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Introdução
 

Este manual de Gestão do Impacto social para as pequenas e médias organizações 
da sociedade civil (PMO) é, em realidade, desenhado para ser útil às organizações de 
pequena (muitas vezes micro) e média dimensão que constituem o tecido do terceiro 
sector nos quatro países onde se desenvolveu o projecto piloto. Este manual nasceu da 
discussão, no âmbito da Rede de Alumni da Fundação Robert Bosch (Civil Society Cluster, 
com apoio do International Alumni Center e da associação MitOst), sobre as necessidades 
das pequenas organizações ganharem sustentabilidade e terem ferramentas simples 
para avaliar e demonstrar o seu impacto.
 
Esta caixa de ferramentas foi pensada para as organizações que aspiram a crescer, a 
desempenhar um papel importante no seu contexto e a desenvolver uma cultura organi-
zacional orientada para a aprendizagem e para a melhoria. Revimos e reunimos de forma 
estruturada um conjunto de ferramentas que podem ajudar as PMO a prepararem-se 
para desenhar e implementar a gestão de impacto social. 
 
É também uma afirmação que fazemos em relação à situação da sociedade civil. A nossa 
mensagem é dupla: em relação à sustentabilidade do sector que permite ou impede a 
existência e persistência das PMO e à importância dos financiadores compreenderem 
os contextos locais, incluindo a adoção de práticas pelos doadores que sejam adaptadas 
às capacidades das PMO. 
 
As PMO são as entidades mais vulneráveis da maioria dos países europeus, em particular 
nos Estados Membro da União Europeia (UE) mais recentes, mas também em alguns dos 
países do Sul da Europa como Portugal. A capacidade de se constituírem, desenvolverem 
e sobreviverem é diretamente afetada pelo ambiente legal, a percepção social, a com-
petências dos seus membros e o acesso ao financiamento público e privado. Em alguns 
dos novos Estados Membro da UE o espaço da sociedade civil tem vindo a diminuir e as 
organizações excluídas ou sujeitas a várias pressões. 
 
Em simultâneo, o crescimento das PMO é, por vezes, limitado pelo seu envolvimento com 
as organizações financiadoras. Os procedimentos dos financiadores impõem frequente-
mente processos que excedem a capacidade dos seus beneficiários.
 
Com estas questões em mente rapidamente percebemos como é importante a capa-
cidade das PMO demonstrarem o seu trabalho, progresso e impacto: só mostrando o 
valor acrescido que trazem à sociedade poderão ser apoiadas e defendidas pelas suas 
comunidades. As PMO necessitam ainda de se auto-conhecerem - as suas capacidades 
e os seus limites - para poderem ter ligações claras e estáveis com financiadores que as 
apoiem verdadeiramente e não coloquem em causa a sua sustentabilidade.
 
O objetivo desta caixa de ferramentas é o de apoiar as PMO na superação destes desafios 
ao definirem e atingirem os seus objetivos de gestão do impacto. Acreditamos que tal 
pode ser conseguido focando no impacto ao longo do ciclo de vida do projeto, desde o 
início e desenho até à avaliação e finalização.
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Gestão do impacto social: porque é necessária?

O impacto social é a mudança a longo prazo no bem estar de uma população em resul-
tado de um determinado projecto, programa ou política. Pode ser positivo ou negativo, 
intencional ou acidental. A Gestão do Impacto Social (GIS) é um enquadramento que 
permite aos projectos e às organizações aperfeiçoar a capacidade de melhoria do bem 
estar das comunidades com que trabalham.

Porque é que as PMO precisam da Gestão de Impacto Social (GIS)? Quando é que esta 
ferramenta é útil para uma organização? Que ferramentas são apropriadas para as PMO?

Poderia afirmar-se que as organizações precisam de ferramentas GIS e de procedimentos 
para a gestão da aprendizagem, eficiência ou um melhor desempenho, para obterem 
ganhos na transparência e para desenharem uma estratégia. Acima de tudo, precisam 
da GIS para a sustentabilidade da organização e para proporcionarem um melhor serviço 
a quem servem e à comunidade.

Depois de definir o terreno para um entendimento comum da avaliação de impacto 
e antes de mergulhar mais fundo nesta caixa de ferramentas, considere as seguintes 
premissas:

- A GIS requer tempo e uma organização precisa de avaliar cuidadosamente os seus 
recursos de tempo para garantir que o uso de ferramentas GIS seja viável;
- A GIS exige recursos humanos, voluntários ou pagos, pois são sempre necessárias 
algumas horas de trabalho para aplicar qualquer ferramenta GIS;
- A GIS exige vontade para dar um passo adiante, aprender sobre a maneira como uma 
organização realiza atividades e pode melhorar o seu desempenho;
- A GIS requer ainda a capacidade de uma organização se questionar a si mesma e aos 
seus membros, pois a aprendizagem implica reconhecer também as partes negativas 
da ação ou estratégia de uma organização.

Considere também o que uma PMO dispõe ao procurar as melhores ferramentas de GIS 
para o seu caso - um pequeno diagnóstico interno será útil para executar as primeiras 
etapas, encontrando tempo e espaço para um dia fora da organização ou uma reunião 
dedicada. Convidar um facilitador pode ajudar a ter uma visão externa de:

- Em que ponto se encontra a organização,
- Mapeamento de recursos (humanos e materiais),
- Mapeamento estratégico,
- Visão de futuro.

