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Introdução 
O projeto SIM4CSOs – Medição do Impacto Social para Organizações da Sociedade Civil é um projeto 
financiado pelo programa Erasmus+ que visa fortalecer o funcionamento das organizações sem fins 
lucrativos da Sociedade Civil, reforçando a sua eficácia, transparência e governação. Embora se constate 
a criação de numerosas organizações sem fins lucrativos ligadas à prestação de serviços na área social em 
toda a Europa, este desenvolvimento não é acompanhado por práticas/ferramentas sistemáticas de 
transparência, responsabilização e avaliação. Da mesma forma, o aumento do número e da importância 
das empresas sociais, do investimento social e de outras formas de financiamento da área social, veio 
acentuar o foco na medição do valor social e do impacto social dos programas, projetos e organizações 
do Terceiro Setor. Os financiadores e decisores políticos cada vez mais querem saber se os seus fundos e 
políticas fazem a diferença, pelo que o Terceiro Setor necessita de evidenciar a criação de valor social com 
as suas ações.   

Para tal, o Terceiro Setor necessita de um mecanismo relativamente automatizado que permita 
documentar os benefícios que gera. Existe já um conjunto de ferramentas de medição e contabilização 
para responder à questão “O que aconteceria sem a atividade das entidades do terceiro setor?”. A 
resposta a esta questão é exigida de forma cada vez mais regular e rigorosa, tanto por parte de grandes 
entidades (como o Estado e Departamentos de Responsabilidade Social), como pelos pequenos 
financiadores (institucionais e individuais). Além do mais, uma proporção crescente dos atores do Terceiro 
Setor estão a implementar ferramentas de autoavaliação das suas ações, tentando melhorar a sua 
eficiência e eficácia.  

O relatório 

O presente relatório inclui uma revisão do estado da arte no que diz respeito à medição do impacto social 

e melhores práticas em cada país parceiro do projeto, nomeadamente Croácia, Itália, Chipre, Noruega, 

Israel, Portugal, Polónia e Grécia. Este relatório marca o culminar de um processo destinado a conhecer 

melhor as práticas e desafios da medição do impacto social em cada país parceiro do SIM4CSOs. O desejo 

de saber mais sobre as práticas atuais e promover a partilha de conhecimento, competências e 

ferramentas levou ao desenvolvimento de um questionário online e de uma série de grupos focais (focus 

groups). O questionário foi traduzido para a língua nativa de cada país e distribuído por organizações da 

sociedade civil. Em cada país foi solicitado aos parceiros que recolhessem no mínimo 30 respostas junto 

de Organizações da Sociedade Civil (OSC) e que realizassem dois grupos focais, um com OSC e outro com 

outros atores relevantes (entidades governamentais, académicas, parceiros do setor privado, 

organizações filantrópicas, etc.). Devido às limitações impostas pela COVID-19, várias organizações 

realizaram os seus grupos focais em formato online. 

Cada entidade parceira distribuiu o questionário pelas organizações relevantes no setor do respetivo país. 

A maioria das respostas veio de profissionais de entidades sem fins lucrativos, com destaque para as OSC 

das áreas da saúde e serviços sociais. Houve também alguma participação (tanto nos questionários como 

nos grupos focais) de representantes de organizações do setor privado (por exemplo, profissionais ligados 

à responsabilidade social empresarial), empresas sociais e do meio académico. Cada parceiro do projeto 

compilou e analisou os resultados do respetivo país e preparou um relatório-síntese em inglês. De modo 



 

  
 

 
 

a contextualizar este exercício, foi também pedido a cada organização parceira que analisasse o panorama 

geral das organizações da sociedade civil do respetivo país. 

Conclusões das boas práticas 

A pesquisa realizada permitiu identificar 31 boas práticas nos países abrangidos (Croácia, Itália, Chipre, 

Noruega, Israel, Portugal, Polónia e Grécia). A maioria das práticas são de organizações sem fins lucrativos 

(49%), seguidas das empresas sociais. Curiosamente, na maioria das boas práticas a Medição do Impacto 

Social (MIS) foi realizada por peritos internos e externos (à atividade). Tal situação deveu-se, em muitos 

casos, a limitações internas das organizações (poucos conhecimentos/competências para a medição do 

impacto social) assim como à dificuldade em chegar aos beneficiários finais - em alguns casos, devido às 

regras do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), os peritos não conseguiram chegar 

diretamente aos beneficiários finais do projeto. 

