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Neste capítulo, poderá aprender como utilizar este Manual e ser-lhe-á apresentado o
esquema, bem como a visão geral dos capítulos e ferramentas práticas que são utilizadas.

O manual está dividido em várias partes. Já teve a oportunidade de ler as Informações,
Prefácio e Agradecimentos nos quais tomou conhecimento de informações técnicas, do
projeto no âmbito do qual o manual foi criado, mas também das necessidades e razões da
criação deste manual 

Tal como se afirma no prefácio, este manual destina-se a qualquer pessoa que deseje
melhorar os seus conhecimentos sobre MGIS, a tentar desenvolver a sua própria estrutura
MGIS e, potencialmente, a implementá-la na sua própria organização. 

As partes centrais do manual são:

Criação do seguinte conceito: 

Abordagem ao manual

AUMENTE OS SEUS
CONHECIMENTOS MGIS

LEIA SOBRE CONCEITOS-CHAVE
DA MGIS QUE SÃO
IMPLEMENTADOS NA CRIAÇÃO
DO PRESENTE MANUAL

UTILIZE OS SEUS
CONHECIMENTOS PARA

DESENVOLVER O
QUADRO MGIS 

 UTILIZE O QUE APRENDEU
SOBRE MGIS E CRIE A SUA
PRÓPRIA ESTRUTURA MGIS
NUM GUIA PASSO-A-PASSO

TESTE E IMPLEMENTE
 A SUA ESTRUTURA
MGIS E PARTILHE 

A APRENDIZAGEM E
 OS RESULTADOS

 
 DESCUBRA O QUE O ESPERA
NA IMPLEMENTAÇÃO DO
QUADRO MGIS QUE PLANEOU,

PARTILHE A SUA EXPERIÊNCIA
COM OUTROS E SAIBA MAIS

Depois de ler a Introdução sobre conceitos básicos, lógica e termos MGIS, pode prosseguir
para o Planeamento onde criará a sua própria estrutura MGIS. 

Este processo de planeamento é um guia passo-a-passo que o conduzirá através das seguintes
fases:



Cada secção desta parte do Planeamento é constituída pela mesma estrutura:
- Uma breve introdução sobre a importância do tema
- A posição do percurso de aprendizagem - em que fase se encontra no processo de criação
da estrutura MGIS
- Os resultados que podem ser criados nesta fase para passar à etapa seguinte
- Os conceitos-chave e abreviaturas relacionados com a etapa e o tema específicos
- O Conteúdo e ligação à ferramenta a partir da qual se pode aprender mais sobre um tópico
específico, a fim de implementar estas aprendizagens numa ferramenta prática que segue o
conteúdo deste manual e é a base para a criação de uma estrutura MGIS
- A Conclusão / elações tiradas - um resumo deste capítulo e as aprendizagens mais
importantes
- A fazer - instruções claras sobre a tarefa nesta fase na parte prática do manual / a ferramenta
de acompanhamento

A parte de Planeamento do manual é acompanhada de uma ferramenta prática que pode
utilizar para o desenvolvimento da sua própria estrutura MGIS.

Percorra o conteúdo de cada capítulo e depois aplique o que leu na ferramenta prática que o
acompanha, o que o levará a criar o resultado final do seu percurso de aprendizagem - um
quadro para a medição (e gestão) do Impacto Social.

Utilizámos a última parte central do manual para o ajudar a implementar a sua estrutura MGIS
e partilhar o seu feedback sobre o manual e partilhar a experiência.

Além disso, no final, pode encontrar o que outros disseram na revisão deste manual, um
glossário com os termos utilizados neste manual, a bibliografia e os apêndices a este manual

Quem somos O que fazemos
 e porquê

Quem afetamos Como é suposto
funcionar

Como vamos
medir

Como vamos
reportar



Neste capítulo, pode ler sobre os conceitos básicos que constituem a base da metodologia
MGIS neste manual. Este capítulo irá ajudá-lo a compreender melhor o que são o impacto social
e a medição e gestão do impacto social, a lógica por detrás disso e os princípios básicos a que
se deve ater, questões-chave que deve conhecer antes de planear o quadro MGIS e questões-
chave. Se quiser começar imediatamente a desenvolver a sua própria estrutura MGIS, salte para
o próximo capítulo - "Planificação da sua própria estrutura MGIS".

Breve introdução

A Medição do Impacto Social (MIS) é uma abordagem, um processo de melhor compreensão de
quanta mudança social, económica e ambiental ocorreu que pode ser atribuída às atividades e
intervenções da organização. Baseia-se na compreensão de como as nossas atividades
(projetos, programas, serviços que prestamos, medidas, intervenções, campanhas ou o que
quer que se faça) afetam as diferentes partes interessadas, que valores lhes trazemos, ao
ambiente e qual é o impacto. Podemos definir Impacto social como resultado dos efeitos a
longo prazo, mudanças que acontecem às pessoas e ao bem-estar da comunidade ou ao
ambiente como resultado das nossas atividades ou serviços. Através das nossas atividades,
devemos criar valor positivo (ou reduzir/eliminar a ocorrência de valor negativo) e apoiar a
mudança necessária para abordar as causas dos problemas sociais e ambientais. A MIS
complementa assim a nossa compreensão das razões pelas quais fazemos algo, o que fazemos,
quem influenciamos e que mudanças acontecem - complementa o nosso propósito e missão. 

Mas o facto de gerarmos valores e mudanças não nos deve satisfazer. Neste tempo de
desperdício insustentável de recursos, devemos também perguntar-nos se utilizamos os
recursos para as nossas atividades de uma forma otimizada - ou melhor, se fornecemos o valor
máximo do investimento (dinheiro, tempo, conhecimento, etc.). Aqui, estamos a falar de um
conceito em que não é importante apenas gerar valores para outras partes interessadas e olhar
para a sua perspetiva. É também necessário melhorar constantemente a nossa organização - a
nossa própria perspetiva. É por isso que hoje em dia cada vez mais a teoria e a prática se
referem ao MIS numa perspetiva mais ampla - como uma medida e como uma ferramenta de
gestão ou vulgarmente conhecida como MGIS (Medição e Gestão de Impacto Social). 

Introdução e conceitos-chave da
MGIS



Portanto, não se trata apenas de medir, compreender e informar, mas também de aprender e
melhorar a organização, otimizando a utilização de recursos de uma forma inteligente,
sustentável/regenerativa para maximizar os valores entregues para os recursos investidos. A
MGIS, como defendemos através desta metodologia, assenta, portanto, no conceito 3M -
Medição, Gestão e Maximização, procurando um equilíbrio entre as perspetivas das partes
interessadas e da organização que leva a cabo as atividades.

O inquérito (com uma amostra de mais de 250 organizações/indivíduos, na sua maioria sem
fins lucrativos) realizado como parte do nosso projeto mostra que o MGIS é reconhecido como
algo que pode ajudar a organização de muitas formas diferentes. A principal razão para uma
organização iniciar uma atividade MGIS é a necessidade de convencer terceiros - na essência,
financiadores, investidores de impacto, clientes - da importância das suas operações e do seu
impacto global. Melhor compreensão das necessidades dos utilizadores, melhoria da
qualidade do serviço/produto, maior visibilidade, branding e marketing, angariação de fundos,
otimização de processos e tomada de decisões estratégicas, motivação dos funcionários,
aumento da credibilidade/legitimidade da organização, etc., são algumas das outras razões
pelas quais os inquiridos consideraram que a MGIS era importante. A MGIS não é apenas
reconhecida por organizações que se esforçam por uma forma de trabalho e informação
sustentável e melhor. Numerosas tendências mostram que se tornará obrigatório para todos/
todas as organizações no futuro. De acordo com o Relatório Global Insights da Datamaran, de
2013 a 2018 houve um aumento de 72 por cento no número de regulamentos registados
relativos a questões não financeiras. Assim, os decisores, decisores políticos que
frequentemente financiam numerosos programas e projetos de organizações sem fins
lucrativos e com fins lucrativos estão cada vez mais a reconhecer a importância da
monitorização e relatórios não financeiros. A mudança para as abordagens MGIS (ao abrigo da
proposta de Diretiva da UE sobre Relatórios de Sustentabilidade Empresarial (CSRD), espera-
se que entre em vigor em 2024, com todas as grandes empresas e todas as PMEs listadas a
serem obrigadas a comunicar o desempenho em matéria de sustentabilidade). ! O GIIN estima
que mais de 1.720 organizações gerem 715 mil milhões de USD em investimento de impacto
AUM a partir do final de 2019. Relativamente ao setor privado de lucro e investidores de
impacto, ouvimos falar mais frequentemente de paradigmas tais como "O novo objetivo das
empresas/empresas é servir todos os interessados e não apenas os acionistas". E é provável
que esta tendência se mantenha.

https://www.datamaran.com/non-financial-reporting-directive/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/


Nas próximas secções, analisaremos os termos e conceitos básicos relacionados com a MGIS,
que aparecem em muitas abordagens e metodologias. Estes termos e conceitos podem ter
nomes diferentes em diferentes metodologias, ferramentas, ou mesmo serem diferentes em
algumas partes, mas a lógica por detrás deles e a sua aplicabilidade não são tão diferentes.

Existem centenas de ferramentas para medir e gerir o impacto social. Algumas estão mais
concentradas na medição e na elaboração de relatórios do que na gestão, algumas são
apenas para organizações com fins lucrativos, outras são mais exigentes, algumas são
gratuitas, com algumas até a oferecerem um certificado. A razão para o grande número de
abordagens e ferramentas é que é realmente muito difícil padronizar algo numa vasta gama
de setores e atividades em que as organizações estão envolvidas. Se acrescentarmos a isso a
forma jurídica das organizações, dimensão, nível de desenvolvimento e outras especificidades,
fica muito claro por que razão aparecem quase todos os dias novas ferramentas - as
organizações utilizam abordagens e ferramentas existentes, para desenvolverem as suas
próprias ou híbridas (utilizam certos segmentos de ferramentas já existentes). 

Portanto, a abordagem que lhe apresentaremos nesta metodologia não prescreve
especificamente nenhuma ferramenta ou metodologia específica (embora utilizaremos alguns
segmentos da mesma), mas utiliza a lógica e os princípios básicos da MGIS e ajuda-o a criar a
sua estrutura organizacional de MGIS simples. Queremos apresentar um conceito simples
passo a passo que é a base de muitas ferramentas de qualquer maneira, e que não
sobrecarregará a organização no caminho para uma melhor compreensão do seu impacto.