Este manual centra-se em 5 passos, cinco tipos de ferramentas que procurámos tipificar 
conforme as principais necessidades de uma organização – bem como níveis de capaci-
dade e recursos para dar cada passo. Do capítulo 1 ao 5 exploramos as etapas do ciclo de 
gestão de impacto: identificação dos desafios sociais / societais de base da organização; 
mapeamento de ativos e necessidades; estabelecimento de objetivos e estratégias; mo-
nitorização e avaliação; comunicação e reporte. Todos estes são descritos tendo em vista 
a perspectiva comum das pequenas e médias organizações da sociedade civil na Europa
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1.1. Definir o 
território e o âmbito 
do problema 
(racional)

2.1 Avaliar 
a capacidade 
organizacional

2.2 Conhecer os 
intervenientes 
(stakeholders) 

3.1 Definir objetivos 
de impacto        

3.2 Desenhar siste-
mas de monitoriza-
ção, avaliação, apren-
dizagem e prestação 
de contas        

3.3 Planificar para 
a sustentabilidade

4.1 Monitorizar os 
resultados da GIS

4.2 Medir e valorizar 
os resultados de GIS

4.3 Monitorizar
 

5.1 Avaliação: output, 
outcome, impacto

5.2 Comunicar 
e reportar
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Etapa 1. 
Definir o Problema Social
 

As pequenas e médias organizações da sociedade civil (PMO) enfrentam pressões signi-
ficativas ao realizar as suas atividades, uma vez que a complexidade da implementação 
geralmente supera o seu nível de capacidade. Tal torna as PMO vulneráveis, já que 
alguns obstáculos podem levar à sua dissolução. Os contextos das organizações pre-
cisam, portanto, de ser bem compreendidos e geridos pelos seus líderes (seja pessoal 
remunerado ou voluntário).
 
A capacidade dos líderes das PMO compreenderem bem o contexto das suas iniciativas, 
bem como tomarem decisões adequadas quando confrontados com pressões, depende 
da capacidade em estabelecer prioridades nas áreas de trabalho e o acompanhamento 
do seu progresso. As PMO nunca terão todos os recursos humanos, materiais e financei-
ros necessários para cobrir todos os processos de gestão relevantes. Portanto, é impor-
tante dar prioridade aos processos mais relevantes para gerir com êxito a organização 
e implementar as atividades assumidas. 
 
Para além disso, compreender como funciona uma organização e o que geram as ativida-
des que implementa é fundamental para tomar decisões informadas. Ter a competência 
para identificar e localizar dados sobre como funcionam as organizações está na base 
da tomada de boas decisões. 
 
É aqui que entra a gestão de impacto. De formulários muito simples a processos com-
plexos que estão totalmente integrados na organização, esta área é fundamental para 
o crescimento sustentado, calibrado e com impacto.  
 
A gestão de impacto deveria estar na agenda dos líderes das PMO mesmo quando as 
organizações para quem trabalham não estão no nível de capacitação necessário para 
implementar um processo de avaliação de impacto completo. Para construir este pro-
cesso, as PMO precisam de se preparar com antecedência começando por coligir alguns 
dados sobre o seu trabalho e resultados. As ferramentas que apresentaremos mais 
adiante nesta caixa de ferramentas têm como objetivo apoiar as organizações tanto 
nos níveis mais incipientes como nos níveis de competência mais avançados – para o 
desenho, implementação e avaliação do impacto de qualquer organização.
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1.1. Definir o território e o âmbito do problema (racional)

O impacto social joga-se à área dos desafios sociais. É por isso crucial alicerçar a arqui-
tectura de GIS num problema social bem circunscrito e que a organização realmente 
conhece.  

Este problema geral define o “porquê” da nossa intervenção – dando contexto, âmbito e 
relevância. Na estrutura de um diagrama da teoria da mudança é esta a camada superior, 
a finalidade ou a visão que queremos alcançar. Exemplos de problemas sociais são o 
envelhecimento, as migrações, o desemprego e o racismo. Pode ser útil enquadrar um 
problema que afeta sobretudo um grupo específico, como o desemprego jovem ou o 
racismo em relação à população de etnia cigana.

Dar este passo inicial não requer nenhuma ferramenta especial; é necessário apenas 
reunir e apresentar dados para definir o problema ou a questão de uma forma simples 
e relevante para todos os actores (stakeholders) que a nossa organização ou projeto 
pretende envolver.

Uma nota final para enfatizar que, uma vez que o impacto social diz respeito ao bem estar 
numa dada população ou comunidade – local, nacional, internacional – a nossa questão 
social deveria ser enquadrada segundo os parâmetros ou padrões de qualidade de vida 
aceites. O índice de Melhor Qualidade Vida1 da OCDE usa as seguintes dimensões: Envol-
vimento Cívico, Comunidade, Educação, Ambiente, Trabalho, Rendimentos, Habitação, 
Saúde, Satisfação de Vida, Segurança e Equilíbrio entre a Vida Familiar e Profissional.

Enquadrar o nosso problema num ou em vários daqueles campos irá depois dar-nos 
um conjunto de medidas amplamente aceites – indicadores validados – para aferir os 
resultados e impactos sociais da nossa intervenção. 

1 http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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Etapa 2.
Mapear Recursos e Necessidades
Antes de mergulharmos em preocupações operacionais, precisamos de mais um passo 
analítico: mapear não apenas as necessidades específicas da população afetada pelo 
problema social identificado, mas também os bens ou recursos disponíveis (na nossa 
organização e no território – incluindo da própria população alvo que é parte do pro-
cesso de mudança e que tem sempre riquezas potenciais para ativar na comunidade).

Porque é que é importante mapear as necessidades e os recursos? Fazer um balanço 
dos ativos permite um planeamento mais inteligente e uma implementação eficiente: a 
definição de objetivos será mais realista e precisa (logo, com maior potencial de eficá-
cia); a implementação irá recorrer apenas aos recursos estritamente necessários para 
produzir os resultados esperados2 e provavelmente reduzirá os custos operacionais 
uma vez que aqueles recursos já podem estar disponíveis a custo zero ou reduzido.