Relativamente à questão “quem financia a medição do impacto social” na maioria das boas práticas 

identificadas, o trabalho foi financiado/assegurado pela própria organização (66%), enquanto em cerca 

de um quinto dos casos a MIS foi apoiada por fundos públicos.  

A natureza diversificada das práticas de MIS é evidenciada pela variedade de metodologias/ ferramentas 

utilizadas para avaliar: foram identificadas mais de 15 ferramentas ou combinações de ferramentas 

diferentes utilizadas nas boas práticas analisadas, verificando-se também a criação de novas ferramentas 

em 10 casos. Além destas, outras ferramentas mais conhecidas como o SROI (Retorno Social do 

Investimento) foram também incluídas parcialmente em muitos casos, acompanhadas pela utilização de 

outras ferramentas. 

 



 

  
 

 
 

Em média, a realização de uma MIS foi classificada como uma atividade moderadamente intensiva em 
recursos, com um resultado médio de 6,6 (numa escala de 12). No entanto, quando a MIS é realizada com 
recursos internos, a intensidade dos recursos necessários aumenta para 8, indicando um baixo nível de 
especialização/competências disponíveis nas organizações para este tipo de ação. 

 

Em termos da duração necessária para realizar a MIS, não se denota uma tendência uniforme nas 
respostas, embora a maioria das atividades tenha sido concluída num período de até 6 meses. De notar 
que numa das práticas identificadas, o tempo necessário para executar uma MIS de uma dada atividade 
(de pequena escala) foi de 20 horas. 

Verifica-se também que o alcance geográfico das operações de cada organização afeta a perceção da 
quantidade de recursos necessários para a MIS. Assim, para as organizações com exposição europeia, a 
MIS é avaliada como uma atividade muito intensiva em recursos. Esta intensidade parece diminuir 
gradualmente quando se passa para o nível nacional e para o nível regional. No entanto, a intensidade de 
recursos necessários para a MIS sobe novamente nos casos de melhores práticas a nível local - isto está 
parcialmente ligado ao facto de todas essas atividades terem dependido de peritos/recursos internos. 



 

  
 

 
 

 

Finalmente, em termos de transferibilidade das melhores práticas, há uma aceitação geral de que a 
maioria delas pode ser transferida para outras localizações geográficas e/ou ampliadas. Por outro lado, 
considera-se que uma percentagem muito pequena é transferível para outros setores. Este elemento 
realça o facto de a MIS ser uma atividade bastante adaptada ao setor ao qual é aplicada e, portanto, é 
difícil transferi-la facilmente para outro setor em que se aplicam pressupostos e práticas diferentes. 

 

Razões para conduzir uma MIS 

De acordo com os resultados da investigação, a principal razão para uma organização iniciar uma atividade 
de MIS é a necessidade de convencer terceiros, na sua essência, financiadores, investidores de impacto, 
e clientes da importância das suas operações e do seu impacto global. Embora algumas das melhores 
práticas tenham sido conduzidas tendo em vista a necessidade de um historial e de um recurso que apoie 
o seu planeamento estratégico, a dimensão externa dos resultados da MIS foi quase consistentemente 
registada em todas as melhores práticas apresentadas. Curiosamente, em alguns casos, “terceiros” 
também incluíam voluntários ou apoiantes globais (não financeiros). 

Em geral, a dimensão de terceiros foi também ligada ao quão apresentável podem ser os resultados da 
MIS - em muitas melhores práticas, a capacidade de utilizar os resultados da medição do impacto para a 
exposição/marketing dos meios de comunicação foi destacada como um fator importante.  

No entanto, em vários estudos de caso, o benefício criado por uma MIS sobre a dimensão da eficiência da 
organização foi notado. Através da MIS, a organização relevante pôde obter dados mais detalhados sobre 



 

  
 

 
 

não só o que funciona e o que não funciona tão eficazmente, mas também sobre quais são as mudanças 
reais alcançadas através de um dado projeto. Esta última foi de facto da maior importância para muitas 
das melhores práticas registadas, tendo a MIS assumido o papel de certificar a Teoria da Mudança inicial 
da organização (quando disponível) ou de tomar nota das mudanças reais alcançadas na vida dos 
beneficiários. Como mencionado numa das melhores práticas registadas, "A teoria desenvolvida para 
cada iniciativa/projeto/atividade deve então ser validada por peritos e pares do tema, bem como por 
outras evidências". 