Todas as organizações que embarcaram numa viagem MGIS começaram praticamente com as
mesmas questões básicas - estamos a fazer algo bom, útil e com impacto, esperamos que o
façamos. Esta Sensibilização e Reconhecimento do impacto é praticamente o primeiro passo
na sua evolução organizacional MGIS, algo a que chamamos (R)evolução MGIS e que será
explicado no próximo capítulo.



Fase de "Sensibilização e Reconhecimento do Impacto".
O gráfico acima mostra o desenvolvimento "natural" da MGIS numa organização. As
organizações entram mais frequentemente na medição do impacto social com o
conhecimento e a crença de que estão a fazer algo de bom, criando valor para os
utilizadores, etc. Assim, estão conscientes da maioria dos seus efeitos, mas o que as
preocupa é se podem fazer melhor, se é algo que vale a pena, como afetam os utilizadores,
ou como muitas vezes lhe chamam, se têm um impacto e como é. Podemos chamar a esta
fase do desenvolvimento da MGIS - "Awareness and Recognition of Impact" (Sensibilização e
Reconhecimento do Impacto).

(R)Evolução MGIS

(R)Evolução MGIS apresenta um processo típico de crescimento e desenvolvimento da MGIS na
organização através de 4 fases.



Fase "MIS - Medição do Impacto Social".
Muitas organizações, de alguma forma, podem até medir os seus resultados e impacto (na
maioria das vezes em programas sociais, serviços com enfoque no indivíduo) onde através de
questionários, testes, entrevistas e outros métodos comprovados recolhem dados de entrada e
saída para cada utilizador, a fim de registar as mudanças que são o resultado das atividades da
organização. Além disso, as organizações recolhem frequentemente projetos comuns,
indicadores de programas que podem ser utilizados sobretudo para identificar efeitos e
impactos, mas a maioria deles, como mostra a nossa investigação, não têm um modelo lógico,
estruturado e sistemático suficientemente claro de como utilizar estes dados para identificar
claramente e expressar o impacto. A fase seguinte no desenvolvimento da MGIS pode ser
simplesmente chamada a fase "MIS - Medição do Impacto Social", onde as organizações
querem encontrar uma forma de medir o impacto e, muito provavelmente, relatá-lo (aos
doadores, investidores, público, etc.), lembrem-se do primeiro M no conceito 3M - Medição.
Este manual é especialmente para organizações que se encontram nesta fase, que querem
definir a sua própria estrutura para a medição do impacto.

Fase "MGIS - Medição e Gestão do Impacto Social"
Com base na estrutura MGIS planeada, ao recolher dados e analisar, obterá informações muito
úteis que poderá utilizar para decisões organizacionais (desde níveis operacionais a
estratégicos) - pode aprender muito e depois decidir o que mudar e isso significa que precisa
de ser reativo (que é também um princípio recentemente acrescentado relacionado com os
princípios MGIS desenvolvidos a partir da SVI), lembre-se do segundo M no conceito 3M -
Gestão. A tomada de decisões envolve estruturas de gestão, especialmente a nível estratégico,
pelo que esta fase pode ser chamada a fase "MGIS - Medição e Gestão do Impacto Social".
Portanto, é muito importante que na implementação do quadro MGIS (desde a preparação até
à implementação) se tenha envolvido ativamente os decisores, a gestão da organização, a fim
de ter o seu apoio. Nesta fase, o MGIS já não é uma atividade adicional da organização, mas
está incorporado na organização, tornando-se um processo organizacional como qualquer
outro. Aqui é importante encaixar o MGIS na organização de uma forma que não
sobrecarregue a organização e outras partes interessadas.

https://www.socialvalueint.org/


Fase "MGIS para um melhor impacto”
Assim que se sentir confortável com a sua estrutura MGIS, aprende com ela e toma decisões.
O passo seguinte seria conceber toda a organização com base no MGIS. Este MGIS pode
virtualmente substituir ou complementar o planeamento estratégico, reduzindo o risco de
fazer algo desnecessário ou desperdiçar recursos de forma ineficiente, lembre-se do terceiro
M no conceito 3M - maximizar. Podemos chamar a esta fase uma fase "MGIS para um melhor
impacto". O objetivo final do MGIS é tentar transferir esta abordagem para outros
intervenientes, todo o seu ecossistema, com os quais coopera (doadores, investidores,
associados, utilizadores, clientes, fornecedores, investigadores...). Só se eles também
incorporarem tais abordagens na sua organização, e todos assumirem a responsabilidade por
uma determinada parte da resolução de problemas, podemos pensar em mudanças
sistémicas essenciais, na verdadeira resolução de problemas e não aplicar pensos rápidos.

Claro que, dependendo das necessidades e capacidades da organização, este
desenvolvimento da estrutura MGIS pode parar numa das fases. De facto, uma boa parte das
organizações concentra-se apenas na medição e elaboração de relatórios. Se a
abordagem/metodologia da MIS não tiver mecanismos integrados centrados no
desenvolvimento organizacional, é muito provável que a organização utilize a medição
principalmente para relatar (acaba na fase MIS), com alguns momentos de aprendizagem e
serviço, melhoria dos programas, de acordo com as necessidades dos utilizadores. Como
mencionámos, nesta metodologia defendemos a MGIS que implica mais tomada de decisões,
mudança da organização para trazer melhores valores com base no que foi aprendido com a
medição, e passar à fase "MGIS - Medição e Gestão de Impacto Social". Não importa em que
fase se encontra ou planeia terminar, é importante começar a medir o seu impacto social.
Comece em pequena escala, com um programa, serviço, equipa e depois alastre para toda a
organização.



.

Ciclo MGIS
Tecnicamente, o desenvolvimento de uma estrutura MGIS para uma organização pode ser
decomposta em 4 fases:



1.Planificação do quadro MGIS
A primeira fase é, evidentemente, o planeamento da estrutura MGIS. Nesta fase, a organização
deve identificar vários elementos-chave:

-Motivação para (M)GIS
-Prontidão
-Capacidades
-Que tipo de impacto queremos ter principalmente

Motivação
O primeiro elemento é a motivação. Qual é a motivação da organização a medir, porque é que
está incluída na (M)GIS - quer melhorar a qualidade do serviço, quer ter uma melhor posição
para procurar novos doadores/investidores, quer aumentar a eficácia organizacional, ou o mais
provável, uma combinação de coisas diferentes?

Prontidão
O segundo elemento é a prontidão. Para além da motivação, é crucial que a organização
compreenda as questões que está a abordar através das suas intervenções/atividades. Estar
consciente dos problemas e necessidades das partes interessadas (incluindo a organização)
enquadra a compreensão dos efeitos e mudanças que queremos gerar e como isso
corresponde à nossa visão e missão, e à estratégia organizacional.

Capacidades
É claro que nada é possível sem os recursos à nossa disposição, pelo que é necessário avaliar se
temos tudo o que precisamos (pessoas, conhecimentos, dinheiro, tempo...) para lidar com esta
questão e criar mudanças, em que tempo, quanto tempo vamos medir isso, etc. Tudo isto é
importante para planear os recursos necessários, ou para ajustar a nossa estratégia e medição
em relação aos recursos que temos à nossa disposição para intervenções junto das partes
interessadas, mas também a medição em si.

Tipo de impacto (e como contribuímos para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - ODS)
Para além do acima referido, precisamos de descobrir que tipo de impacto queremos alcançar.
Teremos um enfoque no impacto social (por exemplo, estatuto socioeconómico das pessoas,
saúde humana...) ou podemos também ter um impacto ambiental, ou tanto socioeconómico
como ambiental, etc. Muitas metodologias MGIS já incorporaram os objetivos do SDG a fim de
ajudar as organizações a compreender como contribuem para estes objetivos globais. 

https://www.undp.org/sustainable-development-goals


Para aqueles que querem estar de acordo com estes objetivos, assegurem-se de que o quadro
MGIS indica claramente para quais objetivos do GDS estão a contribuir. Tudo o que foi dito
acima ajuda-nos a compreender:
-Porque fazemos algo e porque o queremos medir.
-Cobertura, volume (quem/como muitos/o que é coberto pela medição).
-Profundidade/intensidade (quão grande é a mudança, quão fundo vamos, detalhes, quão
rigorosos somos...).
-Qual é o Sistema que utilizamos para a medição (que metodologia, ferramenta, como
recolhemos os dados, como e a quem iremos reportar e tomar decisões, etc.).

Isto chama-se âmbito organizacional, um tipo de pré-avaliação organizacional que dá
efetivamente orientações gerais sobre como será o nosso quadro de medição. Quer tenha
escolhido uma metodologia MGIS bem conhecida e uma ferramenta desenvolvida que já tem
um quadro claro (que normalmente consiste em conjuntos de perguntas a que responde para
satisfazer e provar determinadas condições, indicadores e métricas), quer utilize a metodologia
neste manual, deverá ter uma resposta a todas estas perguntas antes de escolher uma
metodologia e uma ferramenta.

É muito importante que envolva os seus principais intervenientes no processo de planeamento
desde o início, uma vez que eles podem fornecer os seus conhecimentos e experiência. Além
disso, pode utilizar fontes secundárias de informação (tais como o seu controlo prévio do
utilizador, relatórios, investigação interna ou externa relevante, documentos estratégicos,
informação ou relatórios de organizações semelhantes, etc.) para o ajudar a compreender
melhor o contexto do problema que está a resolver e a mudar, o impacto que precisa de
produzir.

Como com tudo, o planeamento é praticamente metade da batalha. Lembre-se, o objetivo da
medição é melhorar, o que significa que a medição é na realidade um processo que não tem de
ter um fim - está constantemente a melhorar a organização e o próprio quadro de medição.
Com base no que aprendeu, poderá ter de voltar à mesa e planear de novo algumas coisas na
organização e, portanto, também o quadro de medição.

Estes são apenas os conceitos básicos, princípios e pré-requisitos de que necessita para
esboçar antes de embarcar numa criação mais detalhada da sua própria estrutura MGIS. Todas
as etapas de planeamento e fases do ciclo MGIS serão descritas em pormenor no próximo
capítulo. À medida que o processo de planeamento avança, é provável que tenha novos
conhecimentos que o possam redirecionar para os passos e elementos iniciais anteriores e
revê-los - todo o processo é uma coisa "ao vivo".