Outra consequência significativa de considerar os recursos existentes é uma mudança 
de perspetiva: a gestão de impacto aceita qualquer abordagem eficaz, que comprove e 
aperfeiçoe o impacto. Esta perspetiva positivista funcionará melhor quanto mais cedo 
começarmos a enfrentar quer os problemas como as soluções, as necessidades e os 
recursos.

Por esta razão defendemos soluções baseadas em ferramentas: as árvores de proble-
mas devem ser convertidas em árvores de soluções; os mapeamentos tipo teoria da 
mudança são favorecidos porque se focam nos caminhos de causalidade em direção 
à mudança e não apenas à constatação de um estádio presente: ferramentas que tra-
çam as cadeias de resultados e, eventualmente, os caminhos abertos pelos impactos 
sucessivos que se esperam ocorrer ao longo do tempo, em consequência das nossas 
actividades.

Por fim, existe o resultado político. Se mapearmos e, em última análise, mobilizarmos os 
recursos que pertencem à população alvo (por exemplo, o seu conhecimento) estamos 
a envolver e a empoderar estes actores (stakeholders) no nosso ciclo da gestão de im-
pacto. Mesmo a população atingida pelo desafio social pode ser considerada como uma 
fonte potencial de recursos e um agente de mudança – e não apenas uma personagem 
passiva e desfavorecida na narrativa social.

2 Nestas e noutras etapas a capacidade de gestão está fortemente alinhada com a gestão baseada nos 
resultados (GBR).
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2.1 Avaliação da capacidade organizacional

É pouco útil mapear os intervenientes, como a população alvo ou as instituições regula-
doras, se não tivermos uma noção dos nossos próprios recursos – antes de mais nada a 
capacidade da nossa organização.

A construção da capacidade organizacional é um processo que desenvolve a eficiência 
e a eficácia de uma organização – ou conjunto de organizações – para produzir resulta-
dos e impactos. O grau de capacidade e as competências instaladas numa organização 
definem os limites da sua ambição, quando se trata de criar impacto.

De modo a implementar a avaliação da organização, é importante olhar para a organi-
zação como um ecossistema complexo – no qual o grau de capacidade do todo interage 
com as competências de cada recurso humano individualmente – e compreende como 
estes recursos podem produzir novas oportunidades de aprendizagem e resultados.

Este processo – desde que envolva um número representativo de intervenientes – per-
mite a identificação das necessidades da organização para a melhoria e o reforço da 
prestação de contas. 

Estamos a falar de áreas de capacidade como: Estratégia; Relacionamento; Operações e 
Capacidade de Adaptação. Sugerimos que estruture a avaliação de capacidades da sua 
organização em quatro etapas:

1. Exploração – usando entrevistas e revisão documental para estabelecer um perfil 
inicial da organização e do seu contexto.

2. Auto-diagnóstico – aplicar aos recursos humanos, contratados ou voluntários, um 
questionário estruturado para avaliar a capacidades críticas da organização.

3. Discussão – analisar os dados recolhidos nas etapas 1 e 2 em colaboração com atores 
internos e externos (recomenda-se a metodologia dos grupos focais). 

4. Proposta – um documento com as principais conclusões e recomendações para o 
reforço das capacidades.
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2.2 Aferição dos intervenientes (stakeholders)

Ao planear qualquer projecto e depois definir o problema ou desafio que enfrentamos 
é também necessário definir quem é atingido pelo problema: para quem é planeada 
a solução. Os intervenientes de um projecto podem ser qualquer pessoa, grupos de 
pessoas, organizações atingidas pelo projecto em questão, ou qualquer agente que te-
nha um efeito no seu impacto. A avaliação dos intervenientes ou partes interessadas 
(stakeholders) é um processo desenvolvido na fase de preparação do projecto para 
identificar os agentes relevantes, o seu grau de participação e influência no projecto ou 
até na organização.

Ao aferir os intervenientes é necessário defini-los e aos seus papéis, como são atingidos 
pelas nossas acções e também que efeito, negativo ou positivo, podem ter no nosso 
projecto/organização: seja permitir ou bloquear as actividades planeadas. Para além 
do mais, é necessário considerar quem são os beneficiários – o grupo alvo do nosso 
projecto com quem podemos estabelecer uma parceria ou uma rede, que pode ter uma 
palavra na tomada de decisões, que pode investir na nossa abordagem. Para maximizar 
o seu impacto e para ser possível medi-lo é necessário coligir os números exactos sobre os 
intervenientes no nosso projecto ou organização.

Ferramenta
OCAT - McKinsey&Company

Descrição
Questionário de avaliação organizacional em áreas chave: Aspirações, Estraté-
gia, Financiamento, Liderança, Funcionários e Voluntários, Valores, Formação 
e Inovação, Marketing e Comunicação, Processos de gestão, Organização,
Infra-estrutura e Tecnologia, Advocacia Social ou Política

Checklist: pré-requisitos
       Estatutos, normas organizacionais e operacionais e organogramas dispo-
níveis
       Empregados e/ou voluntários identificados

Link
https://measureresults.issuelab.org/resources/27379/27379.pdf

Um exemplo de uma ferramenta usada na avaliação de capacidades de uma organiza-
ção:
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Para cada grupo de intervenientes é aconselhável descrever: a que categoria perten-
cem; o seu número; como se relacionam com a questão; qual a sua situação social; 
como podem contribuir para o projecto; como podem beneficiar com o projecto; como 
comunicar com eles.

A avaliação pode ser implementada seguindo estas etapas:

1. Identificação de intervenientes (beneficiários e outros stakeholders) através de dife-
rentes critérios,

2. Mapeamento das inter relações entre estas pessoas, grupos, organizações,

3. Identificação dos seus papéis, necessidades, riscos, poder, etc.,

4. Planeamento do envolvimento na iniciativa/projecto (canais de comunicação e grau 
de envolvimento),

5. Selecção dos resultados e impacto relacionado com os intervenientes, bem como 
medição através de indicadores.

Por fim, recomendamos que a organização tenha uma perspetiva tão abrangente (in-
ternacional até) sobre os intervenientes como sobre a própria solução – na medida em 
que a pesquisa e benchmarking de boas práticas podem ajudar a planear, implementar 
e medir o projecto.