Do mesmo modo, em alguns casos, foi levantada a questão da transparência, em diferentes públicos-alvo, 
tais como clientes, funcionários, sociedade em geral e financiadores. Com as atividades de MIS, uma 
organização poderia apresentar uma exposição mais aberta do seu impacto, aumentando a transparência 
sobre as suas realizações. 

Benefícios 

Relativamente aos benefícios das atividades de MIS, todas as melhores práticas destacaram o registo do 
impacto positivo criado, de uma forma mais sistemática e mais "à prova de bala" do que nunca. Isto 
traduziu-se numa comunicação mais eficaz das concretizações da organização, o que também poderia 
levar a uma maior capacidade de angariação de fundos. Além disso, obter uma melhor compreensão do 
que funciona e como funciona está a tornar as organizações relevantes mais eficientes, levando assim a 
uma melhor colocação dos beneficiários finais.  

Em alguns casos, foi registado o efeito positivo sobre os seus funcionários (e voluntários) ao serem 
convidados a participar numa atividade muito importante dentro da sua organização - também sentindo 
que são importantes para a organização. Em paralelo, os funcionários puderam compreender melhor o 
impacto que estão a apoiar a alcançar, construindo novamente um sentimento positivo. 

Curiosamente, em alguns casos (por exemplo, CIVICUS/Chipre) a atividade de MIS também apoiou uma 
melhor compreensão do papel potencial de uma organização sem fins lucrativos, uma vez que o processo 
estava a destacar questões até então pouco ligadas à missão das organizações, tais como, por exemplo, 
influenciar a política (até que ponto a sociedade civil é ativa e bem-sucedida em influenciar a política 
pública) e/ou responsabilizar o Estado e as empresas privadas. 

Desafios 

Um último aspeto importante da investigação sobre as melhores práticas foi a identificação dos desafios 
levantados pelas próprias práticas. Curiosamente, em todos os casos registados foi destacada uma série 
de desafios que precisam de ser tidos em consideração ao formular um processo de capacitação sobre o 
assunto. Entre os desafios mais citados, incluem-se os seguintes: 

O que estamos a medir? 
● Objetivos a medir - em várias melhores práticas foi despendido muito tempo para definir o que 

se deve medir 
● Alcançar resultados - definir a melhor metodologia para alcançar resultados quando são definidos 

foi também destacado como um desafio  
● Compreender que mudança está ligada à nossa organização e qual não está - a atribuição foi 

apontada por muitas organizações como um exercício muito difícil 

 
 



 

  
 

 
 

Questão dos recursos 
● O processo é muito demorado - na maioria dos casos, as organizações realçaram o tempo 

necessário para completar o processo 
● Ferramentas de recolha de dados muito exigentes - em vários casos o processo envolveu uma 

variedade de ferramentas (por exemplo, grupos focais, entrevistas) para poder alcançar 
resultados tangíveis e "à prova de bala” 

● Que competências a pessoa atribuída a esta tarefa deve ter? - em organizações locais, esta pessoa 
pode não ser facilmente encontrada 

 
Recolha de dados 

● O problema com a recolha de dados – as pessoas compreendem realmente as questões? 
● Taxa de resposta baixa – as respostas são representativas? 
● Como ultrapassar os obstáculos de acesso aos dados/beneficiários impostos pelo RGPD?  
● Dados insuficientes dos parceiros no caso de projetos em consórcio 

 
Entrar no processo 

● Comprimento do questionário – algumas pessoas abster-se-iam de o preencher ou de o preencher 
de uma forma séria 

● Envolvimento dos stakeholders - em muitos casos a MIS foi um processo de contacto com várias 
partes interessadas pela primeira vez, pelo que o seu elevado envolvimento não foi fácil de 
alcançar 

● As pessoas não se sentiram confortáveis com os efeitos da medição pois consideraram que isso 
as colocaria numa posição vulnerável 

● Obtenção de legitimidade - do processo e depois dos resultados 

 
Outras questões metodológicas 

● Existe uma metodologia amplamente aceite para monetizar as mudanças/impacto? 
● Como personalizar os questionários genéricos para que se adaptem melhor? 
● Como encontrar o equilíbrio entre ser rentável e obter bons resultados? 
● Como convencer os intervenientes que a MIS tem de ser repetida em intervalos regulares? 