2.Recolha de dados

Uma vez definido o quadro MGIS, o passo seguinte é a recolha dos dados. A recolha de dados
é um processo em que, através de técnicas e ferramentas planeadas (já identificadas no seu
quadro MGIS), recolhe provas e informações que provam os seus indicadores, KPIs
(indicadores-chave de desempenho) e objetivos identificados. Eles revelam se cumpriu os
resultados planeados identificados e criaram mudanças, de modo a ter impacto. Claro que
existem diferentes técnicas (quantitativas e qualitativas) de recolha de dados (questionários,
testes, entrevistas estruturadas, grupos focais, inquéritos, etc.), tudo aquilo com que já está
mais ou menos familiarizado. Seja o que for que utilize, é importante envolver as partes
interessadas neste processo de feedback bidirecional. Aqui, claro, devemos ter em conta a
frequência e os métodos de recolha de dados (tente integrá-los nas atividades existentes (por
exemplo, reuniões ou avaliações de utilizadores, avaliações de workshops, reuniões de
equipas de serviço, etc.). Mantenha-se no quadro planeado, não recolha dados que não o
beneficiem, dos quais não tenha conhecimento, ou seja, os dados devem estar relacionados
com os efeitos e as mudanças que pretende alcançar. A regra geral é - recolher o máximo e
em pormenor de que necessita para analisar e tomar decisões práticas para trazer mais valor
através das suas atividades para os recursos investidos.

3.Análise de dados

A recolha de dados por si só não faz sentido se não analisarmos e comunicarmos estes dados
(ao nível da implementação, dentro da equipa, ao nível estratégico). A análise é a base para a
elaboração de relatórios.

Em termos simples, tomamos decisões na organização a três níveis:

1. Nível operacional / decisões afetam diariamente as tarefas operacionais, dentro da equipa
que executa as atividades - são tomadas por funcionários, equipas, chefes de equipa
2. Programa, Projeto, Serviço, Nível de Departamento / decisões afetam mudanças num
programa, projeto, serviço - são feitas por chefes de equipa, programas, muitas vezes em
cooperação com estruturas de gestão
3. Nível estratégico / nível mais alto de decisões, afetam a organização, sustentabilidade da
organização - são tomadas pela direção da organização, o conselho de administração, etc.



a quem se reporta e qual é o objetivo da elaboração do relatório, mensagem de desejo.
qual é o nível de detalhe e frequência ou de apresentação de relatórios.
o que é o foco ou o que é importante e para quem.

Aqui é muito importante fazer uma análise focalizada e concisa, dependendo de a quem se
está a reportar. Na prática, o nível, âmbito, tipo e agregação da informação reportada difere
consoante se reporta aos membros da sua equipa de projeto com quem está a conduzir o
serviço ou se reporta a um conselho de administração. A sua equipa com a qual presta um
serviço está provavelmente interessada em muitos detalhes, se existem problemas logísticos,
como um determinado utilizador está a progredir, etc. - coisas operativas. Mas a direção
geralmente não está interessada em detalhes numéricos, ou não tem tempo para isso. Estão
mais interessados em dados e recomendações sobre se os utilizadores estão satisfeitos com
a qualidade, se o serviço é sustentável, se estamos a atingir os objetivos, etc. - mais
estratégicos do que puramente operativos.

4.Relatórios e tomada de decisões 

Assim, se souber que dados precisa de recolher e como o fará, como o analisará e
apresentará àqueles que os utilizam, então o processo de elaboração de relatórios e de
tomada de decisões será mais indolor e concreto. Já dissemos que é necessário
compreender a quem se deve reportar. Os relatórios podem assim ser divididos em dois
tipos básicos - interno e externo e caracterizam-se por praticamente três questões-chave
interdependentes que precisa de conhecer:

Nível 
Estratégico 

 

Nível de Projeto /
Programa

Nível Operacional

Nível de agregação
de dados

Frequência,
quantidade de decisões

Foco da análise



Lembre-se, dissemos que a questão não está apenas em medir e informar, mas em tomar
decisões concretas (a nível de implementação, operacional até ao nível estratégico) e melhorar
toda a situação para as partes interessadas e organização, mais uma vez o segundo e terceiro
M no conceito de 3M. Para tomar decisões estratégicas, especialmente as impopulares (por
exemplo, para cancelar um determinado serviço ou redirecionar uma boa parte dos recursos
para outra coisa), são necessários decisores, gestores e toda uma equipa de diferentes funções.
O gestor tomará a decisão, mas para o fazer bem precisa de informação, relatórios internos
daqueles que realizam as atividades, pessoas que gerem as finanças na organização, peritos,
etc. Medir realmente dá-lhe legitimidade e razões pelas quais é necessário fazê-lo e, além disso,
reduz certos riscos (faz-se algo que não é necessário, não tem efeitos, gastam-se demasiados
recursos para muito pouco efeito...). Certamente, quando toma decisões, existem também
riscos empresariais para a organização - financeiros (se cortarmos este serviço, o que
acontecerá com os rendimentos para este serviço, pagamento aos trabalhadores, etc.) e riscos
de impacto (quem sentirá a perda do serviço, se estivermos a fazer um novo serviço, etc.). Por
isso, antes de tomar uma decisão, considere cuidadosamente estas coisas. 

Na secção anterior já mencionámos brevemente a elaboração de relatórios, mas falámos
principalmente de relatórios internos, o que é importante para a melhoria da organização. Para
além dos relatórios internos, é claro que há relatórios externos. Relatórios externos, relatórios
MIS que as organizações utilizam mais frequentemente para informar o público em geral,
potenciais doadores do que estão a fazer, qual é o seu impacto.

Assegure-se de responder às três questões-chave mencionadas nesta secção ao planear os
seus relatórios. É muito provável que o objetivo de apresentar relatórios ao público em geral
esteja mais concentrado em mostrar o que a organização está a fazer, enquanto para um
doador existente o objetivo de apresentar relatórios pode ser o de chegar a acordo sobre a
importância de um aumento do financiamento. Se estiver a relatar ao público em geral 2,3
páginas de infografia com menos detalhes ou em menos detalhes no final do ano, faz muito
mais sentido do que os relatórios de 20 páginas que precisa de entregar ao doador de 6 em 6
meses. Os relatórios internos são em geral mais frequentes, especialmente ao nível da
implementação da atividade (a equipa do projeto pode reportar internamente todos os meses,
a gestão pode ser reportada de 4 em 4 meses, os doadores de 6 em 6 meses, o público em
geral uma vez por ano - estas são apenas algumas práticas e não regras. Recomendamos
definitivamente relatórios mais concisos, mas é claro que certas abordagens e ferramentas têm
uma estrutura de relatórios já definida e requerem mais detalhes, pelo que será possível
encontrar relatórios com mais de 100 páginas, especialmente se estes relatórios forem também
sujeitos a certificação. Poderá seguir tudo o aqui mencionado num exemplo concreto de
planeamento estrutural MGIS no próximo capítulo.



MGIS e Princípios de Valor Social

Os Princípios do Valor Social fornecem os blocos básicos de construção (recomendações
gerais) para qualquer pessoa que queira construir o seu quadro MGIS e tomar decisões que
tenham em conta uma definição mais ampla de valor. Tal como declarado pelo Social Value
International (SVI), "São princípios de contabilidade social geralmente aceites e são
importantes para a responsabilização e otimização do valor social. Os Princípios não são
notáveis individualmente, mas quando aplicados coletivamente, têm o poder de melhorar
drasticamente a forma como tomamos decisões para otimizar os impactos". Pode saber mais
sobre os Princípios SVI em https://www.socialvalueint.org/s/Principles-of-Social-Value.pdf.

Muitas metodologias têm esses princípios ou outros semelhantes, como lembrete separado,
ou estes princípios estão diretamente incorporados na própria metodologia e ferramenta
(através das perguntas a que responde, através de indicadores definidos ou provas que deve
fornecer, etc.).

A SVI desenvolveu 8 princípios do MGIS:

Fonte: Valor Social Internacional / https://www.socialvalueint.org/principles

https://www.socialvalueint.org/s/Principles-of-Social-Value.pdf


Princípio 1: Envolver as Partes Interessadas
"Informar o que é medido e como é medido e valorizado numa conta de valor social, envolvendo as
partes interessadas". 
É importante ter uma perspetiva mais ampla - perspetiva das partes interessadas, e não
apenas a nossa perspetiva organizacional. As próprias partes interessadas dar-nos-ão
informações e perspetivas cruciais sobre isso e evitaremos fazer algo com base nos nossos
pressupostos.

Princípio 2: Compreender o que muda
"Articular a forma como a mudança é criada e avaliá-la através das provas recolhidas,
reconhecendo as mudanças positivas e negativas, bem como as que são intencionais e não
intencionais".
É importante compreender o que está a mudar para uma parte interessada específica, a fim
de contribuir para essa mudança.

Princípio 3: Valorizar as Coisas Que Importam
"A tomada de decisões sobre a atribuição de recursos entre diferentes opções precisa de reconhecer
os valores das partes interessadas. O valor refere-se à importância relativa dos diferentes resultados.
É informado pelas preferências das partes interessadas".
Ajudar-nos-á a concentrarmo-nos em coisas que são (mais) importantes ou urgentes para as
partes interessadas, também na sua perspetiva. 

Princípio 4: Incluir apenas o que é material
"Estabelecer os limites de que informações e provas devem ser incluídas num relato de valor para
dar uma imagem verdadeira e justa, e que se baseie nas provas das partes interessadas para que as
decisões tomadas se concentrem nas mudanças que interessam".
O material é algo que é relevante (reconhecido pelas partes
interessadas/nós/estratégias/pesquisas..., as pessoas falam dele.…) e significativo (é importante
para as pessoas, mais importante do que algo mais ou algo que é importante para a nossa
organização).

Princípio 5: Não exagerar
"Reclamar apenas o valor do qual as nossas atividades são responsáveis pela criação".
Outras coisas, pessoas, organizações, intervenções, etc., afetam e mudam os nossos
intervenientes/nós. Precisamos de reconhecer a forma como contribuímos.



Princípio 6: Ser Transparente
"Demonstrar a base sobre a qual a análise pode ser considerada precisa e honesta, e mostrar que
será relatada e discutida com as partes interessadas".
Seja aberto ao explicar como chegou a algumas conclusões, sobre o processo MGIS e os
resultados.

