEORIA DA MUDANÇA

3.1. TEORIA DA MUDANÇA À PARTIDA

O envolvimento inicial dos stakeholders permite-nos desenhar uma teoria da mudança que considere a sua 
perspetiva sobre o impacto da humanização da relação, consciente e profissionalizada (Humanitude) e o 
papel que o snoezelen, enquanto momento relacional privilegiado, pode ter na vida das pessoas idosas e dos 
que com elas interagem.

A intervenção através do snoezelen pretende diminuir o impacto da privação sensorial na vida dos idosos. A 
sensorialidade permite-lhe manter as capacidades cognitivas, sociais e afetivas, sempre com o foco na sua 
valorização enquanto pessoa e contribuindo para a melhoria do seu estado de saúde. Para concretizar os 
objetivos propostos, os colaboradores do CSPSJA, sob supervisão da Via Hominis, dinamizam as seguintes 
atividades: formação, entrevistas e acompanhamento.

Cada atividade não afeta apenas os seus beneficiários diretos – as pessoas idosas – abrangendo, ainda, outros 
stakeholders que poderão sentir mudanças benéficas, por exemplo, ao nível de redução de custos da 
medicação, redução dos efeitos da agitação, ansiedade, agressividade e do síndrome do pôr-do-sol o que 
pressupõe melhor ambiente familiar e institucional.

Os cuidadores, também eles beneficiários diretos, serão afetados por uma mudança positiva na medida em 
que verificam que a estimulação sensorial promove comportamentos mais ajustados nos idosos, o que se 
traduz numa melhoria das relações, originando por seu turno maior motivação no trabalho.

A partir deste envolvimento, desenhamos a seguinte grelha para identificar o tipo e a relevância das 
mudanças por stakeholder, a fim de as agrupar e preparar a sua monitorização, perceber e medir as evoluções 
ao longo da implementação do projeto.

STAKEHOLDERS PROBLEMA CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Idosos Demência, Privação 
sensorial

Acesso a estimulação 
sensorial

Aumento das capacidades 
sensoriais

Melhoria e/ou 
manutenção das 
capacidades 
cognitivas

Conhecimento sobre a 
real privação sensorial

Aumento do sentimento 
de conforto e prazer

Aumento dos 
sentimentos de 
felicidade / auto-
estima

Recuperação de 
memórias afetivas

Melhoria das capacidades 
relacionais

Aumento da 
perceção de carinho 
sentido

Agitação, 
agressividade, 
ansiedade

Diminuição dos 
sentimentos de ansiedade

Diminuição do Síndrome 
pôr-do-sol

Redução de 
psicofármacos e 
outra medicação 
complementar

Diminuição da agitação e 
agressividade



317

SNOEZELEN COM IDOSOS EM CONTEXTO HUMANITUDE - Via Hominis

STAKEHOLDERS PROBLEMA CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Famílias Dificuldades na 
relação com a pessoa 
idosa

Maior descanso a nível 
físico (noite)

Melhoria das relações Maior descanso 
emocional

Despesas com a 
medicação

Redução da medicação 
SOS e dosagem

Diminuição de 
despesas com 
medicação

Cuidadores Dificuldades na 
relação com a pessoa 
idosa

Maior conhecimento das 
limitações sensorias da 
pessoa idosa

Facilidade de 
compreender 
comportamentos físicos e 
emocionais da pessoa 
idosa

Diminuição de 
sentimentos de 
angústia

Proporcionar lazer, 
relaxamento à pessoa 
idosa

Valorização da formação Aumento da satisfação 
pessoal

Maior valorização e 
motivação 
profissional

Descoberta da pessoa por 
detrás do corpo

Alteração da consciência 
da importância da relação 
perante dementes

Alteração da 
consciência da 
importância da 
relação entre 
cuidador e a pessoa

Via Hominis  Publicitação da 
metodologia 
(serviços formativos e 
infraestruturas (salas)

Possibilidade de recolha e 
divulgação de resultados

Disseminação como 
critério de qualidade em 
cuidados humanizados

Valorização enquanto 
fator multiplicador da 
Rede de Unidades de 
Referência 
Humanitude (RURH)

Outras Instituições, 
Comunidade Local

Acesso à terapia Acesso ao serviço Acesso à formação Integração na RURH

Investimento reduzido

Co-investimento em 
novas salas e recursos 
humanos especializados

 Democratização do 
conhecimento e 
benefícios da 
Humanitude e 
Snoezelen

Poder Local (Junta de 
Freguesia)

Respostas sociais 
para população 
envelhecida

Identificação de mais uma 
resposta para o desafio 
demográfico atual

Compromisso visando a 
disseminação dos 
benefícios 

Valorização das 
respostas que visem 
a humanização como 
critério de decisão 
politica

Divulgação do 
projecto

Publicitação na 
comunidade

Disponibilidade para 
co-investimento em novas 
infraestruturas e formação 
dos recursos humanos das 
respostas sociais próprias

 Mais e melhores 
respostas no apoio a 
pessoas 
dependentes

3.2. TEORIA DA MUDANÇA À CHEGADA
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IDOSOS

A intervenção em ambiente snoezelen beneficiará os clientes do CSPSJA, proporcionando-lhes atividades em 
sessões específicas que promovem a base de sustentação das capacidades cognitivas, contribuindo para 
maior qualidade de vida e fomentando uma relação facilitada com os cuidadores.

A estimulação multissensorial reduz a agitação e a ansiedade, levando ao aumento do nível de auto-estima, 
com consequente reflexo no bem-estar psicológico e físico.

Ao utilizar-se o snoezelen em estados depressivos ou distímicos tem-se como principal objetivo aumentar a 
sensibilidade através dos recetores sensoriais que são estimulados isolada e simultaneamente numa 
abordagem multissensorial e diminuir a frequência de consultas de foro mental. O resultado pretendido é 
promover processos de plasticidade neuronal que ativem os processos de estabilização cognitiva. Apesar 
dos resultados imediatos, quase toda a literatura refere que os efeitos do snoezelen não perduram para lá da 
sessão (para além da redução do nível de ansiedade, agitação e pressão arterial).

De acordo com a hipótese em teste, foi possível comprovar e extrapolar efeitos que perduram quando as 
sessões são efetuadas e contextualizadas em ambiente humanizado, fazendo o uso consciente e profissional 
do olhar, fala e toque na promoção da individualidade, liberdade e verticalidade da pessoa. Uma forma 
continuada de subtil estimulação multissensorial antes, durante e após a sessão.

Contudo, foi identificada a necessidade de um apoio clinico holístico e proativo para evitar terapêuticas 
farmacológicas para lá da sua estrita necessidade, diminuindo situações de iatrogenia e consequente redução 
da medicação.

FAMÍLIAS

Paralelamente aos cuidadores formais, semelhantes mudanças poderão ser observadas nas famílias enquanto 

Demência
Privação 
sensorial

Agitação, 
agressividade, 

ansiedade

Conhecimento sobre 
a real privação sensorial

Acesso a estimulação 
sensorial

Recuperação de 
memórias afetivas

Diminuição dos sentimentos 
de ansiedade

Diminuição da agitação 
e agressividade

Aumento do sentimento 
de conforto e prazer

Aumento das capacidades 
sensoriais

Melhoria das capacidades 
relacionais

Diminuição do Síndrome 

Bem-estar 
psicológico

Estabilização 
cognitiva

Redução 
da medicação
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cuidadores informais no que respeita à melhoria relacional, levando a menor stress e consequente bem-estar 
no ambiente familiar, causa e consequência no desenvolvimento de estratégias de coping.