 

 

Conclusões 
A Medição do Impacto Social tem vindo a ganhar força em todos os países em análise, embora os 
contextos nacionais ainda não proporcionem uma abordagem estruturada da tarefa em causa. Na sua 
essência, estão mais ou menos ausentes regras gerais, orientações e um organismo nacional que 
estabeleça os procedimentos e valores globais a seguir.  

Embora haja casos em que a MIS é aplicada para aumentar a eficácia e eficiência das 
atividades/projetos/programas analisados, o principal impulsionador de tais iniciativas tem sido a 
mobilização de fundos, bem como, em alguns casos, o reforço do alcance comercial. Isto é bastante 
interessante dado que a maioria das melhores práticas identificadas estão relacionadas com as 
associações sem fins lucrativos e as empresas sociais que supostamente são mais centradas nas causas. 

Em geral, a MIS está a ser conduzida por uma combinação de peritos externos e internos, embora um dos 
principais desafios assinalados tenha sido a identificação da pessoa certa dentro de uma determinada 



 

  
 

 
 

organização. Além disso, como a MIS é considerada um procedimento bastante intensivo em termos de 
recursos, nem sempre é uma decisão fácil de executar em organizações mais pequenas que se concentram 
no nível local. 

Relativamente aos principais desafios, o inquérito destacou a identificação do que deve ser medido e 
como será medido, ganhando o envolvimento da equipa, bem como a recolha de conjuntos de dados 
representativos para uma análise mais aprofundada. 

De acordo com as melhores práticas recolhidas, a transferência do know-how existente noutros locais ou 
o aumento de escala pode ser o passo seguinte principal, enquanto se espera que a transferência de uma 
melhor prática noutro setor seja bastante difícil, uma vez que as metodologias de MIS são bastante 
específicas do setor. Para este fim, tornar as metodologias mais genéricas é um grande desafio. 

Conclusões do estado da arte nacional 

Em todos os países inquiridos, apenas alguns dispunham de alguma política ou regulamentação que 
definisse normas nacionais para a medição do impacto. Nenhum governo emite orientações específicas, 
nem relatórios ou divulgação entre as OSC, de acordo com normas estabelecidas ou quadro de divulgação. 
Os países que registaram algumas referências legais em relação à medição do impacto social foram o 
Chipre e a Itália, tendo este último país introduzido a medição do impacto social como "elemento-chave 
para o reconhecimento legal das empresas sociais". 
 
Apesar da ausência de orientações oficiais claramente definidas em torno da medição do impacto, os 
representantes de projetos de vários países sentem que as condições e tendências estão a começar a 
mudar gradualmente, e até mesmo rapidamente em alguns locais. Tecendo em conjunto impressões dos 
vários relatórios nacionais, parece que os fatores externos e internos são responsáveis por um discurso 
de mudança em torno da medição do impacto.   
 

Impulsionadores externos 
● Os desafios sociais estão a tornar-se mais urgentes e pronunciados, exigindo uma compreensão 

clara de soluções eficazes. 
● Exigências dos stakeholders externos: 

● Os orçamentos públicos estão a tornar-se mais rigorosos, o que leva a apelos a uma maior 
transparência e responsabilização por parte dos beneficiários de subvenções. 

● Os doadores estão a tornar-se mais estratégicos e concentrados nas questões que 
apoiam. Alguns estão a tomar decisões no que diz respeito à sua concessão de subsídios 
com base nos resultados. 

 

Impulsionadores internos 
● Existe um sentimento entre as organizações de que a medição do impacto cria confiança junto 

das comunidades e populações beneficiárias.  
● As organizações acreditam que a medição do impacto pode validar a prestação de serviços. 

Permite às organizações sem fins lucrativos avaliar se e em que medida os seus serviços estão a 
satisfazer as necessidades dos beneficiários.  



 

  
 

 
 

● Existe o reconhecimento de que a medição do impacto ajuda as organizações a melhorar os seus 
processos internos. Isto, por sua vez, permite às organizações responder melhor e/ou gerir 
recursos cada vez mais escassos e/ou valiosos de forma mais eficaz.  