Princípio 7: Verificar o resultado
"Assegurar a verificação adequada dos resultados em conformidade com as decisões que estão a ser
apoiadas. Nos casos em que os resultados estão a ser comunicados a audiências externas e/ou a
apoiar decisões significativas, é necessária uma garantia independente". 
Embora tenhamos envolvido outros interessados quando recolhemos os dados para a nossa
medição, as nossas decisões que tomamos com base nessa medição, os relatórios que
apresentamos devem ser verificados com outros que confirmarão que não interpretámos mal
alguma coisa. Temos de confirmar o que afirmamos de várias fontes

Princípio 8: Seja Responsivo
"Perseguir um Valor Social otimizado baseado na tomada de decisões atempada e apoiada por uma
contabilidade e relatórios apropriados".
Não é suficiente medir apenas algo. É necessário reagir com base na medição de forma
atempada e tentar criar o máximo valor possível para os recursos investidos. Elabore um
relatório isso.

Todos estes princípios são igualmente importantes e devem ser seguidos. Alguns são
naturalmente mais importantes num determinado ponto do ciclo MGIS (por exemplo, o
princípio 8 recentemente acrescentado. Ser reativo refere-se mais às fases posteriores da MGIS
e diz que também se deve reagir com base na medida e não apenas na medida). É muito
importante que pense nestes princípios já na fase de planeamento da sua estrutura MGIS
porque estes podem contribuir significativamente para o seu desenvolvimento, reduzindo o
risco de fazer algo que não é importante, e reduzindo o risco de não criar tanto impacto quanto
possível. Como o MGIS é de facto um processo contínuo, os princípios devem ser aplicados
continuamente, a fim de melhorar iterativamente a estrutura e o nosso impacto no final.



Qual é o problema/necessidade que estamos a abordar?
Que atividades levamos a cabo para resolver o problema?
Quem tem um problema e quem está a mudar?
O que mudou / está a mudar?
Como medir isso?
Quanto é que mudou?
Qual é a importância das mudanças?
Prazo - quando é que começamos, quanto tempo medimos?
Qual é a nossa contribuição?
O que aprendemos e que ações precisamos de tomar (nível operacional, de ação,
estratégico...)?

MGIS Questões-chave

Já falámos em capítulos anteriores sobre algumas questões organizacionais quando se trata de
planear uma estrutura MGIS (lembre-se: Motivação para (M)GIS, Prontidão, Capacidades, Que
tipo de impacto queremos ter principalmente). Podemos considerar isto como algumas
condições prévias para o planeamento futuro da estrutura MGIS. Se quisermos entrar um
pouco mais em detalhes e criar uma estrutura mais concreta, independentemente da
ferramenta que utilizámos, devemos responder às seguintes questões-chave no MGIS:

Tudo isto nos ajudará a compreender o que já foi mencionado, o que estamos a fazer como
organização, porque fazemos algo, quem será afetado pela nossa atuação, como iremos medir
os resultados/efeitos das nossas atividades, e como iremos relatar sobre isso?

Estas perguntas e as respostas a estas perguntas definem claramente o nosso quadro MGIS.
Por vezes é difícil responder a estas perguntas com mais detalhe na fase de planeamento, mas
é importante que através do processo de planeamento e da implementação de medições
aprendamos e revejamos continuamente as respostas a estas perguntas e, ao longo do tempo,
melhoremos o nosso quadro de medição.

Estas questões também coincidem em grande parte, ou podemos dizer que dão respostas às
chamadas 5 dimensões do Impacto, identificadas pelo fórum do Projeto de Gestão do Impacto.
Dissemos que várias abordagens e ferramentas coincidem em muitos aspetos, por isso, se
quiser aprender mais e aprofundar o conhecimento do MGIS e respostas a estas questões-
chave acima, pode aprender mais sobre as 5 dimensões do Impacto aqui.

No próximo capítulo, aprenderá quais são os passos concretos no desenvolvimento do MGIS e
como estes conceitos gerais se manifestam em estruturas MGIS reais.



Planeamento da sua própria estrutura MGIS

É tempo de usar esses conceitos dos capítulos anteriores para criar uma estrutura MGIS
concreta que ajudará a sua organização a compreender o seu impacto. Neste capítulo iremos
apresentar-lhe os passos específicos para criar a sua própria estrutura MGIS. Os passos são na
realidade atividades que precisam de ser realizadas e guiá-lo-ão para criar uma estrutura MGIS
concisa e sequencial. Há muitos pontos de contacto com a lógica do projeto/intervenção lógica,
por isso todos aqueles que têm experiência com projetos terão muito mais facilidade em
compreender a metodologia. Durante todo o processo, tente ter em mente todos os princípios
SVI de que falámos, especialmente o princípio de Envolver as partes interessadas.

Tal como no planeamento de projetos, não faça isto sozinho. Este deve ser um processo que
envolva diferentes intervenientes (os seus colegas de trabalho, gestão, outros intervenientes,
etc.). Escolha uma pessoa que irá coordenar e organizar logisticamente todo o processo de
planeamento. Esta pessoa pode mais tarde ser responsável pela implementação do quadro
MGIS na organização e o apoio da gestão é importante para eles. Mesmo que tenha
embarcado no desenvolvimento da estrutura MGIS, reveja tudo o que fez com os seus colegas
e outros associados, especialmente se eles tiverem um papel nessa estrutura (eles são uma
das principais partes interessadas, eles irão recolher os dados, etc.).

É também importante informar aqueles que não estão diretamente envolvidos no processo de
planeamento sobre o que se pretende fazer e porque é importante desenvolver e
implementar uma estrutura MGIS na organização. Desta forma, evitará potenciais problemas
posteriores com a motivação daqueles que estarão envolvidos na implementação (seja como
alguém que terá de recolher dados, fazer parte de um grupo de intervenientes monitorizado,
participar na análise de dados, etc.).

É aconselhável que todas as partes diretamente envolvidas no planeamento da estrutura
MGIS, passem por este manual e preencham em colaboração a ferramenta prática que o
acompanha



Quem somos nós
O que fazemos e porquê
Quem afetamos
Como é que deve funcionar
Como iremos medi-lo
Como iremos relatar

Breve introdução

Para criar a sua própria estrutura MGIS, precisa de passar pelos seguintes passos-chave, um
processo em que responderá a estas questões:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Claro, não é assim tão simples 

Quem somos O que fazemos 
e porquê Quem afetamos Como é suposto

funcionar
Como vamos

medir
Como vamos

reportar

Este manual e esta metodologia permitem-lhe desenvolver uma estrutura MGIS básica e
avançada, pelo que primeiro precisa de decidir que versão de estrutura MGIS pretende criar
(versão básica ou avançada). Para o ajudar com isto, abaixo pode ver um resumo de que
partes da ferramenta terá de preencher, dependendo se optou pela versão básica ou
avançada. A versão básica ajudá-lo-á a compreender que resultados e possível impacto está a
alcançar, mas não entrará em detalhes se alguém é também responsável por isso, quanto
tempo duram estes resultados, etc. As versões avançadas oferecem-lhe apenas um
questionamento um pouco mais profundo de algumas coisas que irá desenvolver. Não se
preocupe, a variante básica é na realidade a base para a versão avançada, por isso, se esta é a
primeira vez que está a lidar com a MGIS, talvez seja mais fácil optar pela versão básica. Pode
dar esse passo em qualquer altura para passar da versão básica para a versão avançada.

                                                                                     



Passos principais BÁSICO AVANÇADO

 
Partes da ferramenta
a serem preenchidas

Partes da ferramenta a
serem preenchidas

1. Quem somos nós Âmbito
organizacional Âmbito organizacional

2. Porquê e o que
fazemos

Declaração de
problema

Declaração de problema
Árvore de problema

3. Quem afetamos Principais partes
interessadas

Principais partes
interessadas

4. Como é suposto
funcionar Cadeia de valor

Cadeia de valor
+ Verificação da
Materialidade

5. Como iremos
medi-lo Plano de resultados Plano de resultados

+ Fatores decrescentes

6. Como iremos
relatar Plano de relatórios Plano de relatórios

Figura: Resumo da estrutura básica e avançada do MGIS

Decida que versão da estrutura MGIS gostaria de criar (Básica ou Avançada)
A Fazer

1.



1. Quem somos / Âmbito organizacional

Breve introdução

Este é na realidade o passo onde se apresentam as informações gerais sobre a organização, o
"bilhete de identidade" da organização, tal como os primeiros passos nos formulários dos
projetos. Também lhe recorda porque existe, que valores tem, qual é a visão e a missão da
organização - portanto, quem somos nós. Para os fins desta metodologia, nesta secção
também abordará algumas questões-chave sobre a razão pela qual está a desenvolver a sua
estrutura MGIS, o que quer medir e aprender, o calendário da atividade e medição medida,
etc.

Quem somos O que fazemos e
porquê Quem afetamos Como é suposto

funcionar
Como vamos

medir
Como vamos

reportar

Resultados desta etapa: Âmbito organizacional definido 

Conceitos-chave e abreviaturas:
Âmbito da organização, bilhete de identidade da organização

Conteúdo + Ferramentas
A fim de poder planear a nossa estrutura MIS com mais detalhe, é necessário sensibilizar uma
vez sobre quem somos, como organização. Abrir a ferramenta, a parte de âmbito
organizacional e preencher a informação básica sobre a organização. Após completar estas
questões organizacionais básicas que são técnicas e fáceis, existe uma secção de perguntas,
que o ajudará a começar a pensar sobre a sua estrutura de medição. Em primeiro lugar,
precisamos de definir o que queremos medir, seja para medir os resultados e o impacto dos
nossos programas, projetos, serviços, ou de toda a organização. 
A decisão do que queremos medir está naturalmente relacionada com a nossa motivação
quanto à razão pela qual queremos medir resultados e impacto (por exemplo, queremos
melhorar a qualidade do serviço, queremos melhorar a eficiência da organização, queremos
ver qual o impacto ambiental das nossas atividades, etc.). Eis uma nota chave - a parte mais
difícil é desenvolver uma estrutura MGIS para toda uma organização...Para aprendizagem e
compreensão geral do MGIS, sugerimos que comece por desenvolver a estrutura MGIS para
um dos seus serviços, pequeno programa, projeto mais longo, etc., e não imediatamente para
uma organização completa.