Toda a literatura afirma a clara correlação entre a saúde dos familiares cuidadores e o nível de desafio que é 
cuidar de um idoso demente: o desconhecimento da origem e da possibilidade de cura gera ansiedade, 
irritação, depressão, alterações na atividade profissional, nos tempos livres e de lazer, desaguando na 
necessidade de recurso a fármacos psicotrópicos.

Apesar de não conseguirmos, no âmbito deste protótipo, uma avaliação quantitativa e qualitativa num 
período de tempo relevante e natural, foi confirmado como expectável, a longo prazo, a redução de custos 
com a saúde dos familiares, também designados como “pacientes ocultos”. Não foram identificadas em curso 
nenhumas outras terapias ou atividades com efeito direto na melhoria do estado de saúde geral dos familiares 
enquanto cuidadores.

Há, no entanto, outras mudanças que podem impactar negativamente os stakeholders idosos e famílias. Ao 
promover maior auto-estima nos idosos, a mesma pode estar associada a maior autonomia. Muitas vezes a 
família habitua-se a gerir todas as decisões, desde as mais básicas das atividades da vida diária às financeiras. 
Neste caso referimos, de modo especial, as AVD’s (Atividades de vida diária). Momentaneamente, os idosos 
podem apresentar a possibilidade de retomar alguma autonomia o que pode originar desencontros 
familiares, tornando-se difícil perceber a disponibilidade intermitente para assumir as AVD’s. Podem surgir 
dúvidas sobre como lidar com a situação.

CUIDADORES ESPECIALIZADOS

bem-estar no 
ambiente familiar

Redução de custos 
com saúde - familiares

Dificuldades na relação 
com a pessoa idosa

Maior descanso 
a nível físico (noite)

Apoio clinico 
holístico e proactivo

Melhoria das relações

Somatização

Despesas com 
a medicação

Redução da medicação 
SOS e dosagem

Foi referido pelos cuidadores que o facto de a instituição ter implementado os cuidados em Humanitude fez 
diferença, permitindo em última análise que, em alguns dos casos, só após a aplicação em contínuo dessa 
metodologia foi possível criar condições para levar os idosos à sala para uma intervenção mais profunda, 
sistematizada e complexa. Ficou claramente expresso que só a conjugação das duas abordagens, tem 
permitido que os resultados em bem estar psicológico e estabilização cognitiva perdurem para lá do tempo 
e espaço das sessões, potenciando a redução da medicação. Esta informação é amplamente validada por 
toda a literatura.

Os cuidadores, durante e após a intervenção no snoezelen , testemunham o aumento de empatia com as 
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pessoas idosas. A base filosófica e as técnicas promotoras de cuidados humanizados, por via dos seus 
resultados, vão-se assim interiorizando, passando a constituir património dos cuidadores, que deles fazem a 
base da sua atuação em contínuo desenvolvimento.

À semelhança de um processo terapêutico em que, para debelar um foco de particular dificuldade, se recorre 
à intervenção cirúrgica, é unânime a informação de que a estimulação multissensorial continuada que os 
cuidados em Humanitude proporcionam constitui base da mudança experimentada, onde as sessões de 
snoezelen constituem o momento “cirúrgico” para os casos mais complexos (demências). Induzir a uma reação 
humana positiva por parte de quem está sob os seus cuidados, é a base da sua profissão e, por consequência, 
da sua realização pessoal, onde o momento da sessão é uma ferramenta importante para catalisar resultados.

A grande conclusão, passa então, pela perceção de que as sessões não são em si uma terapia, mas um 
ambiente terapêutico, se utilizado como um momento relacional privilegiado, potencialmente fonte de 
realização pessoal e profissional. A verificação desta alteração qualitativa nas relações entre cuidadores e 
idosos, permite-lhes desenvolver mais objetivamente a perceção do valor da sua profissão em geral e do seu 
serviço em particular.

Com os restantes cuidadores podem surgir impactos negativos1, pelo fato de nem todos poderem usufruir 
do acompanhamento das sessões de snoezelen com os idosos. O snoezelen é visto como um espaço e 
momento especial, tranquilizador para ambos. As questões da competição profissional pode ter de ser 
confrontada, o que faz com que os cuidadores que acompanham os idosos no Snoezelen sejam vistos como 
aqueles que estão a receber um tratamento diferenciado, já que também usufruem das características e 
possibilidades da sala. Conseguem-se mudanças com os idosos que fora daquele ambiente não seria possível. 
E surgem questões do tipo: “eu também sou atenciosa e não consigo os mesmos resultados, é porque o 
idoso prefere a outra cuidadora”, o que traz desgaste emocional (por exemplo, o senhor A que não cedia a 
tomar banho ajudado pela cuidadora C o que estava a originar escalada de agressividade e ansiedade foi 
levado ao snoezelen pela cuidadora B – encarregue das sessões – e o relaxamento fez com que aceitasse 
depois facilmente e se tornasse colaborante na prestação dos cuidados de higiene).

1  Conforme Análise de sensibilidade apresentada em seção própria.

Dificuldades 
na relação com 
a pessoa idosa

Maior conhecimento 
das limitações sensoriais 

da pessoa idosa

Facilidade de compreender 
comportamentos físicos e 

emocionais da pessoa idosa

Diminuição de 
sentimentos de 

angústia

Proporcionar lazer, 
relaxamento 

à  pessoa idosa

Valorização 
da formação

Descoberta  da pessoa 
por detrás do corpo

Aumento da satisfação 
pessoal

Alteração da consciência 
da importância da relação 

perante dementes

Maior valorização e 
motivação profissional

Alteração da consciência 
da importância da relação 
entre cuidador e a pessoa

Bem-estar 
psicológico

Perceção do
valor do serviço

que presto

Competição
profissional

(inveja)
MUDANÇA
NEGATIVA
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4. PROVAS E VALOR

4.1. INDICADORES (QUANTIDADE)

IDOSOS

O bem-estar psicológico dos idosos com síndromes demenciais foi medido através de dois indicadores: 
necessidade de consultas de foro mental e o nível de auto-estima. Para a sua medição foi utilizado um 
inquérito aplicado aos idosos pelos cuidadores durantes as sessões de snoezelen. Para a estabilização 
cognitiva usamos uma VAS (Visual Analog Scale) física e o SAM (Self-Assessment-Manikin), que é uma medida 
pictográfica, que utiliza a sequência de figuras humanoides, para representar a classificação das dimensões 
emocionais, facilitando a compreensão a pessoas com comprometimentos cognitivos. Permitiu-nos avaliar a 
experiência do snoezelen antes e depois da intervenção, considerando as duas dimensões: experiência 
(cognitiva) e de bem-estar (afetiva), e assim avaliar a perceção do estado geral de saúde.

A estimulação ativa mecanismos sensoriais de plasticidade e remodelação de circuitos cerebrais promovendo 
a ativação da memória emocional, atenção, relaxamento, melhoras dos ritmos circadianos, concentração e 
inibição da dor, potenciando a redução da medicação – por efeito psicossomático a nível geral e a de 
psicofármacos em particular. A melhoria da relação com o ambiente físico e humano, reduz a necessidade 
destes últimos para controlar a agitação, agressividade ou depressão, verificando-se não só uma redução 
quantitativa, mas também qualitativa (tipologia e dosagem). Estes indicadores foram avaliados com apoio 
dos cuidadores formais e famílias através da aplicação dos questionários, cruzados com informação e 
avaliação clinica e sustentada na literatura.

FAMILIARES

Cuidar de idoso com síndrome demencial está muitas vezes associado a níveis elevados de irritação, 
ansiedade e depressão, com importante influência na saúde dos familiares, sendo recorrente o uso de 
psicofármacos com natural peso nos custos com a sua saúde.