● Existe o reconhecimento de que a persistente fragmentação entre pares dificulta a tão necessária 
coordenação. Esta falta de coerência e cooperação, especialmente nos campos da medição do 
impacto, pode dificultar às organizações a avaliação da eficácia das suas intervenções na 
consecução dos seus objetivos. 

● A elaboração de relatórios de impacto é uma forma de destaque. As organizações sem fins 
lucrativos competem frequentemente por financiamentos de doadores e, como resultado, 
executam ações que lhes permitem parecer mais profissionais aos intervenientes externos. 

 

Práticas Atuais de Medição de Impacto   
 
As práticas atuais de medição do impacto variaram significativamente de país para país e entre os 
inquiridos do mesmo país ainda relativamente à utilidade ou objetivo em torno da medição do impacto, 
houve um grande consenso de que a medição do impacto pode trazer valor considerável. Curiosamente, 
apesar da falta de práticas reguladas em torno da gestão do impacto (ou talvez por causa disso!), houve 
um claro consenso entre muitas organizações sem fins lucrativos de que a medição do impacto pode 
trazer um valor pronunciado a uma organização. Os participantes no questionário e nos grupos focais 
concordaram em grande parte que as organizações que implementam boas práticas de medição e gestão 
do impacto podem ser beneficiadas. Vários dos benefícios observados pelos inquiridos incluem uma 
capacidade de avaliar a eficácia do programa (Chipre), um ponto de partida para melhorar a qualidade 
dos serviços existentes (Grécia, Itália, Noruega), aumentar o número de beneficiários alcançados, ou 
desenvolver novos produtos/soluções (Polónia). Outros reconheceram que pode desempenhar um papel 
importante no aumento da visibilidade, credibilidade e imagem (Itália), e pode ajudar a garantir 
financiamento (Chipre). 
 
Em quatro (Grécia, Itália, Noruega e Portugal) dos sete países participantes, mais de 50% dos inquiridos 
indicaram que medem o impacto das suas atividades. Na Croácia, Chipre e Polónia, uma minoria (entre 
14% - 41%) mede o seu impacto.  

 
Entre aqueles que medem, a principal razão para a medição é melhorar os serviços prestados. A maioria 
utiliza questionários ou análises de dados existentes como principais métodos para a medição do 
impacto. Uma minoria (30-50%) utiliza modelos lógicos; mais de metade (50-76%) utiliza métricas de 

sucesso. 

 

Necessidades de Formação  
Em todos os países, a maioria dos inquiridos tinha três anos ou mais de experiência na área, indicando 
familiaridade com a paisagem da sociedade civil e a natureza do trabalho de mudança social. Mesmo 
assim, a maioria indicou uma falta de confiança em torno de aspetos-chave da medição do impacto.  
 
Em geral, os inquiridos mencionaram que se sentiram mais confiantes na aplicação de questionários, 
grupos focais, e técnicas de entrevista. Pode ser importante notar que os sentimentos de confiança e um 
desejo de formação não se excluem mutuamente. Entre muitos inquiridos, aqueles que expressaram 



 

  
 

 
 

confiança ao completar uma certa área temática de medição do impacto também expressaram desejo de 
formação nesse mesmo tópico.  

 
Mesmo entre as organizações que medem, havia um vasto espectro de necessidades de formação não 
satisfeitas. Foi detetada uma necessidade de formação profissional entre todos os países em todas as 
tarefas listadas no inquérito, incluindo técnicas de investigação, definição de KPIs, medição de KPIs, 
conceção de um plano de monitorização, compilação de um relatório, apresentação dos resultados de um 
plano de monitorização, e avaliações SROI.  
 
Os inquiridos também se sentiram confusos quanto ao impacto a medir, como medir tópicos complexos, 
por exemplo, medir o impacto qualitativo ou avaliar a sua contribuição única para áreas em que múltiplos 
interessados estão empenhados em fazer avançar um determinado resultado.  
 
Em geral, os inquiridos expressaram que lhes faltavam competências na medição SROI. Em alguns países, 
a SROI foi mais consequente para os inquiridos do que noutros. Na Croácia, por exemplo, os participantes 
do grupo focal mencionaram que, na sua opinião, dominar este tipo de medição não era uma prioridade 
fundamental entre muitas entidades sem fins lucrativos. 

 

Obstáculos 

Se a impressão ressonante de todos os relatórios nacionais era o reconhecimento firme da importância 
da medição do impacto e uma vontade de medir, então igualmente palpável era um forte enfoque nos 
desafios e obstáculos relacionados com a realização da medição do impacto na prática.  
 