Isto ajudá-lo-á a ser mais específico e focalizado, porque no caso de grandes organizações,
organizações que têm numerosos programas, projetos, serviços, produtos, será muito mais
difícil desenvolver uma estrutura que possa integrar tudo o que faz e com a qual possa
aprender e tomar decisões concretas para melhorar. Além disso, escolha os programas,
serviços ou projetos que são implementados continuamente ou durante um período de tempo
mais longo. A teoria e a prática sugerem que 6 meses (a maioria dos teóricos considera até 12
meses) é a duração mínima de uma intervenção (o que significa não a medição em si, mas
atividades para as partes interessadas) para poder definir mais claramente a nossa contribuição
para a mudança, resultados e impacto. Se generalizarmos um pouco, é mais fácil seguir
programas a longo prazo com utilizadores cujo desenvolvimento é continuamente
monitorizado.

Naturalmente, o que irá medir e porque o medirá também deve estar relacionado com alguns
objetivos estratégicos (organizacionais) baseados na nossa missão. Portanto, se for possível,
tente primeiro medir coisas que sejam a sua prioridade estratégica.

Além disso, é importante afirmar que a duração do MGIS nem sempre corresponde à duração
de um programa e de um projeto. Fazem-se frequentemente medições após o fim do projeto /
programa (para examinar os efeitos a longo prazo). Assim, precisamos de definir um período de
tempo básico (quanto tempo durará a nossa atividade e quanto tempo iremos monitorizar, o
que está mais frequentemente relacionado com os recursos que temos à nossa disposição.

Toda a informação redigida na parte de âmbito organizacional também o ajudará a apresentar
brevemente a outros interessados (por exemplo, parceiros, utilizadores e qualquer pessoa que
esteja potencialmente envolvida no desenvolvimento do quadro ou que mais tarde seja objeto
da medição) quem é e o quê e porque planeia medir o impacto social/ambiental.

Conclusão/resultados

Para além da informação básica sobre a organização, a delimitação do âmbito da organização é
essencial para estabelecer alguns limites básicos da nossa estrutura MGIS. Não se preocupe, se
não souber todas as respostas nesta parte, ou se não for suficientemente específico, salte para
os próximos passos, eles ajudá-lo-ão a responder a estas questões mais tarde. Além disso,
voltará frequentemente a algumas coisas neste processo de planeamento e revê-las-á (de
preferência para as restringir e focalizar) de acordo com novos conhecimentos obtidos através
das etapas. Pense na razão pela qual quer medir o impacto social e que tipo de impacto quer
ter - impacto social (por exemplo, estatuto socioeconómico das pessoas, saúde humana...) ou
podemos também ter um impacto ambiental, ou tanto socioeconómico como ambiental, etc. 



Quem somos O que fazemos e
porquê Quem afetamos Como é suposto

funcionar
Como vamos

medir
Como vamos

reportar

Isto não deve ser um problema para si, porque depende em grande medida da missão e
atividades em que está envolvido, e dos seus principais beneficiários. Se não for uma
organização que lida principalmente com a ecologia, é muito provável que não vá lidar tanto
com o impacto ambiental, mas isso não significa certamente que esteja a ignorar essa
componente.

2. Porquê e o que fazemos / Declaração de problema
Breve introdução
Depois de estabelecermos alguns limites básicos na parte do âmbito Organizacional, é
agora altura de identificar os problemas/necessidades que estamos a resolver através
da nossa atividade organizacional selecionada. Tal como nos projetos, o MGIS na nossa
metodologia baseia-se no problema que estamos a resolver e se o que fazemos
aborda o problema que identificámos. Se estivermos conscientes do problema/
questão, devemos saber quais os valores que precisamos de criar e ter resultados
orientados para aqueles que estão a experimentar o problema/necessidades.
Precisamos de saber porque gerimos o nosso programa e que
problemas/necessidades resolvemos. 

Resultados desta etapa: Declaração clara sobre o(s) Problema(s) que está a resolver

Conceitos-chave e abreviaturas:

Declaração de problema, árvore de problemas

Conteúdo + Ferramentas
Pense no(s) problema(s) que está a resolver (ou a contribuir para a solução) através da
atividade organizacional que escolheu no âmbito Organizacional. Crie uma declaração sobre o
problema especificado que contenha informações sobre o que é o problema e quem tem o
problema. É semelhante à definição do problema específico nos projetos. Além disso, pode
acrescentar outras características que concretizam e definem mais claramente o problema
com que está a lidar (características geográficas, alcance do problema, etc.). 

Abrir a ferramenta e preencher a parte de âmbito organizacional
A Fazer

1.



A declaração deve ser curta, com uma ou duas frases. Pode identificar mais problemas, mas
certifique-se de que estão relacionados - existe uma ligação lógica e uma não é a causa ou
consequências da outra, devem estar ao mesmo nível.

Quanto mais generalizar na definição de um problema e o definir a um determinado nível geral,
mais difícil será para si compreender que valores precisa de criar e que resultados e impacto
pretende alcançar. Lembre-se, não pode salvar o mundo, concentre-se nos problemas
específicos que pode resolver.

Se enfrentar dificuldades na definição do problema, sugerimos que utilize algumas ferramentas
simples para o ajudar a definir o problema. Uma destas ferramentas é a Análise da Árvore de
Problemas. A Análise de Árvore de Problemas (por vezes chamada análise situacional ou apenas
análise de problemas) ajuda a encontrar soluções, mapeando a anatomia do problema.
Inicialmente, identifica-se o problema central (através do processo pode alterá-lo, concretizá-lo
ou ver que este nível do problema está para além do âmbito da resolução, etc.) com o qual se
está a lidar. Em seguida, passar a causas mais detalhadas do problema.

A ferramenta pode ajudá-lo a decompor o problema em pedaços manejáveis e definíveis e
permitir-lhe ter uma ideia mais clara sobre a priorização de questões e objetivos, e escolher
uma estratégia de resolução de problemas. Seja realista. Muitas vezes queremos resolver
problemas profundos e sistémicos, mas infelizmente estamos limitados pelos recursos e não
podemos escolher a estratégia de solução que gostaríamos. Nesse caso, descer a um nível
inferior, ser mais específicos, ou ganhar recursos adicionais, incluindo outros intervenientes
importantes.

Figura: Estrutura da Análise da Árvore Problemática

Inclui também as
consequências/efeitos
do problema central

(ramos)

Uma árvore de
problemas inclui o
problema central

(tronco)

Inclui também as
causas do problema

central (raízes)



Abrir a parte da declaração de problema na ferramenta e anotar a declaração de problema
Uma vez definido o problema com o qual está a lidar, verifique a lógica do problema com as
perguntas adicionais disponíveis nessa parte.
Para aqueles que escolheram a versão avançada, preencha também a parte da árvore
Problema.

Conclusão/resultados
Quanto melhor compreender os problemas de alguém, as suas necessidades, maior será a
probabilidade de ser capaz de lhes dar uma resposta mais adequada e, portanto, de ter maiores
resultados e impacto sobre eles. As suas atividades devem concentrar-se nas próprias causas do
problema, porque desta forma apenas apaga o fogo, mas traz uma solução a longo prazo, ou seja,
cria mudanças e não apenas satisfaz a necessidade imediatamente e satisfaz essa necessidade a
curto prazo. A compreensão do problema é também crucial no MGIS, para que possamos definir
mais claramente os resultados desejados, saber como as nossas intervenções criam valores
positivos / negativos, intencionais / não intencionais para as principais partes interessadas e criar
mudança, conduzindo ao impacto. Se for capaz, certifique-se de envolver as principais partes
interessadas na definição do problema.

A Fazer
1.
2.

3.

Será que isto representa a realidade?
Quais são as consequências mais graves? 
Quais são as causas mais fáceis / mais difíceis de abordar?
Que causas são prioritárias (para aqueles que estão a experimentar o problema, mas
também para nós uma organização)
…

Outra ferramenta útil é a técnica 5 Porquês, uma ferramenta simples e eficaz para identificar os
problemas de raiz. O seu principal objetivo é identificar as razões específicas que causam um
determinado problema, fazendo uma sequência de perguntas "Porquê". 
Além das ferramentas mencionadas (árvore de problemas, 5 Porquês...), pode também
acrescentar um conjunto de perguntas que o guiarão a compreender melhor o problema, por
exemplo:



Quem somos O que fazemos e
porquê Quem afetamos Como é suposto

funcionar
Como vamos

medir
Como vamos

reportar

3.  Quem afetamos / Mapa das partes interessadas
(chave)

Breve introdução
Depois de termos identificado o problema com que estamos a lidar, se ainda não
tivermos envolvido quaisquer partes interessadas no passo anterior, é necessário
identificar as principais partes interessadas deste problema, por exemplo, aqueles que
experimentam este problema ou que podem desempenhar um papel fundamental na sua
resolução. As partes interessadas são "indivíduos e organizações que estão ativamente
envolvidas nas nossas atividades através das quais abordamos o problema, ou cujos
interesses podem ser afetados positiva ou negativamente como resultado das nossas
atividades, ou podem afetar positiva ou negativamente as atividades e a solução". A fim de
compreender melhor o impacto que temos, temos evidentemente de compreender
primeiro quem está em primeiro lugar a mudar (na sua maioria intencionalmente, mas
por vezes não intencionalmente, positiva ou negativamente) devido às nossas atividades.
Chamamos a este processo Identificação das partes interessadas.

Resultados desta etapa: Um mapa das partes interessadas (chave) com uma ligação clara à
forma como o problema definido (declaração do problema) se relaciona com eles.

Conceitos-chave e abreviaturas:
Principais partes interessadas, identificação 

Conteúdo + Ferramentas
Comece por pensar quem são as suas partes interessadas, que indivíduos ou organizações
fazem parte do seu ecossistema organizacional e que estão relacionados com a declaração do
problema identificado. Como parte disto, pense em todas as pessoas/organizações que são
afetadas pelas suas atividades quando está a lidar com um problema identificado, que têm
influência ou poder sobre ele, ou que têm interesse na sua conclusão com sucesso ou sem
sucesso. Crie um mapa das partes interessadas - uma lista, ou melhor ainda uma visualização
gráfica das pessoas e organizações que são afetadas pelo seu trabalho ao resolver um
problema identificado. Algumas delas podem ter o poder de bloquear esse trabalho ou de o
fazer avançar. Alguns podem estar interessados no que está a fazer, enquanto outros podem
não se importar, pelo que precisa de determinar quem precisa de priorizar.