A diminuição das atividades sociais é frequente pela vergonha e/ou “falta de tempo” devido à diminuta 
perceção da importância das mesmas para a saúde sensorial e cognitiva. O snoezelen revela a estimulação 
multissensorial como ferramenta e que deve também desenvolver-se em atividades da vida quotidiana, 
sendo necessário dar tempo suficiente à pessoa para que possa experimentar diferentes sensações ao longo 
do dia (ex: passeios aos locais de memórias emocionais positivas, jardins, terra de origem, recuperar cheiros, 
imagens e sabores).

Nesta dinâmica, a perceção da qualidade do ambiente familiar e o número de atividades lúdicas mensais que 
incluam o idoso foram então os indicadores para medir mudanças no ambiente familiar

O resultado dos inquéritos e da entrevista semiestruturada foram triangulados com uma validação subjetiva 
dos cuidadores que fazem a ponte com as famílias, com a literatura que refere a clara interdependência e 
fundamenta adiante a aproximação financeira, e dados da Consulta Multidisciplinar de Geriatria do HPV (feita 
com a presença de pelo menos um familiar cuidador) e Visita Domiciliária de Geriatria da Unidade Universitária 
de Geriatria da FMUL.
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CUIDADORES ESPECIALIZADOS

O burnout profissional associado aos cuidados de pessoas dementes tem vindo a ser referido como uma das 
consequências mais marcantes, caracterizando-se pela exaustão emocional, muitas vezes associada a 
demissões e/ou absentismo e sem capacidade para o desenvolvimento de estratégias de coping.

A melhoria das relações com os idosos desperta para a perceção do valor do serviço prestado e 
consequentemente ao aumento do nível de satisfação profissional.

A escala WHOQOL-Bref (versão portuguesa) adaptada serve de base avaliativa das mudanças relacionadas 
com o bem estar e a qualidade de vida, que, de acordo com a OMS, estão assente na conjunção dos domínios 
fundamentais, físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Através da Humanitude conseguimos 
intervir em todos eles, e com as sessões de Snoezelen muito particularmente no físico e psicológico, usando-o 
como porta de entrada para a intervenção preconizada–holística e sustentável.

Os inquéritos e entrevistas foram elaborados de forma a avaliar o estado inicial e prospetivar o mesmo após a 
intervenção. A média destas diferenças nos indicadores de cada mudança é a distância percorrida (DP), cujo 
valor foi multiplicado pelo nº de elementos da amostra de cada stakeholder, dando-nos assim a quantidade 
de mudança experimentada.

STAKEHOLDER MUDANÇA INDICADOR DP QUANTIDADE

Idosos Bem-estar Psicológico Necessidade de consultas do foro 

mental

28% 1,41

Nível de autoestima

Estabilização Cognitiva VAS Física 24% 1,19

Perceção do estado geral de saúde

Redução da medicação Nº medicamentos por dia 

(excluindo psicofármacos)

28% 1,41

Nº psicofármacos

Familias Alteração dos custos de 

saúde

Influência da condição do idoso 

demente na saúde dos familiares

33% 1,63

Toma de psicofármacos 

alteração no ambiente 

familiar

perceção da qualidade do ambiente 

familiar

20% 1,00

Cuidadores Nº atividades lúdicas mensais que 

incluam o idoso

Perceção de valor do seu 

serviço

Frequência de demissões ou 

absentismo

25% 0,75

Nível de satisfação profissional
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4.2. DURAÇÃO

Triangulando os resultados de entrevistas com os dados da UUG (formada em Humanitude) que faz a 
reavaliação anual, conclui-se que os efeitos perduram nos idosos e familiares de forma variada entre 6 meses 
a 1 anos após as intervenções, sendo muito dependente do nível de acompanhamento.

Nos cuidadores a mudança toma um carácter mais permanente, mas a necessitar sempre de reforço cíclico.

Usaram-se ponderações subjetivas sobre os indicadores para ultrapassar a referida variabilidade.

Stakeholder Mudança Indicador Ponderação Anos Duração

IDOSOS Bem-estar Psicológico Necessidade de consultas 

do foro mental

50% 2,0 1,75

Nível de autoestima 50% 1,5

Estabilização Cognitiva VAS Física 60% 1,5 1,50

Perceção do estado geral de 

saúde

40% 1,5

Redução da medicação nº medicamentos por dia 

(excluindo psicofármacos)

40% 2,0 1,70

Nº psicofármacos 60% 1,5

Familias Alteração dos custos de 

saúde

Influência da condição do 

idoso demente na saúde 

dos familiares

40% 2,0 1,70

Toma de psicofármacos * 60% 1,5

Alteração no ambiente 

familiar

perceção da qualidade do 

ambiente familiar

70% 2,0 1,85

nº atividades lúdicas 

mensais que incluam o 

idoso

30% 1,5

Cuidadores Perceção de valor do seu 

serviço

Frequência de demissões ou 

absentismo

30% 3,0 3,00

nível de satisfação 

profissional

70% 3,0
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4.3. APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS

IDOSOS

Bem-estar psicológico: devido aos compromissos cognitivos, não é verosímil obter respostas credíveis 
declaradas, pelo que fizemos busca no mercado para o valor médio de sessões de psicoterapia2 como 
abordagem alternativa. Assumiu-se o critério do mesmo número de sessões: 40€/sessão x 45 sessões = 
1800€.

Estabilização cognitiva: com base num estudo suíço de 2015, onde cuidadores informais foram questionados 
“quanto estariam disponíveis para pagar (ano) pela estabilização das habilidades cognitivas e funcionais das 
pessoas sob seus cuidados”, fizemos a mesma pergunta aos familiares da nossa população, colocando os 
valores numa base comum de acordo com o número de sessões previstas (225) e cruzamos os dados. Os 
resultados foram praticamente coincidentes: média de 45€/sessão nos nossos questionários e de 43,73€ no 
estudo suíço. Para a transferência do valor da realidade suíça para a portuguesa, foi usado o conversor PPC 
(0,52).

Dado a relevância e consistência do estudo suíço3 (126 participantes), optámos pelos resultados deste, 
obtendo assim um valor um pouco mais conservador: 43,73€ x 225 sessões = 9.840€.

Redução da medicação: segundo um estudo publicado na revista brasileira de Geriatria e Gerontologia em 
2012, em resultado de uma unidade universitária de geriatria idêntica à portuguesa, sobre a polimedicação, 
inapropriação e o uso de psicofármacos em pacientes com idade média de 75 anos, verificou-se que a média 
era 7,3 medicamentos, dos quais 1,75 (24%) são psicofármacos. Estes dados são ligeiramente inferiores aos 
registados pela UUG, mas ainda não estão publicados, pelo que mais uma vez optamos pela aproximação 
mais conservadora4. Segundo o INFARMED, o preço médio do medicamento em Portugal é de 10,09€ (2014). 
Partindo do pressuposto que cada embalagem dá para 1 mês e o período do projeto são 6 meses: 10,09€ x 6 
x 7,3 = 442€, dos quais 106€ (24%) são psicofármacos.

FAMÍLIAS

Redução dos custos de saúde: sabendo que a maioria da população em Centro de Dia reside, ou com o 
cônjuge ou com a família de um filho (ou com o suporte direto deles), isso indica-nos que um idoso demente 
é cuidado informalmente em média por duas pessoas. Em consequência direta ou indireta do papel de 
cuidador, 48% tomam psicofármacos, desenvolvendo 17% deles problemas de saúde mental5. Segundo o 
relatório Psicofármacos: Evolução do consumo em Portugal Continental (2000 – 2012 INFARMED), a média 
ponderada do consumo de ansiolíticos, anti- depressivos e soporíferos, é de 0,5€/dia. Sendo pelo menos 1 
dos cuidadores também é idoso, fizemos uso do rácio 1,75 psicofármacos/pessoa da AF anterior, sendo então 
o custo médio no período de: 0,5€ x 1,75 x 180 dias = 157,50€.