Muitas das organizações inquiridas concordaram que quando se trata de medir o impacto, é importante 
contar com profissionais com conhecimentos específicos neste campo. E ainda assim, ficou claro nas 
respostas ao inquérito que o acesso a pessoal formado é um obstáculo-chave para muitos. De facto, em 
todos os países, a falta de recursos, quer humanos, financeiros, de tempo e de know-how, é o principal 
obstáculo que dificulta a prática da medição do impacto. Para ilustrar esta conclusão, a maioria dos 
inquiridos em cinco dos sete países indicou que provavelmente só podem dedicar 5 horas e até 100 
euros por mês à medição do impacto. 

 

Apoio Externo 

Por mais que existam desafios em termos de recursos e pessoal, foi reconfortante ver como algumas 
organizações estão a fazer uso de apoio e infraestruturas externas para avançar com as suas atividades 
de medição do impacto.  
 
Algumas das organizações fazem uso de mentoria, formação e recursos disponibilizados por organizações 
nos seus respetivos países. Várias destas organizações estão representadas neste projeto. Em alguns 
casos, os participantes dos grupos focais mencionaram que as lacunas e desafios da capacidade 
organizacional são frequentemente atenuados pelas universidades e organismos académicos. Em Itália, 
por exemplo, parece que apenas algumas organizações realizam o seu processo interno de medição do 
impacto social. Muitas, em vez disso, contam com o apoio de institutos de investigação externos que 
prestam apoio na medição e avaliação do impacto.   
 



 

  
 

 
 

Além disso, vários países citaram o valioso apoio à formação e ao desenvolvimento de capacidades 
prestado por doadores públicos e filantrópicos, entre os quais a Comissão Europeia. As subvenções da UE 
e outras subvenções governamentais abrangem uma parte significativa do financiamento de muitas das 
organizações que participaram no inquérito. Muitos citaram o apoio da UE como fundamental para o seu 
desenvolvimento profissional e organizacional. Na Grécia, um projeto financiado pela UE, operado 
durante a crise dos refugiados, ajudou as organizações a ganhar experiência nas avaliações da SROI. Em 
Portugal, as OSC e as empresas sociais podem candidatar-se a subvenções específicas para o 
desenvolvimento de capacidades que as ajudam a desenvolver e reforçar as capacidades de gestão numa 
variedade de tópicos. Muitos utilizam este apoio para desenvolver a medição do impacto e as capacidades 
de gestão. Curiosamente, em Portugal, a utilização de modelos lógicos e métricas de sucesso foi de longe 
a mais elevada em comparação com resultados obtidos de outros países. Além disso, a maioria dos 
inquiridos de Portugal indicou que estaria pronta a dedicar até 500 euros por mês à medição do impacto, 
5 vezes o montante indicado pela maioria em todos os outros países. 

 

Conclusões 
Ao analisar os vários relatórios nacionais, ficou claro que os profissionais da mudança social, sejam eles 
sem fins lucrativos ou profissionais do sector privado, estão bem cientes dos benefícios e vantagens da 
medição do impacto. A medição do impacto proporciona infraestruturas organizacionais críticas, serve 
como uma verificação de sentido para a prestação de serviços, uma forma de atrair e comunicar com os 
doadores, e muito mais. A partir destas realizações, é então fácil perceber até que ponto a medição e 
gestão do impacto toca todas as áreas da gestão organizacional, desde a atribuição e estratégia de 
recursos à prestação de serviços, coordenação, advocacia, e angariação de fundos.  
 
As observações gerais retiradas dos inquéritos e grupos focais também refletem até que ponto a adesão 
e participação da gestão organizacional são essenciais. Em alguns casos, apesar de reconhecerem a sua 
importância, os inquiridos ansiavam por uma ideia mais clara sobre para quem medem - será que o fazem 
para os intervenientes governamentais? Para os doadores? Para a própria organização? Para os 
beneficiários? Para o público em geral? Alguns perguntaram se algum tipo de validação externa - seja de 
um organismo da indústria, entidade governamental, ou doador - poderia ajudar a dissipar a confusão 
sobre a forma como a medição do impacto é levada a cabo. 
 