Um exemplo de uma ferramenta para a avaliação de beneficiários ou de outros stakehol-
ders:

Ferramenta 
Princípios de Gestão de Impacto

Descrição
Como uma segunda etapa de um processo de avaliação de medição de 
impacto em 5 passos, analisar os stakeholders com estas ferramentas de 
EVPA permite-nos compreender os diferentes intervenientes e seus vários 
papéis no nosso projecto.

Checklist: pré-requisitos
       Pesquisa sobre como chegar aos beneficiários (canais)
       Reforçar as relações com os intervenientes / stakeholders
       Redes de parceiros a mobilizar

Link
https://evpa.eu.com/uploads/publications/Impact_Management_
Principles_2019.pdf
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Etapa 3.
Estabelecer Objetivos e Estratégias
Ao definir objetivos e estratégias do nosso projeto, programa ou política garantimos 
que encaixam com a missão e estratégia da organização – se é a solução adequada 
para responder ao desafio. Fica clara a perspectiva dos produtos e resultados das acti-
vidades a desenvolver e os impactos que desejamos atingir. Podem ainda descobrir-se 
os impactos negativos que o projeto pode ter nos beneficiários (pessoas, ambiente, 
outros). Dessa forma, começa a planificar-se a monitorização e aferição do impacto – e 
se temos a capacidade instalada para esta medição.

Quando tivermos uma imagem clara sobre o desafio que pretendemos resolver e tiver-
mos mapeado os nossos recursos, necessidades e capacidade organizacional, assim 
como os intervenientes atingidos pelo problema ou que influenciam a solução - devería-
mos perguntar novamente: ‘o que quero atingir? Qual é o meu objetivo?’
Para concretizar este passo existem perguntas diferentes para responder, momentos 
sucessivos para diferenciar. As ferramentas listadas neste passo ajudam-nos com os 
vários momentos e a diferenciar entre os fins a que pretendemos chegar: outputs, out-
comes e impactos do projecto.

Não há um modo único para obter o impacto pretendido a partir das nossas actividades 
– contudo, “a cadeia de resultados” desenvolvida pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE), Comité de Assistência ao Desenvolvimento (CAD), 
pode ser útil para compreender as etapas que nos levam a alcançar os nossos objecti-
vos. 

A definição da OCDE de um resultado é a seguinte3

“Resultados são definidos como as realizações, efeitos ou impactos de intervenções ou proje-
tos de desenvolvimento, com cada elemento contribuindo para o próximo, tal como definido 
na cadeia de resultados mostrada abaixo. As relações entre cada elemento são tão importantes 
quanto os próprios resultados, reflectindo a teoria da mudança e o papel dos prestadores e de 
outros stakeholders.between each element are as important as the results themselves, reflecting 
the theory of change and the roles of providers and other stakeholders.
 

3 OECD DAC - What are results?: 
https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm
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Output ou Realização: Os produtos, bens e serviços que resultam do desenvolvimento das 
intervenções.
Outcome ou Resultado: O efeito ou mudança passível de ser alcançada ou conseguida no curto e 
médio-prazo e os efeitos conseguidos pelos produtos/serviços da intervenção.
Impacto: Os efeitos ou mudanças - positivas ou negativas, primárias ou secundárias – obtidos 
pelas intervenções no longo-prazo.

Ao planear objectivos de impacto queremos definir as mudanças que queremos conseguir 
na vida dos nossos beneficiários, numa comunidade ou mesmo na sociedade em geral. Pode 
ser uma mudança de atitude, no conhecimento ou comportamento. Será útil considerar os 
impactos diretos e indiretos também – enquanto um impacto direto afeta os beneficiários, 
um impacto indireto afeta o ambiente, o contexto em que estão inseridos.

O impacto que alguém ou que uma organização provoca pode ser positivo ou negativo. É 
importante ter em conta que ambos são legítimos e úteis no processo de aprendizagem – re-
conhecer e avaliar um impacto indesejado, negativo, permite obter um feedback realista de 
como mudar o projeto ou a gestão da intervenção. Haverá sempre uma parte da mudança, 
do impacto, provocado por uma iniciativa ou projecto que é não-intencional, não desejado 
- por mais preparada e cuidadosa que seja a intervenção. Essa parte da mudança necessita 
ser reconhecida e tida em conta. Após a primeira avaliação deve ser adicionada aos objetivos 
de impacto, para que seja possível monitorizar e calcular também este impacto.
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Ferramenta
Teoria da Mudança

Descrição
Este método permite compreender melhor como acontece o processo de mu-
dança numa intervenção – bem como isolar melhor os resultados e impacto 
além dos simples outputs de actividades.

Checklist: pré-requisitos
       Necessita ter metas e objetivos globais muito claro
       Bem como pensar quais são as mudanças reais, o impacto que queremos 
atingir

Link
https://www.theoryofchange.org/

3.1 Definir os objetivos de impacto

Ao definir os objetivos de impacto de uma intervenção ou projeto podemos decidir a 
mudança que queremos atingir e qual é a solução para ultrapassar esse desafio. Desco-
brimos também quais são os impactos que que queremos medir, quais as metas dessa 
monitorização e o que trazem consigo: podemos descobrir por exemplo se os objetivos 
do projeto encaixam na missão e estratégia da nossa organização. Obtemos assim uma 
visão clara de quais são os resultados e impactos das actividades que realizamos, quais 
os impactos que queremos mesmo atingir e em que intervalo de tempo o queremos 
conseguir. Há ainda um valor acrescentado pelo facto de podermos verificar se os nos-
sos objetivos são socialmente inovadores e se o projecto tem impactos negativos nos 
beneficiários, no ambiente etc.