Adaptado de Mendelow, A.L. (1981). Environmental Scanning - The Impact of the Stakeholder
Concept,' ICIS 1981 Proceedings, 20.
 
Para efeitos da nossa estrutura MGIS, estamos mais interessados naqueles que precisamos de
gerir de perto - pessoas/organizações de alto poder e muito interessadas. A nossa
recomendação é de levar apenas 3-4 partes interessadas-chave na primeira implementação da
estrutura MGIS. Muitas vezes, são:
  - Os utilizadores/beneficiários chave das nossas atividades, aqueles que estão a experimentar o
problema,
  - Nós como organização e as pessoas que trabalham nestas atividades, aqueles que estão a
tentar resolver o problema e aprender a melhorar as atividades/organização de modo a trazer
melhor valor aos recursos investidos - lembrem-se do segundo e terceiro M no conceito 3M,

Figura: Rede de Energia/Interesses para Priorização dos Interessados

No contexto da medição, é muito importante identificar quem são as nossas principais partes
interessadas porque não será viável medir o impacto em todas as partes interessadas que estão
relacionadas com o problema.
Pode mapear as suas partes interessadas, e classificá-las de acordo com o seu poder sobre o
seu trabalho e o seu interesse no mesmo, numa Rede de Energia/Interesses (ver figura abaixo),
mas assegure-se de que estão ligados às razões MGIS mencionadas e à Declaração de
Problemas, porque muito provavelmente serão o "alvo" para a sua MGIS.
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 - Aqueles que financiam as atividades ou alguns outros decisores que estão intimamente
relacionados com o problema e as soluções que oferecemos.

Isto não significa que negligenciamos ou desconsideramos outros grupos de interessados. Se
tiver os recursos, pode (e é definitivamente recomendado) alargar a medição e o impacto a
outros interessados. Em particular, tente concentrar-se e orientar as suas atividades para
aqueles que são gravemente afetados pelos problemas e experienciam um impacto negativo,
embora possa não os ter identificado como utilizadores primários e principais partes
interessadas.
Uma vez identificados, envolvê-los em todo o processo de planificação-quadro MGIS. Se não
conseguir envolvê-los diretamente no planeamento da estrutura MGIS, certifique-se de os
envolver mais tarde na verificação da "correção" do que planeou, especialmente verificar os
resultados e impacto desejados a partir da sua perspetiva e não apenas da perspetiva da sua
organização. Eles são a fonte mais importante de dados e aprendizagem. De qualquer modo,
envolvê-los-á mais tarde quando implementar a estrutura MGIS e começar a recolher os dados
de/sobre eles, pelo que envolvê-los o mais cedo possível é na realidade um cartão de compras
para a sua motivação e compreensão posteriores do que pretende alcançar.
Esta é também uma breve verificação de senso comum - se uma ou algumas das razões
identificadas nas etapas anteriores (por exemplo, medição ou a declaração do problema), não
estiver imediatamente relacionada com as partes interessadas-chave identificadas, poderá ser
melhor revê-la.

Conclusão/resultados
À medida que o trabalho que faz e os programas, os projetos que executa se tornam mais
importantes, afetará cada vez mais pessoas/organizações. A Gestão de partes interessadas é o
processo pelo qual identifica os seus principais interessados e obtém o seu apoio. A análise das
partes interessadas e a criação de um mapa das partes interessadas (chave) é a primeira fase
deste processo, onde identifica e começa a compreender as suas partes interessadas mais
importantes.
A fase final é obter uma compreensão do que motiva as suas partes interessadas, do valor que
eles precisam, quais são as suas expectativas e de que forma é preciso conquistá-las. Por isso,
não pense apenas do seu ponto de vista organizacional. Ponha-se "no lugar" de cada
interveniente. Envolva-os e verifique com eles o que identificou.
A fase final é obter uma compreensão do que motiva as suas partes interessadas, do valor que
eles precisam, quais são as suas expectativas e de que forma é preciso conquistá-las. Por isso,
não pense apenas do seu ponto de vista organizacional. Ponha-se "no lugar" de cada
interveniente. Envolva-os e verifique com eles o que identificou.

 



Abrir a parte do mapa dos interessados (Chave) na ferramenta e anotar a parte dos
interessados (Chave).
Para cada um deles, identificar porque são importantes no contexto do nosso
problema/solução, qual o problema específico que resolvemos para eles e o que esperam.
Se tiver recursos, pode expandir isto a todas as partes interessadas, e não apenas às
principais.

No contexto desta metodologia, é importante identificar os principais intervenientes que
influenciamos (positiva ou negativamente) com as nossas atividades, aqueles em que criamos
valores e os alteramos. No contexto da nossa Metodologia e das principais partes
interessadas, as 2 questões-chave que queremos saber são quais os problemas que
resolvemos para as partes interessadas e qual o Nosso impacto sobre as partes interessadas,
a fim de melhor compreendermos o valor que precisamos de criar para que estas as alterem e
a sua situação negativa.
Quando começar a planear a sua estrutura MGIS, recomendamos que selecione até um
máximo de 4 partes interessadas-chave (na maioria das vezes são utilizadores diretos,
colaboradores da nossa organização, a própria organização, investidores, etc.). Uma vez que
dissemos que vemos o MGIS como uma ferramenta de gestão e que com esta metodologia
queremos contribuir para o desenvolvimento das organizações, recomendamos que selecione
definitivamente a sua organização como um dos principais interessados, por exemplo,
funcionários / voluntários da organização que estão principalmente envolvidos em
intervenções (programas, projetos, serviços, etc.) cujo impacto mede. Ao desenvolver uma
estrutura MGIS pela primeira vez, concentre-se nas partes interessadas que lhe são mais
facilmente acessíveis (cujos problemas conhece melhor, que são mais acessíveis para si, para
os quais não terá de utilizar muitos recursos adicionais para obter feedback, etc.) e que são
fortemente afetadas pelos problemas. Certifique-se de que os seus interessados estão
claramente ligados à declaração do problema identificado que está a resolver.
Aqui é importante enfatizar que uma vez que se organize o quadro MGIS, estende-se a outras
partes interessadas. O objetivo não é apenas criar maior valor para aqueles que já estão a
experienciar efeitos e resultados positivos, mas também reduzir os efeitos negativos para
aqueles que os estão a experienciar.
Além disso, se, durante o planeamento ou medição, se notar que o mesmo grupo de
interessados experiencia de forma completamente diferente os valores que geramos através
de atividades, ou as suas necessidades diferem significativamente, é importante segmentar
ainda mais este grupo de interessados.
(Por exemplo Pessoas com deficiência -> Pessoas com deficiência com menos de 35 anos e
Pessoas com deficiência com mais de 35...)

A Fazer
1.

2.

3.



4.  Como é suposto trabalhar / Cadeia de valor

Breve introdução
A fim de desenvolver um quadro de medição de impacto para a organização, é importante
saber até que ponto a mudança que procurámos alcançar realmente ocorreu e quais os
resultados adicionais (com valores positivos e negativos) que as nossas atividades geraram.
Assim, sem definir métricas/medidas claras para o sucesso da atividade, não saberemos quais
são os resultados. Os resultados podem ser vistos como os efeitos das nossas atividades e
criaram mudanças. Tal como na construção da fundação de uma casa, a cadeia de valores é
uma base teórica que nos ajuda a medir.
Há uma variedade de formas de descrever a cadeia de valor que liga as entradas/recursos
com a atividade que fazemos, os resultados da atividade, e por último, toda a sequência de
resultados e impacto. As cadeias de valor destinam-se a indicar a adição do valor que as
atividades organizacionais mantêm e o impacto que procuram alcançar.

Conceitos-chave e abreviaturas
Cadeia de valor (Teoria da mudança), Lógica de intervenção, Resultados

Quem somos O que fazemos 
e porquê Quem afetamos Como é suposto

funcionar
Como vamos

medir
Como vamos

reportar

Resultados desta etapa: Cadeia de valores (como criamos os valores) criada para cada parte
interessada 

Conteúdo + Ferramentas

O conceito de Cadeias de Valor (CV), sugerido pela primeira vez por Michael Porter em 1985, é
uma ferramenta de apoio ao planeamento estratégico e avaliação. Foi criado para fins
comerciais, mas pode ser concebido e aplicado em todos os tipos de organizações. A ideia
principal de Porter é que a cadeia de valor é um modelo de como as empresas recebem
matérias-primas como entrada, acrescentam valor através de vários processos, e vendem
produtos acabados aos clientes.

No contexto da nossa metodologia, queremos apenas compreender a seguinte sequência:



Quem são os (principais) interessados e que problemas têm...
Quais as entradas/recursos - por exemplo, pessoas, competências, tempo, dinheiro,
conhecimento, equipamento, tecnologia e parceiros - usamos
Para realizar atividades - por exemplo, educação, formação, aconselhamento, facilitação,
cuidado, desenvolvimento, prestação de serviços, entrega de produtos, capacitação,
representação, lobbying... que estão a gerar o seguinte...
Produtos/produtos das atividades (# de pessoas que estiveram na educação, # de
workshops, # currículos desenvolvidos, # produtos produzidos, # horas de serviço
fornecidas, etc., que conduzirão
Resultados a curto prazo - por exemplo, conhecimento, saber-fazer, competências,
consciência, experiência a curto prazo, perceção de algo, uma solução que abre
oportunidades de progresso e se as partes interessadas
utilizarem/implementarem/integrarem isto, provavelmente os levará ao seguinte
resultado...
Resultados Intermediários - por exemplo, onde nós /nós teremos mais poder e motivação,
mudando a mentalidade e criando o seguinte resultado
Resultados a longo prazo - por exemplo, mudança no comportamento, nas atitudes, na
prática, que nos conduzirá a
Impacto - Bem-estar, Perturbação no setor - por exemplo, mudança na política, na
situação socioeconómica, nas condições ambientais, na vida cívica, na segurança, na saúde
pública, na igualdade de oportunidades, na justiça social, na distribuição de recursos,
perturbações em todo o setor, etc.