Estas ambiguidades pareciam lançar luz sobre uma questão maior. Em todos os países, os inquiridos 
fizeram um balanço dos seus níveis reais de competências; um forte desejo de apoio profissional foi 
manifestado nos questionários. Isto foi evidente tanto nas lacunas de confiança relatadas como na visão 
geral dos métodos que as organizações sem fins lucrativos estão de facto a utilizar para realizar a medição 
do impacto na prática.  
 
Apesar da sua motivação e intenções, muitas OSC não dispõem atualmente dos recursos financeiros e 
técnicos para levar a cabo um processo completo de medição e avaliação do impacto. (Tal como discutido 
acima, isto não quer dizer que todas as organizações devam ter profissionais internos encarregados de 
levar a cabo a medição do impacto. Conforme discutido, algumas organizações tiram partido de 
consultores e peritos externos para levar a cabo atividades de medição).   
 



 

  
 

 
 

No entanto, em geral, foi expressa uma necessidade de partilhar abordagens de medição. Os inquiridos e 
os participantes do grupo focal proporcionaram opiniões e impressões que podem ser utilizadas para 
moldar a próxima fase do projeto, a plataforma de recursos.  
 
Considerando os níveis de competências básicas e os recursos limitados, a maioria se não todas as 
organizações sugeriram que os métodos desenvolvidos, deveriam ser práticos, adaptáveis, não 
demorados e que qualquer plataforma deveria ser acessível e fácil de utilizar. 
 
 

 
Elementos necessários para o Manual 

 
É importante dispor de um conjunto de ferramentas úteis para ter acesso a ferramentas e recursos que 
forneçam uma orientação passo a passo em todos os níveis da imagem acima. As ferramentas devem 
incluir as melhores práticas e estudos de casos, vídeos em linha e webinars de formação, respostas a 
perguntas frequentes, bem como ligações para aprendizagem futura. Deve também apresentar exemplos 
de boas práticas, organizadas por dimensão da organização, e classificadas por níveis de competências 
básicas a avançadas de medição de impacto.  
 
A par de orientações mais básicas, muitos acreditam que é também necessário disponibilizar materiais 
mais avançados para aqueles que procuram construir e aprofundar os seus conhecimentos, ou aqueles 
que já dominam certos fundamentos de medição, tais como a teoria da mudança e a identificação de 
métricas.  
 
Muitos manifestaram interesse em poder aplicar as metodologias SROI. Embora a SROI seja 
verdadeiramente um padrão da indústria, pode ser um desafio para os profissionais desenvolver as suas 
práticas na SROI antes de dominar algumas das práticas mais básicas de medição de impacto, tais como 



 

  
 

 
 

desenvolver um modelo lógico ou definir e medir os KPIs. Curiosamente, o que parecia ausente nos 
relatórios nacionais foi um reconhecimento por parte dos profissionais de que as práticas de medição de 
impacto podem muitas vezes ser pensadas como um continuum que vai das competências e abordagens 
básicas às mais sofisticadas. Este continuum pode ser concetualizado como uma pirâmide, com conjuntos 
de competências básicas na base e competências que refletem níveis crescentes de complexidade subindo 
em direção ao ápice do triângulo:   

 
Pirâmide de competências 

Próximos Passos 

A fase seguinte do projeto é o desenvolvimento de uma plataforma online que fornecerá informações e 

recursos às OSC sobre medição do impacto.   

Fazendo eco de algumas das impressões expressas nos relatórios, esta ferramenta seria desenvolvida para 

ajudar os profissionais de todos os níveis de competências a alcançar uma linha de base comum.  

Especificamente, forneceria orientação sobre como criar um modelo lógico, identificar KPIs de impacto, e 

desenvolver um plano de medição orientado pela lógica que inclui passos e fases claras. Conteúdos mais 

avançados poderiam incluir ligações a ferramentas de medição específicas para certos grupos-alvo e tipos 

de intervenção. Poderia também estabelecer ligações com indicadores nacionais e regionais e dados 

longitudinais e ajudaria as organizações a compreender como incorporar dados ao nível nacional ou 

regional nas suas avaliações de impacto.  

Para mais informações sobre o projeto, visite o nosso website: https://measuringimpact.eu/ 

 

O apoio da Comissão Europeia para produzir esta publicação não constitui uma aprovação 

do conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser 

responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela 

contidas.                                    

https://measuringimpact.eu/