Embora seja impossível prever de antemão todos os impactos de um projeto, há sem-
pre assumpções que temos de reconhecer e previsões que podemos fazer quando lan-
çamos uma nova intervenção. Na verdade não há monitorização, avaliação ou medição 
de resultados possível se não planificarmos os nossos objetivos detalhadamente. Não 
significa que a definição dos objetivos de impacto deixe alguma vez de ser um processo 
sempre em revisão: qualquer mudança (no grupo-alvo, numa actividade, outra) requer 
um ajustamento nos objetivos iniciais.

As ferramentas seleccionadas para este passo variam entre tabelas simples e métodos 
mais complexos de planificar os nossos resultados e impacto. Destas ferramentas para 
planificar objectivos de impacto recomendamos:
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3.2 Desenhar sistemas de monitorização, avaliação, aprendizagem e prestação de 
contas

O que nos dá credibilidade? Quais são os nossos valores organizacionais? Planificar e 
desenhar sistemas de monitorização e avaliação (M&A) que permitam a aprendizagem 
para melhoria das intervenções além da prestação de contas vai ajudar a saber como 
(quem, quão frequentemente, com que meios) se vai monitorizar e avaliar os resultados 
e impacto. Vamos também entender se temos a capacidade instalada para conseguir 
medir os impactos – e planificar como no final podemos devolver as descobertas do 
processo de M&A (às equipas e outros stakeholders, aos gestores das organizações) 
por forma a obter mudanças nas intervenções e projectos e uma maior transparência. 
É aqui que podemos descobrir o que nos dá credibilidade e quais são os valores da or-
ganização.

O objetivo mais alargado da avaliação de impacto não é recolher dados – é vital estabe-
lecer a forma como os dados vão ser usados depois de recolhidos. Para que os dados 
sejam relevantes é necessário desenhar uma estratégia robusta de recolha desde o 
início, mesmo incipiente, das organizações. Monitorizar é pesar, avaliar regularmente a 
performance de um projeto de modo a obter dados para os gestores e coordenadores 
saberem como ajustar ou aumentar a performance.

Na realidade, a avaliação raramente é realizada antes do final dos projetos e interven-
ções – mas deveria ter lugar nas diferentes fases do projeto com uma perspectiva mais 
aprofundada e abrangente da eficiência, da eficácia e dos resultados alcançados.

A prestação de contas e a transparência significa ser credível e responsável pelas ati-
vidades e pelo impacto que realizámos. A aprendizagem é tornar consciente esse pro-
cesso de auto-avaliação enquanto se procura obter impacto e mudanças sociais – isto 
requer abertura e desejo de aprender tanto com os nossos sucessos como com as nos-
sas falhas.

A recolha de dados e a M&A não são os objectivos – a prestação de contas e a melhoria 
das intervenções planificadas são o que queremos atingir. Para sermos transparentes e 
prestar contas das nossas intervenções é vital que o processo envolva os beneficiários 
e os outros stakeholders, para incluir o seu feedback no processo de avaliação. 
Isto inclui partilhar informação, acolher os comentários e sugestões – bem como as 
queixas – e incorporar tudo isto no desenvolvimento do próprio projeto. Para sermos 
mais eficazes, o nosso grupo-alvo já deveria ser incluído no desenho dos objetivos (e na 
intervenção em geral).

Esta abordagem apoia uma medição do impacto baseada nos resultados, o que significa 
não apenas a M&A de rotina mas uma medição que compare com os padrões mínimos 
a alcançar e partilhe as descobertas com os stakeholders. 
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3.3 Planificar para a sustentabilidade

Planificar para a sustentabilidade significa confirmar se a sustentabilidade é importante 
para a nossa organização e porquê. Aqui iremos verificar o verdadeiro alcance do plano de 
sustentabilidade (local, regional, nacional, internacional) da organização e quais as áreas 
principais de actividade que remetem para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Aqui se clarificam os impactos que queremos verdadeiramente alcançar e se cabem 
ou não nos objetivos globais.

Planificar a sustentabilidade é planear o futuro. Significa não apenas sustentar a organiza-
ção e o seu trabalho mas igualmente ir de encontro ao que a comunidade e os beneficiá-
rios realmente querem atingir no longo prazo. Quer no plano da sustentabilidade financeira 
como societal e ambiental. 

Se queremos atingir paz e prosperidade para a comunidade da qual fazemos parte, é reco-
mendável que sigamos os ODS, adotados pelos membros das Nações Unidas em Outubro 
de 2015. Estes ODS decorreram dos anteriores Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM) que tinham como objetivo reduzir a pobreza até 2015 – o alargamento para 17 ODS 
são não apenas uma chamada global para erradicar a pobreza mas igualmente para prote-
ger o planeta e garantir paz e prosperidade para toda a humanidade até 2030.4

4 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Ferramenta
Impact management principles (Princípios da gestão para o impacto)

Descrição
Esta ferramenta fácil de usar em 5 passos permite desenhar objetivos, ana-
lisar os stakeholders, medir os resultados, verificar e dar valor aos impactos 
obtidos – bem como prestar contas em relatório. Oferece conselhos tangíveis 
sobre realizar uma M&A dos nossos resultados.

Checklist: pré-requisitos
       Key outcomes and respective indicators must be set.
       Plan with human and financial resources.

Link
https://evpa.eu.com/uploads/publications/Impact_Management_Princi-
ples_2019.pdf

Dentro das ferramentas para planificar um processo de M&A que inclua também a aprendi-
zagem e a prestação de contas, sugerimos um método:
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Ferramenta
CERISE (SPI4)

Descrição
Preenchendo um questionário com as 6 dimensões, recebemos os resultados 
numa escala de percentagem e conseguimos visualizar assim a concreta reali-
zação dos nossos objetivos de sustentabilidade. Disponível em várias línguas.