Parte interessada -> Entradas/Recursos -> Actividades -> Saídas/Produtos -> Resultados ->
Impacto
ou:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A cadeia de valor ajuda-nos a compreender como as ações da organização conduzirão à
realização da mudança pretendida - "como passar do ponto A para o ponto B". Tal como a
Teoria da mudança, deve basear-se, tanto quanto possível, na investigação, pressupostos,
perceções ou compreensão do problema que está a resolver, e a relação entre a atividade e
os resultados a que a organização se propõe.
Na realidade, é a lógica de intervenção que mostra como utilizamos os recursos para conduzir
as atividades e criar valores e alcançar resultados e, em última análise, ter um impacto.



Pessoas/conhecimento
Processos / Operações / Governação
Qualidade
Sustentabilidade

Por exemplo - uma organização que trabalha para prevenir o consumo de drogas entre
adolescentes opera uma linha telefónica de ajuda a que os adolescentes podem recorrer para
obter ajuda e assistência. A organização acredita que os jovens que recorrem à linha de apoio
receberão aconselhamento que os impedirá de usar drogas, e assim o objetivo da organização
será alcançado - reduzir a porção de consumidores de drogas entre a juventude do país. Outra
organização que trabalha para atingir este objetivo escolheu um modelo de intervenção
diferente; realiza workshops em escolas onde os estudantes se encontram com jovens que
lutam contra a toxicodependência. Uma terceira organização que trabalha para o mesmo
resultado investe os seus esforços em atividades de advocacia para cancelar as penas legais de
prisão por consumo de drogas. Nos três casos, o resultado desejado é o mesmo, mas a forma
de o alcançar é diferente.
Abordamos a cadeia de Valor utilizando "cartografia inversa". Em primeiro lugar, identificamos o
problema que queremos resolver - já o fizemos. Depois, procuramos uma fonte fiável de provas
que nos ajude a compreender a questão - quem é a população alvo, quais são as suas
necessidades, o que falta para o seu bem-estar. Fazemos um esforço para recolher dados e
informações que melhor descrevam fenómenos e tendências dentro do campo. O nosso
próximo passo será desenhar um futuro desejável e formular objetivos, em relação à nossa
visão e ao impacto que desejamos causar. Destes objetivos derivam os resultados, ou condições
que devem estar em vigor para que os objetivos globais ocorram. Ser específico e SMART
(Estratégico e específico, Mensurável e Motivador, Alcançável e Atribuível, Orientado para a ação,
Relevante e Realista, Temporizado e Rastejável) na definição de Resultados / e definição de
indicadores para Resultados na próxima etapa. Depois, trabalhamos para trás - comparando ao
mesmo tempo caminhos opcionais de ações e fazendo pressupostos educados - e escolhemos
a intervenção mais eficaz que, na nossa opinião, deve resolver o problema, ou pelo menos
contribuir para a sua resolução. Podemos agora ver a causalidade entre o nosso esforço
escolhido e os resultados.
Se tiver mais do que um resultado desejado, ponha-os em ordem de importância - lembre-se
que o valor de um resultado individual deve ser visto principalmente da perspetiva de uma parte
interessada e depois da nossa perspetiva organizacional. Equilibrar as partes interessadas /
prioridades organizacionais.
A fim de o ajudar com os resultados, criámos uma tabela simples que o pode orientar na
definição dos resultados. Organizações robustas e bem-sucedidas investem nestes 4
segmentos, categorias:

1.
2.
3.
4.



O raciocínio por detrás disto é que os nossos resultados MGIS devem também estar
relacionados com uma ou mais destas categorias. Assim, sempre que se quiser definir o
resultado, a nossa mudança desejável que queremos criar através das nossas atividades, deve
estar relacionada com estas:

Pessoas/
Conhecimento

Processos /
Operações /
Governação

Qualidade Sustentabilidade

- Conhecimentos
adquiridos
- Conhecimentos
utilizados
- Mudança /
mentalidade
- motivação e satisfação
- Desenvolvimento de
carreira
- Saúde, segurança
- Segurança financeira e
relações salariais

- Eficiência / otimização
de recursos
- gestão e governação
- Investimento em
colaboradores
- Transparência
- Reconhecimento da
organização

 

- Qualidade dos
produtos, serviços
- Qualidade das
relações (com clientes,
fornecedores, outros
intervenientes)

- Sustentabilidade
financeira /
crescimento
- Ambiental
- Rede

Isto é apenas indicativo e não uma lista final. Basicamente, os resultados (os seus indicadores)
devem mostrar a mudança nessas categorias.

Dependendo do motivo pelo qual começou a medir, muito provavelmente dependerá de qual
destas categorias terá resultados. Por exemplo, se quiser ver como um determinado serviço
que presta como organização afeta os utilizadores do serviço, então terá partes interessadas-
chave "Utilizadores do serviço" e resultados e indicadores que precisa de monitorizar
principalmente na categoria Pessoas / Conhecimento. Se também quiser ver como este serviço
tem impacto nas pessoas que estão a gerir esta atividade - os seus colaboradores que estão a
prestar este serviço, então terá os principais interessados Colaboradores na organização e
mais uma vez os resultados estarão mais relacionados com as Pessoas/Conhecimento. Mas, se
também quiser melhorar a qualidade do serviço que presta através da estrutura MGIS, então,
para além das partes interessadas já mencionadas, criará a organização como parte
interessada chave e definirá potencialmente resultados que estão na categoria de processos,
qualidade do serviço e relações com os clientes e sustentabilidade (por exemplo, financeiros)
porque podem estar relacionados com a qualidade do serviço que presta. Pode ver isso
claramente no nosso exemplo, na ferramenta prática.



Recomenda-se verificar os resultados com os intervenientes que não estiveram diretamente
envolvidos no processo de planeamento, para termos a certeza de que escolhemos os artigos
certos para serem medidos. Estamos à procura de confirmação de que algo foi identificado
como relevante (por exemplo, os próprios utilizadores mencionam-no como um
problema/necessidade, foi identificado em alguma pesquisa, está estabelecido em práticas
sociais, o seu concurso de projeto menciona-o, etc.). Não basta dizer que é necessário alcançar
um resultado porque, devido ao grande número de resultados potenciais, precisamos de nos
concentrar no que é realmente valioso, significativo (muitas vezes tem um valor maior, é
reconhecido como mais importante, e de alta prioridade) para nós e para as partes
interessadas. A melhor maneira, como já deve saber, é perguntar aos interessados. Uma técnica
que recomendamos (se tiver essa opção) é uma entrevista semiestruturada. Defina uma
pequena amostra, por exemplo 10 inquiridos. Apresente-lhes o que está a fazer (planear uma
MGIS), os problemas que lhes dizem respeito que identificou e os resultados que pretende
alcançar. O objetivo é, através de perguntas abertas, confirmar a importância destes problemas
e efeitos que identificou e classificá-los por ordem de importância à medida que os percebem
(por exemplo, apresente-lhes resultados e deixe-os classificá-los por ordem de importância). É
também muito importante que, através de uma conversa aberta, lhes permita expressar alguns
problemas ou expectativas que não tenham sido potencialmente definidos. Se a mesma história
e problemas não identificados, necessidades e resultados forem repetidos em múltiplos
respondentes, a cadeia de valor completa precisa de ser revista, e talvez a cadeia de valor
completa se tiver falhado as questões/problemas primários a serem abordados.
A viagem que escolhemos fazer do ponto A, por exemplo o problema, até ao ponto B, por
exemplo a solução, ou o nosso impacto, é a nossa cadeia de Valor. Mantenha-o simples, seja
visual. Pode ver um bom exemplo aqui.
Esta é também uma verificação de senso comum - é necessário verificar se as atividades que
estava a executar ou planeou executar estão a conduzir aos resultados, objetivos e impacto
desejados.  Caso contrário, é definitivamente necessário alterar algo, talvez as suas atividades,
projetos, programas ou serviços.

Conclusão/resultados
É necessário analisar cada parte interessada separadamente, porque as atividades para com as
partes interessadas diferem, assim como os valores e resultados que lhes trazemos. A cadeia de
valor é uma representação da criação de valor através das nossas actividades os resultados
para a parte interessada, (que na sua duração podem ser a curto, médio, longo prazo) o que
nos conduzirá ao impacto. É importante identificar tanto os resultados positivos como os
negativos. Se ainda não se conseguir identificar se algo é um resultado a curto ou longo prazo, é
importante colocá-los em uma ordem cronológica lógica clara. Os resultados devem ser
claramente definidos, concretos e ligados com os objetivos que nos propusemos atingir. 



Criar uma cadeia de valor para cada uma das principais partes interessadas / preencher a
parte da cadeia de valor na ferramenta - tentar fazê-lo pela ordem inversa - do impacto
desejado aos objetivos e resultados e assim por diante.
Rever e verificar outras partes (passos anteriores) do quadro se estão alinhadas com novos
conhecimentos.
Aqueles que optaram pela versão avançada do quadro MGIS, preenchem a verificação dos
Resultados para compreender quais são os Resultados mais importantes.

A fim de evitar apenas fazer suposições, envolver as partes interessadas no processo de
planeamento, a fim de verificar se as suposições feitas foram corretas. Utilize também o maior
número possível de fontes de informação (as suas medições anteriores, avaliações,
monitorização dos utilizadores, estratégias, projetos, investigação e todas as outras fontes de
dados primários e secundários) para confirmar ou tornar a cadeia de valor mais concreta e
credível para si. Também o ajudará a determinar com maior precisão a linha de base, o estado
inicial a partir do qual começa a medir e de alguma forma orientá-lo-á sobre quais são as
expectativas realistas, resultados que pode gerar.

A Fazer
1.

2.

3.

5.  Como iremos medi-lo / Plano de resultados

Breve introdução
Uma vez identificados e verificados os resultados, é necessário definir tanto os seus indicadores
claros como as formas de recolher as provas de cumprimento. Os indicadores não significam
nada se não indicarem a realização ou progresso desejado e não lhes for atribuído qualquer
valor. Precisamos de definir Indicadores Chave de Desempenho (KPIs). Os KPIs são os
indicadores críticos (chave) do progresso em direção a um resultado pretendido, mudança.
Podem ser qualitativos e/ou quantitativos para a avaliação do desempenho, progresso e
impacto de uma organização. Se analisados dentro de um quadro abrangente, os KPIs e
objetivos podem fornecer informações úteis sobre o desempenho, sublinhar os pontos fortes e
fracos, bem como elementos para melhorar, e destacar pontos cruciais. Os canais e
ferramentas mais apropriados para a recolha de dados podem ser identificados com base nos
KPIs e indicadores-alvo dos resultados. Nesta secção refletiremos novamente sobre que tipo de
indicadores e canais de recolha de dados relacionados podem ajudar a desenvolver quadros
apropriados para a avaliação do impacto social das atividades das OSC. 