2 http://rutelemos.com/honorarios.html
3 http://www.globalvaluexchange.org/valuations/alzheimers-disease-patients-willingness-to-pay-for-the-prevention-of-further-detrioration-(median-household-

wealth)/
4 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-98232012000100006&script=sci_arttext
5 http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/7152/2/Cuidadores%20Informais%20de%20Doentes%20de%20Alzheimer%20Sobrecarga%20Fis.pdf
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Ambiente familiar: o acolhimento de um idoso demente impacta normalmente negativamente no ambiente 
familiar. Foi verificado que para uma mudança positiva neste, elas estão dispostas a pagar por sessões de 
terapia conjunta6. Buscando no mercado português, chegamos ao valor médio por sessão de 45€/sessão 
para uma periodicidade quinzenal7. Para o período considerado teremos 45€ x 6 meses x 2 (quinzenal) = 
540€.

CUIDADORES ESPECIALIZADOS

Perceção do valor do seu serviço: na saúde e no serviço social, cuidar está inerente à verificação de efeitos 
positivos na saúde e bem-estar da pessoa cuidada. A não se verificar, gera-se uma perceção de incumprimento 
com o seu propósito, algo que tem a sua origem na mais profunda característica humana – a utilidade. Por 
serem profissões sustentadas essencialmente na relação, a necessidade de satisfação com os resultados é 
mais evidente, verificando-se a predisposição para abdicar até 35% do salário para a obter8. Usando da tabela 
salarial de Assistente Social/Fisioterapeuta nível VIII em IPSS (perfil médio), temos então: 773€ x 35% x 6 
meses = 1.623€.

Stakeholders Mudança Aproximação financeira (AF) Valor da AF

Idosos com 

síndrome demencial

 Bem- estar psicológico Sessões de Psicoterapia 1 800,00 €

 Establização cognitiva Revelada:Disponibilidade para pagar pela 

estabilização das habilidades cognitivas e 

funcionais (Suiça)

Declarada: idem

9 840,00 €

Redução da medicação Custo do consumo médio de fármacos em 

idosos com média de idade de 75 anos (6 

meses)

442,00 €

Famílias Redução dos custos de saúde Influência da condição do idoso demente na 

saúde dos familiares

157,50 €

Toma de psicofármacos 

Alteração no ambiente familiar Perceção da qualidade do ambiente familiar 540,00 €

Nº atividades lúdicas mensais que incluam o 

idoso

Cuidadores 

especializados

Perceção de valor do seu serviço Frequência de demissões ou absentismo 1 623,00 €

Nível de satisfação profissional

6  http://www.globalvaluexchange.org/outcomes/satisfaction-of-family-relationships-(change-in)/
7  http://www.innerways.pt/precario
8  http://www.globalvaluexchange.org/valuations/wage-cut-that-people-would-take-to-work-in-a-job-they-like/
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5. IMPACTO E RETORNO SOCIAL

5.1. ATRIBUIÇÃO I

A Humanitude e o Snoezelen foram inequivocamente identificados pelos cuidadores e CSPSJA, como os 
únicos fatores que contribuíram para a mudança, concluindo-se que se o projeto não haveria outros fatores a 
concorrer para as mesmas mudanças (logo, considerou-se não haver atribuição do tipo I a descontar ao valor 
das mudanças).

Quanto aos familiares não foi fácil obter uma resposta objetiva, pois a ideia de “fatalidade” condiciona muito 
a reflexão.

5.2 ATRIBUIÇÃO II

Este tipo de atribuição foi encontrada através das entrevistas semi-estruturadas realizadas aos cuidadores, 
respondendo por si e enquanto elementos de ligação com os idosos e familiares a quem entrevistaram sobre 
outras atividades que considerem estar a contribuir para as mudanças. Nestes nada registaram, contudo há 
percepção de que a interação coletiva recorrendo à música, aparenta contribuir para as suas e dos idosos.

STAKEHOLDERS MUDANÇAS AT II FONTE/QUESTÃO

Idosos com síndrome 

demencial

 Bem- estar psicológico 10% Tem frequentado outras atividades no Centro que 

podem contribuir para estas mudanças?

 Estabilização cognitiva 10%

 Redução da medicação 10%

Famílias Alteração dos custos de saúde 0%

Alteração no ambiente familiar 0%

Cuidadores 

especializados

Perceção de valor do seu serviço 10% A entrevista semi-estruturada realizada aos 

cuidadores revelou a percepção de que há 

características pessoais que favorecem a relação

5.3. TAXA DE REDUÇÃO

À medida que o tempo passa após as atividades, mais as mudanças estão expostas a fatores externos que 
podem reduzir o impacto. A redução explora a deterioração dos efeitos da atividade ao longo do tempo. O 
reforço da formação, a supervisão e a dinâmica institucional segundo a Humanitude garantem a manutenção 
das mudanças. Foi calculada com base nos resultados das entrevistas semi-estruturadas aos stakeholders.
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STAKEHOLDER MUDANÇA REDUÇÃO FONTE/QUESTÃO

Idosos com síndrome 

demencial

 Bem- estar psicológico 75% Entrevistas semi-estruturadas realizadas e 

trianguladas com enfermeiro do CSPSJA e 

UGG FMUL/HPV.

 Establização cognitiva 75%

 Redução da medicação 75%

Famílias Alteração dos custos de saúde 50% Daqui a 1 ano quanto acha que poderia ser 

a redução dos custos em saúde

Alteração no ambiente familiar 50% Daqui a 1 ano quanto acha que poderia 

melhorar o ambiente familiar

Cuidadores especializados Perceção de valor do seu serviço 25% Daqui a 1 ano quanto acha que poderia 

melhorar o ambiente familiar

5.4. DESLOCAÇÃO

Para a determinação da deslocação questionaram-se os stakeholders se há outras pessoas impactadas pela 
intervenção do Snoezelen-Humanitude e, no caso de haver, se esse impacto é positivo ou negativo. Nenhum 
inquirido referiu que o impacto é negativo, o que nos faz concluir que a Deslocação para todos os stakeholders 
é zero.

5.5. CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL

O SROI é o resultado do balanceamento do custo dos recursos aplicados para a estruturação e 
operacionalização do projeto, com os benefícios por si gerados e identificados junto de todos os stakeholders 
envolvidos e incluídos nesta análise.

Apesar de prospetiva, a nossa avaliação pôde beneficiar dos primeiros outcomes ao fim de apenas 5 sessões, 
possibilitando o seu uso enquanto orientadores do processo avaliativo e dos fatores ter em conta na 
construção do indicador SROI, cujo resultado está espelhado no mapa de impacto9.

Com um investimento global básico de apenas 6.270€ (uma sala de snoezelen completa custa cerca de 
10.000€), o resultado de 1:5,39 demonstra que a nossa proposta de conjugação com a humanização da 
relação, profissionalizada, potencia mais impacto e valor, com menos custos que o investimento na tecnologia 
– e os seus efeitos perduram.

9 O Mapa de Impacto, com os dados essenciais desta análise, é apresentado no final
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5.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Importa determinar o grau de robustez do modelo e de dependência (risco) quando exposto a variações no 
comportamento dos stakeholders ou nos fatores que condicionam as mudanças.

Para analisar a sensibilidade às variações, usámos duas abordagens distintas:

- uma para avaliação mais macro, procurando determinar se há risco de a avaliação estar demasiado 
dependente dos parâmetros de maior peso identificados na observação do mapa de impacto e dos gráficos 
1 e 2, impondo cortes nestes até se chegar ao rácio 1:1;

- e um segundo para uma avaliação mais qualitativa, decorrente das dificuldades ou fragilidades 
metodológicas sentidas na colheita dos dados, vertidas numa análise de cenários extremos.