Checklist: pré-requisitos
       Conhecimentos sobre os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
       Ter uma estratégia de sustentabilidade desenhada

Link
https://cerise-spm.org/en/spi4/

Os ODS dão uma estrutura fácil para enquadrar e começar a medir o impacto dos nos-
sos objectivos de sustentabilidade – podem ser medidos como parte do nosso sistema 
de medição de impacto – ou, separadamente, da nossa estratégia de sustentabilidade, 
medindo os resultados, as provas que comprovem que estamos a alcançar os objecti-
vos. Focar num ou em mais ODS, é uma boa forma de decidir os objectivos, desenhar 
indicadores e métodos de aferição – e, no final, monitorizar e avaliar os resultados. Ao 
usar ferramentas internacionalmente reconhecidas, podemos comparar com outras 
organizações e participar em redes e plataformas internacionais.

Outra referência para planificar a dimensão da sustentabilidade são as abordagens 
e ferramentas da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 
(OCDE), nomeadamente o Better Life Index – Índice para uma Vida Melhor que reco-
mendamos mais à frente.

A OCDE também reflete e contribui para os ODS: “A OCDE contribui através da 1) melho-
ria de políticas e da forma de as fazer trabalhar em conjunto; 2) mobilizando recursos 
para o desenvolvimento sustentável; 3) trabalhar no bem-estar para todos; 4) assegurar 
a sustentabilidade do planeta 5) apoiando o poder das parcerias 6) fortalecendo a capa-
cidade e disponibilidade de dados 7) facilitando o seguimento e a revisão”5

É sempre útil conferir e ajustar os nossos objectivos nacionais ou locais de sustentabili-
dade aos objectivos e desenvolvimentos presentes na área internacional.

Uma das ferramentas que encontrámos para a planificação e medição do impacto na 
sustentabilidade:

5 http://www.oecd.org/dac/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20An%20overview%20of%20rele-
vant%20OECD%20analysis.pdf
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Passo 4.
Envolver e Transformar
4.1 Monitorizar os indicadores de resultados de IS

A gestão de impacto social funciona como uma camada extra que acompanha os pro-
cessos que decorrem na organização e seus projectos. Conforme as actividades vão 
sendo executadas, é preciso garantir que absorvem apenas os recursos necessários 
para a qualidade esperada e os objectivos operacionais serem atingidos. Mas o impacto 
é algo diferente.

A monitorização dos impactos entra em cena para assegurar que as actividades estão a 
contribuir para os resultados ou mudanças sociais esperadas. Por exemplo: um progra-
ma de formação para jovens desfavorecidos pode alcançar o número de beneficiários 
esperado e, no entanto, ser incapaz de contribuir para a sua inclusão social, nem atra-
vés do aumento da auto-estima, nem da empregabilidade nem os níveis de literacia.

Para comprovar que o impacto está a ser produzido é necessário contribuir para os 
resultados ou mudanças no ‘bem-estar’ dos nossos beneficiários – previamente en-
quadrados pelos objectivos de impacto no passo 3A – e para cada um desses usar um 
conjunto de indicadores, qualitativos ou quantitativos. Por exemplo, num programa de 
formação para jovens, o número de empregos e o nível de auto-estima. É possível usar 
os indicadores já existentes ou criar novos. Os indicadores são as ferramentas-chave 
para a produção de evidências do impacto – para medir essas provas de que estamos 
a produzir impacto.

O citado Index Better Life - Índice para uma Vida Melhor da OCDE fornece uma bateria 
de indicadores validados para cada uma das dimensões de ‘Bem-estar’. A dimensão da 
educação, por exemplo, usa os anos de escolaridade, a capacidades dos estudantes e o 
desempenho escolar.

Estes são, todavia, indicadores de nível macro e que servem para medir as políticas pú-
blicas nacionais. A maioria das PMO devem procurar os indicadores que melhor servem 
ao seu nível de intervenção, seja por referência a estudos em projectos semelhantes, à 
política de referência no sector ou construindo os mais adequados à sua própria expe-
riência e conhecimento.
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4.2 Medir e valorizar os resultados de IS

A ferramenta mais comum para medir resultados é um questionário com os indicadores 
embutidos na pergunta e as possibilidades de resposta serem transformadas numa es-
cala/pontuação. A escala mais comum é a de Likert, que assume que as distâncias entre 
cada resposta possível são iguais.

Administrar questionários usando a escalas de Likert permite uma comparação rigo-
rosa das respostas dadas pelo grupo-alvo em diferentes momentos do ciclo de vida do 
projeto. Conseguimos assim traçar as mudanças no Bem-estar do grupo, desde o início 
da monitorização das actividades – o momento T0 – até aos outros momentos de moni-
torização ou ao final do projecto.

Uma nota final apenas para enfatizar que monitorizar os resultados como um caminho 
para o impacto não deveria ser olhado apenas como um mecanismo de controlo mas 
fundamentalmente de diálogo e melhoria: um mecanismo fundamental para detectar e 
implementar mudanças positivas num projeto.

Durante o processo de monitorização é importante não apenas a medição da quantida-
de global de Bem-estar gerado, mas detetar igualmente a distribuição dessa quantida-
de entre os resultados esperados. Durante a fase de planificação, alguns dos resultados 
podem ter surgido como mais relevantes para o impacto a atingir. Isto significa que 
qualquer desvio desses objectivos é mais sério que qualquer outra variação e deve ser 
tomada em consideração de imediato.

Ferramenta
IRIS+

Descrição
Guia para financiadores, mede a performance de uma organização, incluindo 
métricas para descrever e quantificar o progresso em direção aos objetivos de 
impacto específicos.