Da observação dos gráficos e do mapa de impacto, verifica-se um elevado peso do stakeholder Idosos, e 
dentro destes da mudança “estabilização cognitiva”, provavelmente muito condicionada pela escolha da 
aproximação financeira.

Para além do teste da redução neste fatores, impusemos igualmente importantes reduções naqueles em que 
não foram encontradas relevantes condicionantes, como os descontos (atribuições I e II), testando assim o 
efeito de uma eventual má identificação nestes capítulos.

Pela análise dos efeitos marginais na abordagem 1:1 e das variações conducentes para cenários extremos, 
conclui-se que o cenário de grande dependência dos fatores de avaliação referentes aos idosos não têm uma 
correlação direta, estando antes mais exposto ao risco de outras intervenções contributivas para as mudanças 
(atribuição II) -o que está em linha com a relevância da Humanitude no projeto – ou da duração - o que está 
em consonância com a literatura.

Alteração dos parâmetros SROI  

5,39

Efeito 

marginal

Aumentar a Atribuição 1 para todas as mudanças em 20% 4,31 20%

Diminuir a Aproximação Financeira de maior valor em 30% 3,44 20%

Aumento de atribuição II de todas as mudanças em 20% 2,68 22%

Diminuir a Aproximação Financeira de 2º maior valor em 15% 2,60 3%

Reduzir a quantidade de mudança de 30% nas famílias 2,55 2%

Reduzir em 1 ano a duração da mudança nos Idosos 1,40 45%

Aumento da taxa de redução em 15% 1,38 1%

Reduzir a quantidade de todas as mudança em 20% nos Idosos 1,19 14%

até 1,00 Rácio 1:1
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Apesar de na parte final deste piloto termos ficado convencidos que o stakeholder outros cuidadores deverá 
ser avaliado de forma independente e incluídos, a sua influência não é de todo crítica para a robustez do 
modelo, representando aproximadamente apenas 0,23€.

Desta análise resulta que, em contexto real, é nula a possibilidade do retorno deste projeto ser negativo, e 
que as variações, negativas ou positivas, dificilmente atingirão os 30%.

                                                                                                                                                  

SROI 5,39€ Otimista

Stakeholder Descrição Racional Hipótese Variação SROI 

cumulativo

Idosos A falta de aplicação de 

diagnóstico multisdisciplinar é 

causa de grande número de 

iatrogenias clinicas e 

medicamentosas, com efeitos 

diretos em todas as mudanças 

medidas

Porque têm um grande peso na análise, e foram 

identificadas potencias significativas alterações numa 

avaliação sumária pela metodologia Avaliação 

Geriatrica Global da UGG

Alteração na 

quantidade

25% 6,55€

Famílias Custos de Saúde Dificuldade dos familiares se “exporem” a questões 

sobre a sua saúde mental, tendo ficado a sensação de 

que muito ficou por ser dito e avaliado

Alteração na 

quantidade

25% 6,57€

Famílias Ambiente Familiar As respostas prospetivas sobre a possibilidade do 

aumento das atividades lúdicas e impacto no 

ambiente familiar, são muito heterogéneas e 

condicionadas pela noção de fatalismo

Alteração na 

quantidade

30% 6,63€

Cuidadores 

Especializados

Perceção do valor do serviço Constrangimento na manifestação da insatisfação 

durante o questionário, pois a questão da 

confidencialidade não estava expressa. Dificuldade 

em assumirem um perfil representativo da classe antes 

dos efeitos da Humanitude

Alteração na 

quantidade

20% 6,72€

Outros 

Cuidadores

Após 1 mês de projeto, os efeitos 

nos idosos melhorou a eficácia 

da interação com os restantes 

cuidadores da instituição

Não foram antecipados impactos nos restantes 

cuidadores, pois eles receberam igualmente formação 

em Humanitude para o sustento dos resultados fora 

das sessões. Contudo, estas ampliaram para lá do 

expectável os efeitos, melhorando as relações de 

todos os profissionais com os idosos.

Inclusão como 

Stakeholder. 

Dado ser 

semelhante aos 

cuidadores 

especializados, 

usaremos % da 

Quantidade 

destes

50% 6,95€

Idosos Atribuição II de todas as 

mudanças ser atribuível só à 

Humanitude

Humanitude enquanto projeto autónomo

SROI ajustado 29% 6,95€
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SROI 5,39€ Pessimista

Stakeholder Descrição Racional Hipótese Variação SROI 

cumulativo

Idosos A falta de aplicação de diagnóstico 

multisdisciplinar é causa de 

grande número de iatrogenias 

clinicas e medicamentosas, com 

efeitos diretos em todas as 

mudanças medidas

Porque têm um grande peso na análise, e 

foram identificadas potencias 

significativas alterações numa avaliação 

sumária pela metodologia Avaliação 

Geriatrica Global da UGG

Alteração nas aprox. 

financeiras

-20% 4,46€

Famílias Custos de Saúde Dificuldade dos familiares se “exporem” a 

questões sobre a sua saúde mental, tendo 

ficado a sensação de que muito ficou por 

ser dito e avaliado

Alteração nas aprox. 

financeiras

-25% 4,44€

Famílias Ambiente Familiar As respostas prospetivas sobre a 

possibilidade do aumento das atividades 

lúdicas e impacto no ambiente familiar, 

são muito heterogéneas e condicionadas 

pela noção de fatalismo

Alteração na quantidade -20% 4,40€

Cuidadores 

Especializados

Perceção do valor do serviço Constrangimento na manifestação da 

insatisfação durante o questionário, pois a 

questão da confidencialidade não estava 

expressa. Dificuldade em assumirem um 

perfil representativo da classe antes dos 

efeitos da Humanitude

Alteração na quantidade 

por efeito de mudanças 

negativas na relação 

com os restantes 

cuidadores

-15% 4,33€

Outros 

Cuidadores

Após 1 mês de projeto, os efeitos 

nos idosos melhorou a eficácia da 

interação com os restantes 

cuidadores da instituição

Não foram antecipados impactos nos 

restantes cuidadores, pois eles receberam 

igualmente formação em Humanitude 

para o sustento dos resultados fora das 

sessões. Contudo, estas ampliaram para lá 

do expectável os efeitos, melhorando as 

relações de todos os profissionais com os 

idosos.

Mudanças negativas por 

“inveja” da possibilidade 

de privarem com os 

idosos no ambiente 

relaxante da sala. 

Redução da Quantidade

-10% 4,28€

Idosos Atribuição II de todas as mudanças 

ser atribuível só à Humanitude

Humanitude enquanto projeto autónomo Alteração na 

Quantidade

-50% 4,09€

SROI ajustado -24% 4,09€
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6. CONCLUSÃO E 
RECOMENDAÇÕES

O rácio SROI obtido (1:5,39) é a síntese final do processo de medição dos recursos e do impacto social do 
Snoezelen-Humanitude no Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios (CSPSJA).

Como seria de esperar o projeto tem mais impacto nos seus beneficiários diretos - os idosos. Dentro deste 
grupo, o snoezelen evidencia que o impacto é maior junto dos que têm síndrome demencial, mas que 
necessita de uma metodologia relacional de suporte base para a permanência dos resultados - aí a 
Humanitude prova-se eficaz.

As mudanças com maior impacto nos idosos são a estabilização cognitiva e a redução da medicação. No 
entanto, esta confirma a necessidade de diagnósticos e terapêuticas mais assertivas e menos iatrogénicos – 
pelo que estará subavaliada.

Os cuidadores especializados apresentam as sessões como ambiente terapêutico através da relação que se 
estabelece com o idoso. Referenciam que a captura sensorial, enquanto estratégia apreendida na 
Humanitude, é um dos pilares da sessão e da potenciação dos efeitos terapêuticos, consequentemente da 
sua realização profissional e pessoal.

Verifica-se na análise gráfica (gráfico 1) que as mudanças relativas à estabilização cognitiva (68%) e o bem-
estar psicológico (15%) dos idosos são as mais relevantes. Daqui podemos concluir que se a base sensorial  
-em analogia com a pirâmide de Maslow - e relacional - Humanitude - estiverem satisfeitas,  mais facilmente 
os processos cognitivos e emocionais encontram sustentabilidade.

RETORNO POR MUDANÇA (gráfico 1) 

5+32+23+1+1+5+3+1+29 › Bem-estar psicológico 15% 

› Estabilização cognitiva 68%

› Redução da medicação 3%

› Redução dos custos de saúde 2%

› Melhoria no ambiente familiar 4%

› Perceção de valor do seu serviço 8%

No gráfico seguinte (gráfico 2) comprova-se que os maiores beneficiários (86%) desta intervenção são os 
idosos. 
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PONTOS FRACOS

Acreditamos que os resultados positivos desta análise não refletem a totalidade do impacto do trabalho 
realizado e que deverão ser tidos em conta em futuras avaliações e na interpretação do atual SROI:

 • A recolha de informação junto dos idosos e famílias foi um desafio cuja solução se revelou não muito 
eficiente. As síndromes demenciais impõem limitações cognitivas, e dificuldade em detetar a 
necessidade e a avaliação das mudanças. A família por seu turno, para lá das características já descritas 
nesta análise, desconhecia o Snoezelen. Os questionários como forma de recolha da informação foram, 
apesar de tudo, a metodologia possível no espaço de tempo útil disponível, sendo necessário recorrer 
a triangulação de informações junto de cuidadores e do diretor do CSPSJA. Por esta razão, a Via 
Hominis agora já dispõe de equipamento e materiais que irão ser utilizados, no futuro, como 
complemento dos questionários, sobretudo no que respeita aos idosos.

 • O prazo extremamente limitado para a criação da sala e a necessidade de mais equipamento para 
catalisar as distâncias percorridas nos idosos, indutoras das mudanças nos outros stakeholders.

PONTOS FORTES

 • A robustez do modelo provado pela análise de sensibilidade.

 • É atribuído alto valor ao equipamento do snoezelen e demasiado exigente a relação-cuidado 
personalizado, ambos portanto com pouco retorno. Esta análise permite-nos perceber que o valor da 
sessão e do investimento é rapidamente compensado com as mudanças observadas, a partir do 
modelo formativo e de intervenção proposto.

 • A Humanitude enquanto conceito de natureza antropológica faz-nos perceber essência da nossa 
condição humana, que se materializa em relações e sentimentos de utilidade. É nesta perspetiva que 
ousamos conceptualizar que esta base filosófica suporta a intervenção  no ambiente snoezelen, na 
medida em que fornece instrumentos e estratégias práticas para a abordagem à pessoa idosa.

RETORNO POR STAKEHOLDER (gráfico 2) 

86+6+8 › Idosos 86% 

› Famílias 6%

› Cuidadores 8%
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RECOMENDAÇÕES

Não foram confirmadas e portanto, não foram alvo de quantificação e valorização, mas podem ocorrer outras 
mudanças que podem impactar negativamente os stakeholders idosos e famílias. Ao promover maior auto-
estima nos idosos, a mesma pode estar associada a maior autonomia. Muitas vezes a família habitua-se a 
gerir todas as decisões, desde as mais básicas das atividades da vida diária (AVD’s) às financeiras. 
Momentaneamente, os idosos podem apresentar a possibilidade de retomar alguma autonomia o que pode 
originar desencontros familiares, tornando-se difícil perceber a disponibilidade intermitente para assumir as 
AVD’s. Podem surgir dúvidas como lidar com a situação. Futuramente devem ser consideradas e quantificadas.

Um SROI prospetivo encerra a possibilidade e a oportunidade de melhorar e ser mais evidenciador. Neste 
sentido, deverão ser incluídos como stakeholders os demais cuidadores, uma vez que também são 
beneficiários e potenciadores de mudanças.

Nos idosos com demências, prova-se de grande utilidade a utilização de equipamentos como neurosky, 
termómetro do stress e biodots em complemento dos questionários/escalas avaliativas.

As famílias necessitam de uma estratégia de envolvimento, pois tendem a ser demasiado “distantes” em 
virtude do sentimento generalizado de fatalidade, impotência e até de desdém. Ações formativas de 
cuidadores informais nas técnicas Humanitude podem ser uma boa oportunidade para as instituições, quer 
para o envolvimento diário, quer para o desenvolvimento de fontes de recolha de dados, proporcionando 
melhor contextualização para a aplicação de questionários, entrevista e possibilitar a criação de grupos 
focais.

O Snoezelen-Humanitude deve concorrer para dar aos cuidadores o calor e o humanismo que dão qualidade 
aos cuidados, como vimos pode alterar inteiramente o proscénio terapêutico, desde que acompanhado por 
uma prática clínica conforme.
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Stakeholders Recursos Resultados Mudanças Descontos (DC) Impacto Cálculo do Retorno Social

Quem afetamos/

nos afeta?       

O que vão eles 

investir?

Valor € Atividades em números Descrição Indicador (QT) Duração Aproximação Financeira (AF) Valor AT I DES AT II Redução QT x AF - DC Taxa de Desconto 5.50%

O que muda nas suas vidas? Como medimos a mudança? Que preço atribuímos à mudança? Ano 0 Ano 1 Ano 2

Idosos com 

sindromes 

demênciais

Tempo 0.00 € 225 sessões - 3 ciclos de 15 sessões em 5 

idosos referenciados

Bem-estar Psicológico necessidade de consultas do foro 

mental 

1.41 1.75 Sessões de Psicoterapia: 40€/sessão x 45 sessões 1,800.00 € 0% 0% 10% 75% 2278.125 2,278.13 € 2,278.13 € 569.53 €

Nível de auto-estima

Estabilização Cognitiva VAS Física/SAM 1.19 1.5 Disponibilidade para pagar pela estabilização das 

habilidades cognitivas e funcionais (Suiça): PPC (Suiça/

Portugal) 81,3/154,5 = 0,52 x 18.700€

9,840.00 € 0% 0% 10% 75% 10516.5 10,516.50 € 10,516.50 € 2,629.13 €

Perceção do estado geral de 

saúde

Alteração da medicação (redução) Nº medicamentos por dia 

(excluindo psicofármacos)

1.41 1.7 Preço médio do medicamento em portugal 10,09€; 

duração média 1 mês; nº médio de fármacos no 

paciente idoso 7,3;periodo do piloto: 6 

meses:10,09x7,3x6 

442.00 € 0% 0% 10% 75% 559.406 559.41 € 559.41 € 139.85 €

Nº  psicofármacos

Familias Tempo 0.00 € 15 entrevistas (3,75h)  semi estruturadas 

(15 min/entrevista)

Alteração dos custos de saúde 

(redução)
Influência da condição do idoso 

demente na saúde dos familiares

1.63 2 Valor dos Psicofármacos: 0,5€/dia média ponderada do 

consumo das várias tipologias de psicofármacos x 180 

dias x 1,75 (nº médio de psicofármacos nos idosos - a 

maioria dos cuidadores são igualmente idosos- 

conjuge)