Readiness Checklist
       Ter desenhados os principais resultados e respectivos indicadores
       Equipa e orçamento para monitorização & avaliação

Link
https://iris.thegiin.org/metrics/
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Passo 5.
Melhorar e Inovar
 
 
Este capítulo centra-se em dois aspectos chave da gestão de impacto social – a avaliação e a 
comunicação, que caminham em paralelo. A avaliação oferece uma análise da nossa activida-
de, enquanto a comunicação permite apresentar publicamente os nossos sucessos baseados 
em evidências.
A capacidade de usar os dados de forma adequada leva à melhoria das nossas activi-
dades e à inovação. Recolher dados assentes em objectivos organizacionais e de im-
pacto bem concebidos, dá-nos a oportunidade de aprender sobre como melhorar as 
nossas intervenções e que abordagens funcionam melhor nos nossos contextos. Para 
isso acontecer é necessário não apenas recolher dados, mas recolher apenas os dados 
adequados à análise – para avaliação do nosso trabalho.

 5.1 Avaliar e aprender

A capacidade de uma pequena organização da sociedade civil para desenvolver actividades 
de avaliação e monitorização é essencial pois representa a base para a aprendizagem e a 
sustentabilidade. Quantas vezes as organizações fixam objetivos válidos e recolhem dados 
mas não conseguem aprender no processo simplesmente porque não alocam tempo para a 
análise e discussão dos resultados. Seja sob a forma de uma reunião anual de reflexão ou um 
processo de avaliação meticuloso, não deve ser desperdiçada a oportunidade de aprendiza-
gem sobre as nossas próprias actividade. 
 
É necessário sublinhar que não há um consenso internacional na definição do impacto social. 
No passo 3 apresentamos o enquadramento da OCDE para outputs, outcomes e impacto. 
Para este manual de ferramentas considerámos o impacto como a mudança no Bem-estar 
de uma população alcançado no médio ou longo-prazo através de um projeto, programa ou 
política. E esse impacto pode ser positivo ou negativo, intencional ou não.
Há duas abordagens principais à avaliação de impacto: uma ligada à ‘contribuição’ e outra à 
‘atribuição’. Uma avaliação baseada numa teoria de mudança valoriza a ‘contribuição’: signifi-
ca a capacidade da teoria da mudança de determinada intervenção explicar adequadamente 
a mudança observada (causa provável). Por outro lado, as avaliações de impacto baseadas 
no contrafactual consideram a ‘atribuição’ – em que medida a mudança observada pode ser 
atribuída à intervenção (a medida do efeito atribuível à intervenção).

A avaliação de impacto é usada durante e/ou no final de uma intervenção para aferir a eficá-
cia de um programa ou política em atingir o seu objectivo geral. Pode ajudar uma tomada de 
decisões informada sobre a continuação, a extensão e replicação de uma intervenção - ou o 
seu fim.
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Acima de tudo, a avaliação de impacto permite entender melhor o processo pelo qual os 
impactos são alcançados e a identificar os factores que os promovem ou os bloqueiam6.

A avaliação ou aferição do impacto pode ajudar-nos a responder a algumas questões:

• Qual o sucesso concreto de um programa/política/intervenção?
• Produziu ou contribuiu para as mudanças desejadas no curto, médio ou longo-prazo?
• Para quem, de que forma e em que circunstâncias produziu essas mudanças?
• Quais a características particulares e o contexto que fizeram a diferença?
• Qual foi a influência de outros factores7?
 
Tal como vimos no passo 3, cada projecto tem resultados múltiplos – que devem ser defini-
dos e planificados desde o início. E no passo 4 verificámos que quando avaliamos os resulta-
dos que vão produzir mudanças e impacto, devemos determinar não apenas a quantidade 
de Bem-estar gerado mas a distribuição pelos resultados – logo no desenho da intervenção 
pode ser determinada a relevância de cada resultado. Como no nosso exemplo do programa 
de intervenção para jovens, se formos excelentes a produzir altos níveis de literacia e outras 
capacidades, mas se a empregabilidade for o resultado com impacto mais relevante no Bem-
-estar do grupo-alvo, vamos ter um impacto limitado.

A relevância dos resultados pode ser feita através da valoração dos respondentes: na fase 
de desenho da intervenção pedimos para classificarem a importância de cada resultado ou 
para atribuírem um valor monetário a cada um – assumindo que um valor monetário pode 
ser atribuído a determinado activo/bem valorizado pela sociedade ou comunidade (é o cha-
mado proxy ou aproximação financeira).

Este manual envolve várias ferramentas que podem apoiar os líderes de uma PMO no pro-
cesso de aprendizagem através da avaliação. Uma das ferramentas que sugerimos para ava-
liação e aprendizagem: 

6 Impact Evaluation in UN Agency Evaluation Systems: Guidance on Selection, Planning and Management
7 https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/frame/specify_key_evaluation_questions
relevant%20OECD%20analysis.pdf

Ferramenta
Análise SROI – Retorno Social do Investimento

Descrição
Método participativo de medida do valor não-financeiro de um investimento 
(valor social ou ambiental)

Checklist: pré-requisitos
       Implica um processo de monitorização
       Equipa e orçamento para monitorização & avaliação

Link
https://socialvalueint.org/
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Ferramenta
Padrão de Relatório Social

Descrição
Um formato para demonstrar resultados

Checklist: pré-requisitos
       Implica dados de avaliação recolhidos;
       Ter recurso humano de comunicação e orçamento

Link
https://www.social-reporting-standard.de/

5.2 Relatório e comunicação
 
Comunicar os resultados internamente dentro da organização e externamente para a co-
munidade, financiadores ou público em geral, é outra das actividades chave que uma PMO 
necessita colocar na sua agenda. A capacidade de mostrar o que uma organização faz, que 
resultados alcança e que mudanças e impacto é capaz de gerar é essencial para a susten-
tabilidade das organizações da sociedade civil e a capacidade de se tornarem resilientes e 
robustas.
 
A capacidade de uma PMO determina o modo como vai ser capaz de comunicar. Qualquer 
organização tem públicos múltiplos com os quais se relaciona por motivos diferentes: para 
implementar actividades, mobilizar recursos, mostrar resultados e impacto. O modo como 
envolvemos todos os públicos relevantes necessita de priorização e mensagens desenhadas 
para cada público-alvo.
 
Uma organização da sociedade civil tem tempo e recursos limitados para alocar a estes pro-
cessos – por essa razão a escolha de ferramentas é crucial, apesar dos custos iniciais para 
integração das ferramentas na actividade da organização.
 
Por isso e antes de concluirmos com as referências e anexarmos a matriz mais alargada da 
ferramentas que pesquisamos e referenciamos como apoio para uma gestão do impacto 
social, terminamos este manual com um exemplo de ferramenta eficaz para finalidades co-
municacionais:
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São estas as referências e ferramentas mais importantes nesta pesquisa piloto, organizadas 
por cada um dos 5 passos no anexo Matriz de Ferramentas. Há alguns passos prévios que 
podem fortalecer um processo de Gestão de Impacto Social de uma ação, projecto ou orga-
nização da sociedade civil – ou mesmo um grupo informal ou uma pequena comunidade de 
prática ainda embrionária. Uma dessas ferramentas é a Caixa de Ferramentas da Sociedade 
Civil desenvolvida pela Fundação Robert Bosch e a Associação MitOst - https://civilsociety-
toolbox.org/ 

Recomendamos ainda uma das ferramentas de referência para o ciclo de gestão de impac-
to social, o Toolkit da britânica NESTA, Development Impact & You Toolkit. Em português, 
encontra vários tutoriais, webinars e ferramentas desenvolvidos pela 4Change em www.
impactosocial.pt
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Ciclo de Gestão IS  Aptidão GIS - checklist Ferramentas GIS
Etapas e Necessidades ... o que preciso para iniciar  Ferramentas disponíveis 
 este passo/etapa e escolher  para a Medição
 uma ferramenta?  e Gestão do Impacto Social 

I. Definir o problema social
I.1 Definir o território Reunir dados e informação qualitativa OECD Better Life Index
e o âmbito do problema (racional) da sua área de trabalho.
  
  Problem Tree Analysis

II. Mapear Recursos e Necessidades  
II.1 Avaliar a capacidade organizacional  Ter um quadro claro sobre a estrutura Social Value Self Assessment Tool
 da sua organização.

 Estar preparado com estatutos, OCAT - McKinsey&...
 regras organizacionais e operacionais, 
 organogramas, número de funcionários, 
  voluntários.
 
  4C Diagnostics

 Ter metas e objetivos claros. UNDP CSO Capacity Assessment Tool

   POET

II.2 Conhecer os intervenientes  Pesquisa sobre como chegar  CERISE (SPI4)
(stakeholders) aos seus beneficiários (canais).

  Fortalecer as relações Impact management principles   
 com os seus stakeholder. (EVPA)

  Ter redes parceiras a quem recorrer.  CERISE SBS

III. Estabelecer Objetivos e Estratégias  
III.1 Definir objetivos de impacto   Ter metas globais e objetivos claros. Theory of Change

  Logic model
  
  Impact management principles (EVPA)

  CERISE (SPI4)
  
  The impact value chain

III.2 Desenhar sistemas   Resultados (outcomes) chave e respetivo Impact management principles (EVPA)  
de monitorização, avaliação,  conjunto de indicadores. RH e orçamento
aprendizagem e prestação de contas para levar a cabo a monitorização.

2. Matriz de ferramentas
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III.3 Planificar para a sustentabilidade Estratégia clara de sustentabilidade. CERISE (SPI4)
  
  MetODD-SDG
  
  CERISE SBS

IV. Envolver e Transformar      
IV.1 Monitorizar os resultados da GIS Resultados (outcomes) chave e respetivo Most Significant Change Technique
 conjunto de indicadores. RH e orçamento 
 para levar a cabo a monitorização. 
  
  Outcomes Matrix
  
  SoPact
  
  Clear Impact
  
  Salesforce
  
  Impact management principles (EVPA)
  
  Socialsuite

V.2 Medir e valorizar os resultados  Social return on investment (SROI)
de GIS  
  
  IRIS Metrics
  
  LM3
  
  B Impact Assessment / B Analytics
  
  Clear Impact
  
  Salesforce
  
  Impact management principles (EVPA)

  Socialsuite

V.3 Monitorizar Resultados (outcomes) chave e respetivo SoPact   
 conjunto de indicadores. RH e orçamento
 para levar a cabo a monitorização. 
  
  Clear Impact
  
  Salesforce
  
  Impact management principles (EVPA) 
 
  Socialsuite
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V. Melhorar e Inovar
V.1 Avaliação: output, outcome, impacto Monitorização concluída. SoPact
 RH e orçamento para levar 
 a cabo a monitorização.
 
 Ferramentas para usar  NPO Certification Model (IPMA)
 em diferentes processos relacionados
 com a gestão de impacto.
  
  Logic model

V.2 Comunicar e reportar Dados de avaliação reunidos. Social Reporting Standard

 Informação sobre os interesses  B Impact Assessment / B Analytics
 e necessidades dos investidores.  

 Equipa de comunicação e orçamento. SoPact

 Melhores canais de comunicação G4 Online - GRI
 definidos.
   
 Regras claras de comunicação,  Salesforce
 cumprimento do Regulamento Global
 de Proteção de Dados, etc. 
 
 Relatório de Auditoria Social. Social Audit: A Toolkit

  Impact management principle (EVPA)