157.50 € 0% 0% 0% 50% 255.938 255.94 € 255.94 € 127.97 €

Toma de psicofármacos

Alteração no ambiente familiar 

(melhoria)
Perceção da qualidade do 

ambiente familiar

1.00 2 Terapia familiar: 45€/sessão para uma frequência 

quinzenal x 6 meses x 2 sessões

540.00 € 0% 0% 0% 50% 540 540.00 € 540.00 € 270.00 €

Nº atividades lúdicas mensais 

que incluam o idoso

Cuidadores 

Especializados 

Sessões 225.00 € 5 idosos x 45 sessões =225 Perceção de valor do seu serviço Frequência de demissões ou 

absentismo

0.75 3 Valor da redução salarial que os trabalhadores estariam 

dispostos a abdicar por um aumento da satisfação com 

o seu trabalho: Assistente Social/Fisioterapeuta nivel 

VIII em IPSS: 773€ X35%X6 meses

1,623.00 € 0% 0% 10% 25% 1095.525 1,095.53 € 1,095.53 € 821.64 €

nível de satisfação profissional

CPSSJ Arroios Formação 

snoezelen

875.00 € 1 formação - 25h para 3 fisioterapeuta/

Assistente social

Formação 

Humanitude

1,400.00 € 1 Formação 35h para 12 cuidadores

Equipamento 3,000.00 € Equipamento base para1 sala de 

estimulação sensorial

Via Hominis CRL Controlo de 

qualidade

300.00 € 30h - 1h/semana

Gestão do 

projeto

300.00 € 30h - 1h/semana

Monitores 

neurofeedback

170.00 € 1 monitor EEG; 1 Stress Thermometer

Total 6,270.00 € Total 15,245.49 € 15,245.49 € 15,245.49 € 4,558.12 €

Valor presente de cada ano (após 

descontos)

15,245.49 € 14,450.70 € 4,095.25 €

Valor atual líquido total (VAL) 33,791.45 €

VAL - Investimento 27,521.45 €

Retorno Social € por € (VAL / 

investimento)

5.39

8. MAPA DE IMPACTO
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GLOSSÁRIO

CONCEITO DEFINIÇÃO

Âmbito Atividades, calendário, limites e tipo de análise SROI.

Amostra Conjunto de pessoas representativas de uma população.

Amostra "bola de neve" Quando se pede aos inquiridos que sugiram outros potenciais respondentes que obdeçam a certas 
características (particularmente útil quando é difícil encontrar pessoas disponíveis para responder)

Amostra aleatória Amostra onde toda os elementos tiveram a mesma probabilidade de ser seleccionados.

Amostra não aleatória Feita por motivos de custo-eficiência ou de conveniência (ex: amostra constituida por qualquer 
pessoa que aceite responder às questões)

Análise 1:1€ Cálculo de quanto seria necessário mudar em cada parâmetro para que o retorno social por 1€ 
investido fosse igual a 1€ de valor social.

Análise apoiada na 
substituição livre

Construção de séries de valores que os parâmetros críticos podem assumir e testá-los, 
independentemente no SROI, para saber como se altera o rácio SROI. 

Análise de Cenários Consiste em usar combinações de valores “otimistas” e “pessimistas”, relacionados com uma série de 
hipóteses que culminam na criação de cenários realistas. Uma vez criados os cenários, substituem-se 
os parâmetros no mapa de impacto e calcula-se o SROI de cada cenário. 

Análise de Gráficos Consiste em recorrer à representação visual para perceber de que forma diferentes componentes 
pesam no resultado final do SROI.

Análise de sensibilidade Conjunto de técnicas para avaliar como reaje o modelo analítico cajo a alterações em parâmetros 
críticos. 

Análise de variações Consiste em considerar o impacto relativo de uma variação absoluta nas diferentes componentes do 
SROI. 

Análise reflexiva Consiste em refletir sobre um conjunto de categorias de parâmetros e definir, com base na 
experiência de terreno e no conhecimento da envolvente do projeto, quais são os fatores mais 
importantes a medir. 

Aproximação financeira Aproximação ao valor de uma mudança, utilizada quando é impossível obter uma medida exata e 
direta.

Atividade Qualquer evento que provoque o consumo de recursos.

Atividades de suporte Atividades que estão relacionadas com todas as outras e que acontecem independentemente do 
número ou conjunto de serviços fornecidos. Representam custos indiretos.

Atribuição I Proporção de mudança que teria acontecido independentemente da atividade em causa.

Atribuição II Proporção de mudança passível de ser imputada a terceiros.

CAPEX São gastos de capitais ocorridos quando uma empresa investe na compra, melhoramento, 
desenvolvimento ou extensão da vida de activos corpóreos, tais como infra-estruturas, 
equipamento, sistemas, propriedades, etc. que tenham um período de vida útil (produzam 
benefícios) superior ao exercício (um ano); é portanto sujeito a reconhecimento do respectivo custo 
via amortizações.
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Coeficiente de alocação Razão que explicita qual o consumo de despesas gerais por cada atividade.

Construções binárias Quantificação da mudança obtida através da divisão de um dado stakeholder em dois grupos de 
individuos consoante terem ou não experienciado a mudança. A quantidade da mudança neste caso 
é representada pela percentagem de individuos que experenciaram a mudança. 

Custeio por Atividades Método para o tratamento dos custos indiretos através da análise das atividades e das medidas de 
atividade.

Custo indireto Custos que são partilhados entre os serviços prestados, a que já nos referimos como atividades de 
suporte.

Custos Gastos incorridos com os fatores de produção.

Custos Diretos Custos que variam proporcionalmente em função da quantidade de cada atividade. 

Desconto Processo de recalcular ganhos e custos financeiros futuros para o valor presente, com o objetivo de 
chegar ao Valor Atual Líquido (VAL). 

Desgaste Componente da taxa de redução que capta o efeito de algumas mudanças, cuja duração vai além da 
atividade, poderem simplesmente desgastar-se à custa de outros fatores - e por esse motivo os 
stakeholders deixam de as experienciar (por exemplo, perdem o emprego que tinham conseguido 
com o projeto).

Deslocação “Proporção de mudança que é conseguida à custa de outras mudanças. É uma mudança positiva ou 
negativa que geramos na comunidade de forma não intencional em consequência dos processos de 
mudança desencadeados pela nossa atividade.

Despesas Gastos associados ao ato da venda - dispêndio  no processo de aquisição de receita.

"Distância Percorrida Medida do processo de mudança expresso ocorrido entre dois períodos de tempo. Medir a distância 
percorrida requer avaliar, pelo menos, duas ocasiões distintas para entender o que mudou: o 
momento inicial (T0) e o momento atual (T1). 

Dupla Contagem ou 
Duplicação 

Falácia que ocorre quando se conta uma mudança mais do que uma vez, o que resulta numa 
quantidade de mudança errada, isto é, superior à real. 

Entrevistas Conversa entre duas uma ou mais pessoas com um fim determinado. Diferencia-se do questionáio 
pois neste último as perguntas e respostas são feitas de forma  escrita.

Environamental Identity 
Scale

Foi projetada para medir em que grau os indivíduos se identificam com o ambiente natural e as 
causas ambientais. É composta por 28 items que são classificados numa escala de Likert de 5 pontos, 
variando de 1 (discordo plenamente) a 5 (concordo plenamente). 

Escala Converte o total de mudança nas unidades de medida que definimos previamente (portanto 
converte a mudança num indicador).

Escala De Autoeficácia 
Geral Percecionada

Escala de 10 items desenhada para medir a capacidade para lidar de forma eficaz com diferentes 
situações stressantes. Nesta escala pede-se aos respondentes que digam de 1 a 4 (em que 1 é “De 
modo nenhum é verdade” e 4 “Exatamente Verdade”).

FSE Fornecimento de Serviços Externos (por exemplo, água, luz, contratação de pequenas reparações, 
etc.).

Gastos Custos financeiros para a obtenção de produtos ou serviços.
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Grupo Focal Método de recolha de dados que permite encontrar-se com stakeholders de uma só vez para 
discutir um conjunto de tópicos. Metodologia indicada para recolher um grande conjunto dados 
num curto período de tempo e para compreender normas sociais.

"Impacto Valor da mudança deduzido dos descontos (atribuição I e II, deslocação e redução).

Indicador Traduz a unidade em que a mudança vai ser medida.

Indicadores Diretos/
Indiretos

Indicadores indiretos são as aproximações que fazemos quando não existe informação imediata 
sobre aquilo que pretendemos medir. Indicadores diretos são medidas extraídas dos resultados.

Indicadores qualitativos/
quantitativos

Indicadores podem ser quantitativos – como taxas, percentagens e rácios - ou medidas qualitativas, 
que captam as perceções dos stakeholders sobre um determindado tema.

Indicadores Subjetivos/
Objetivos

Indicadores subjetivos dependem da perceção do stakeholder; os objetivos são os observáveis.

Inquérito apreciativo Método de desenvolvimento organizacional que envolve todos os stakeholders no sentido de 
incrementar os pontos fortes da organização.

Inquérito com método de 
Delphi

"Método de envolvimento de stakeholders que recorre a grupos estruturados de especialistas, 
inquiridos individualmente sobre determinado tema.

Investimentos As contribuições monetárias e não monetários que são feitas, ou que têm que ser feitas, para que a 
atividade tome lugar.

Mapa de impacto Representação visual de como a organização utiliza certos recursos para completar atividades que, 
por sua vez, levarão os stakeholders a sentir determinadas mudanças. 

Mapa Mental Diagrama construído a partir de uma ideia central, a partir da qual se ramificam conceitos 
associaodos. Muito utilizado para explorar processos criativos. 

Materialidade Considera-se material a informação que, omitida ou distorcida, pode alterar o fundamento do 
julgamento e decisões dos stakeholders.

Medida de atividade 
(condutor de custos)

Unidade utilizada para quantificar os custos. Este termo é sinónimo de unidade de medida, uma vez 
que esta medida “conduz” ou indica a quantidade de custos a ser alocada.

Medidas de duração Contagem da quantidade de tempo necessária para executar uma atividade

Medidas de transação Contagem do número de vezes que uma atividade acontece.

Modelo lógico Método que mostra visualmente as relações causais entre recursos, atividades, resultados e impactos. 
Também referida como quadro lógico ou teoria da mudança, está na base da metodologia SROI.

Monetização/Valoração Atribuição de um valor financeiro a algo. 

Mudança Alteração que ocorre na vida de um stakehoder como resultado de uma atividade (outcome em 
Inglês).

Mudanças Intangíveis Os indicadores podem caracterizar resultados, que são mudanças facilmente verificáveis, claramente 
definidas e simples de quantificar (por exemplo, taxa de reincidência dos ex-presidiários). Podem 
ainda caraterizar mudanças intangíveis, ou seja,  mudanças mais subtis que carecerem de um grau 
de análise mais aprofundado na sua construção (por exemoplo, o nível de segurança sentido pela 
comunidade).
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Observação Participante Forma de recolher dados cujo objetivo é compreender o dia a dia da população que irá ser alvo da 
mudança.

Preferências Declaradas Método de construção de aproximações financeiras que recorre a fontes primárias e que se aplica 
quando o comportamento do mercado não é observável. Neste método os stakeholders são 
convidados a expor suas preferências em cenários hipotéticos.

Preferências Reveladas Método de construção de aproximações financeiras que recorre a fontes secundárias, isto é, à 
observação das preferências reveladas pelo comportamento do mercado atual. Representa a 
evidência do mundo real sobre as escolhas que os indivíduos fazem.

Questão Recolhe informação sobre a mudança à luz dos indicadores e escalas concebidos.

Questão aberta Questão à qual o inquirido pode resposta de forma livre.

Questão fechada Questão onde o inquirido está sujeito a um conjunto de respostas fornecidas à partida.

Questionário Questionário é uma técnica de investigação composta por um número grande ou pequeno de 
questões apresentadas por escrito que tem por objetivo propiciar determinado conhecimento ao 
pesquisador. Diferencia-se da entrevista pois nesta última as perguntas e respostas são feitas de 
forma oral.

Rácio SROI Valor atual líquido do retorno social dividido pelo total do investimento.

"Receita O valor monetário que a organização recebe das suas vendas, doações, contratos, subsídios ou de 
outras fontes. 

Recuperação dos custos 
totais

Recuperação dos custos totais que uma organização teve para desenvolver e vender o seu produto 
ou serviço.

Redução Mede a desvalorização a que a mudança pode estar sujeita com o passar do tempo e está 
diretamente associada à duração da mudança.

Resultado Forma quantitativa de descrever a atividade que decorre dos investimentos de cada stakeholder 
(output em Inglês).  

Role play Método de envolvimento de stakeholders que incita cada participante a assumir um papel numa 
situação dada, com maior ou menor liberdade de interpretação. Muito útil para fazer cenários de 
comportamentos.

Sense of Coherence Scale, 
Antonovsky

Escala que fem como conceito central o sentido de coerência (SC), o qual é composto por três 
componentes: compreensão, manejo e significado. Um forte SC permite ao indivíduo enfrentar o 
stress da vida quotidiana e manter-se saudável. Esta escala foi desenvolvida em 1987 por Antonovsky 

SF-36 Escala que tem por objetivo medir e avaliar o estado de saúde de populações e indivíduos com ou 
sem doença, monitorizar doentes com múltiplas condições, comparar doentes com condições 
diversas e comparar o estado de saúde de doentes com o da população em geral. As pontuações 
por dimensão são apresentadas numa escala de orientação positiva de 0 (pior estado de saúde) a 
100 (melhor estado de saúde).

Stakeholder Pessoas, organizações ou entidades que experenciam mudança, seja ela positiva ou negativa, como 
resultado da atividade que está a ser alvo de análise.

Taxa de Atividade Custo de uma unidade de atividade. 
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 Taxa de desconto Taxa de juro usada para determinar o valor presente dos ganhos futuros. A taxa de desconto  
incorpora o valor temporal do dinheiro (a ideia de que o dinheiro disponível hoje é mais valioso do 
que o mesmo montante de dinheiro disponivel no futuro porque poderia estar a render) e o risco de 
incerteza de antecipar ganhos futuros (que pode ser inferior ao esperado). 

Taxa Interna de 
Rendibilidade (TIR)

"A TIR é a taxa de desconto que faz com que o Valor Atual Líquido (VAL) do projeto seja zero. Um 
projeto é atrativo quando sua TIR for maior do que o custo de capital do projeto.

Teoria da mudança Ferramenta de planeamento e avaliação. Explica os caminhos das mudanças que, no decorrer de 
uma intervenção, levam à concretização de um propósito de longo prazo. Revela também como 
atividades, resultados e mudanças se sucedem e relacionam ao longo desse caminho.

Valor Financeiro Excedentes financeiros gerados por uma organização no decorrer das suas atividades.

WEMWBS escala de 14 items desenhada para avaliar o bem-estar psicológico do indivíduo (pensamentos e 
emoções) nas últimas duas semanas. Foi desenvolvida pelas Universidades de Edinburgo e Warwick 
em 2006.

WHOQOL-100 Medida genérica, multidimensional e multicultural desenvolvida pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde) para uma avaliação subjetiva da qualidade de vida, podendo ser utilizada num largo espectro 
de distúrbios psicológicos e físicos, bem como com indivíduos saudáveis. Deve o seu nome ao 
número de items: 100 questões organizadas em 6 domínios, 24 facetas específicas e numa faceta 
geral de avaliação global da qualidade de vida.
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