Quem somos O que fazemos 
e porquê Quem afetamos Como é suposto

funcionar
Como vamos

medir
Como vamos

reportar

Resultados desta etapa: Definição clara dos resultados e respetivos KPIs com objetivos para cada um dos Resultados 



Conceitos-chave e abreviaturas

Desempenho, resultados, indicadores, medida, gestão, avaliação, dados, análise 

Conteúdo + Ferramentas

Porque é que os indicadores são importantes para o MGIS? Os indicadores podem ser
quantitativos ou qualitativos, definindo a escala ou dimensão do elemento a medir, tais como o
número ou percentagem de pessoas. Uma avaliação/monitorização adequada requer a utilização
de um conjunto de diferentes indicadores, distinguindo entre indicadores de produção e
indicadores de resultados.
Os indicadores de resultados referem-se à quantidade e qualidade dos recursos/serviços
produzidos, e os resultados que podem ser óbvios desde as fases iniciais do projeto. Estes são
indicadores comuns que as organizações reportam sobre os seus projetos (financiados, por
exemplo, por fundos da UE).
Os indicadores de resultados estão relacionados com o valor e a mudança que criou para as
diferentes partes interessadas, que são mais do que o número de workshops ou de pessoas que
participaram nesses workshops. Precisamos de compreender que valor criámos através destes
workshops, ou seja, como irão utilizar o conhecimento que obtiveram dos workshops e que
mudanças ocorreram.
No contexto da MGIS, estamos muito mais interessados em indicadores ao nível dos resultados e
impacto, porque o número de formações, novos programas, utilizadores por oficina, etc. não tem
de dizer nada sobre os efeitos reais do que fizemos (por exemplo, centenas de participantes
podem ter assistido a oficinas, mas se não utilizaram os conhecimentos adquiridos para mudar ou
melhorar uma situação, apenas gerámos um efeito a curto prazo e os conhecimentos adicionais
que os participantes adquiriram desaparecerão em breve se não forem postos em prática). Como
mencionámos na etapa anterior, os seus resultados e KPIs relacionados com os indicadores-alvo
devem enquadrar-se numa destas categorias:

Pessoas /
Conhecimento

Processos / Operações /
Governação Qualidade Sustentabilidade

- Conhecimentos adquiridos
- Conhecimentos utilizados
- Mudança / mentalidade
- motivação e satisfação
- Desenvolvimento de
carreira
- Saúde, segurança
- Segurança financeira e
relações salariais

- Eficiência / otimização de
recursos
- gestão e governação
- Investimentos em
colaboradores
- Transparência
- Reconhecimento da
organização

- Qualidade dos produtos,
serviços
- Qualidade das relações
(com clientes, fornecedores,
outros intervenientes)

- Sustentabilidade
financeira / crescimento
- Ambiental
- Rede



Tendências históricas: para identificar padrões específicos de mudança nos indicadores de
desempenho através da análise de relatórios/registos/estatísticas
Pareceres de peritos: convidar peritos a partilhar as suas opiniões em relação a contextos ou
indicadores específicos
Conclusões da investigação: A literatura e os resultados da investigação podem ajudá-lo a
estabelecer objetivos realistas
Expectativas das partes interessadas: envolver os principais interessados para melhor
compreender as suas necessidades e expectativas
Realização de programas semelhantes: comparar com outros programas para compreender
a taxa de mudança que pode ser esperada em circunstâncias semelhantes. Etc.

As metas indicam o valor a atingir até um determinado período, o que representa um sério
desafio dentro de uma gestão baseada em resultados. De facto, se por um lado os objetivos
devem ser realistas, por outro, devem ser suficientemente ambiciosos para encorajar as pessoas
a fazer o seu melhor para os atingir (AEA, 2021). As metas podem ser diretamente integradas nos
KPIs.

Que elementos podem ajudar a identificar alvos? (EEA, 2021):
1.

2.

3.

4.

5.

Precisamos de definir os KPIs. Assim, tendo em conta a natureza diversificada dos dados, um
único KPI não será capaz de transmitir o quadro completo. Por conseguinte, é fundamental
colocar os seus KPIs dentro de todo um quadro que está a desenvolver. Mais uma vez, é
necessária uma ligação lógica com tudo. A fim de o ajudar com o indicador, aqui está uma visão
geral de dois conjuntos de critérios para os KPIs. 

Figura: Dois conjuntos de critérios que o ajudarão a definir os seus KPIs (Klipfolio, n.d.) (EEA, 2021):

Específico: existe um objetivo específico

Mesurável: consegue medir o progresso

Exequível: o seu objetivo é realmente alcançável?

Relevante: o seu objetivo é relevante?

Limitado em tempo: quanto tempo é necessário?

Claro: preciso e inequívoco

Relevante: adequado ao conceito medido

Económico: disponível a um custo razoável

Adequado: suficientemente informativo 

Monitorável: preparado para avaliação independente



Os alvos podem ser integrados diretamente nos KPIs. Ver abaixo uma comparação simples:

Resultado Desejado Indicador KPIs com alvo Limiar

Aumento da
sustentabilidade
financeira da
organização em 20% nos
próximos 3 anos

- Aumento das receitas
provenientes das
atividades da
organização
-…

- Aumento das receitas
das atividades do
mercado (prestação de
serviços no mercado) em
pelo menos 10% em
comparação com o ano
anterior

- Se não conseguirmos
um aumento de pelo
menos 5% das atividades
de mercado em cada
ano, devemos...

Se fixarmos apenas o indicador sem o KPI, poderíamos ter mais 10 euros de receitas em
comparação com o ano anterior e poderíamos dizer que estamos a avançar para o resultado
desejado, mas na realidade isto está longe da verdade ou do nosso objetivo desejado de aumento
de 20%. Podemos até estabelecer limiares - se isto acontecer, o que vamos fazer, que decisão
precisamos de tomar para criar uma mudança, etc.
A recolha de dados é fundamental para uma implementação eficiente, monitorização e elaboração
de relatórios. Ao definir KPIs e objetivos, pense imediatamente na eficiência. Por isso, precisamos
de planear e saber:
-Tipo de dados de que precisamos como prova
- Os canais de recolha
- A frequência da recolha. 
Não sobrecarregue aqueles de quem recolhe os dados, mas também aqueles que os recolhem.

Temos também de considerar constantemente os recursos disponíveis para a recolha de dados.
Para aqueles que querem saber mais, leia sobre os potenciais fatores de Diminuição. Mesmo
quando temos claramente definido e confirmado os resultados e os KPI/objetivos relacionados, o
facto é que eles perdem intensidade com o tempo (por exemplo, não o mesmo efeito em pessoas
que acabaram de sair de um programa em comparação com as que estavam no programa e a
nossa intervenção há 2, 3 anos). Além disso, ao medir o nosso impacto como organização e o
quanto contribuímos para a mudança que criámos e o impacto que tivemos, é importante
considerar se a nossa intervenção se centrou numa parte interessada-chave talvez influenciada
por outras partes interessadas ou fatores externos e se quem podem ser essas outras partes
interessadas ou quais podem ser esses fatores externos.



Peso morto - As causas são sistémicas ou de origem desconhecida
Deslocação - Que atividade poderíamos deslocar? / Avaliar o quanto o efeito substituiu outros
efeitos. Por exemplo, se as nossas atividades impedem as pessoas de experimentar as
mesmas / similares mudanças noutros locais, devemos considerar o seguinte
Atribuição - Quem mais poderia contribuir para a mudança? / Avaliar que efeitos são
causados pela contribuição de outras organizações ou pessoas. É pouco provável que as
nossas atividades tenham contribuído apenas para a mudança desejada.
Drop-off - Será que o resultado cairá nos anos futuros? / Diminuir com a passagem do tempo.

Isto, juntamente com os efeitos de monetização, é também a parte mais complexa e incerta do
processo. Para efeitos desta metodologia, centrar-nos-emos em primeiro lugar na identificação
de quem/quais está a afetar outras partes interessadas para além de si e na avaliação de como
os resultados e o impacto diminuem com o tempo.
Os fatores de diminuição são subtraídos (e são frequentemente expressos como percentagens)
do valor total do efeito que se está a criar, pelo que o valor total que se está a criar é na realidade
muitas vezes inferior devido a estes fatores de diminuição (por exemplo, outra pessoa também
contribuiu). Apesar das diferentes abordagens e metodologias, nomes diferentes para estes
fatores, estes fatores podem ser classificados nos seguintes grupos:

Se quiser saber/mostrar mais claramente qual é o nível do seu impacto, seria bom incluir estes
fatores no seu quadro MGIS. Podem frequentemente ser definidos com base em alguma
investigação (externa, ou com base no seu acompanhamento a longo prazo dos utilizadores) ou
normas do setor ou da indústria. Embora expressos em percentagens, na ausência de
investigação relevante ou de provas da mesma, os fatores decrescentes em baixa podem ser
medidos com maior precisão por uma variedade de avaliações objetivas e subjetivas conduzidas
pelas organizações que conduzem a medição, e são baseados nos contributos das partes
interessadas para as quais estamos a conduzir a medição. Portanto, deve pedir a si próprio e aos
seus interessados que avaliem o nível destes fatores. Se estiver interessado em aprender mais
sobre estes fatores e rentabilizar os efeitos, pode aprender mais na metodologia SROI. Antes de
mais, é importante que os identifiquemos, e se for capaz (tiver recursos suficientes, provas,
investigação), não se esqueça de tentar especificá-los em % do valor. Poderá descobrir que tem
resultados pronunciados a curto prazo que infelizmente diminuem muito rapidamente ao longo
do tempo. 
Nesse caso, deve examinar por que razão isto aconteceu e tentar definir uma estratégia e uma
abordagem (mudar as atividades, ou acrescentar alguns novos processos, melhorar ...) para que
os efeitos tenham uma duração mais longa e se tornem a longo prazo. Lembre-se, o MGIS é na
realidade uma oportunidade de aprendizagem contínua e um processo potencialmente
interminável.

https://www.socialvalueint.org/guide-to-sroi


Defina os indicadores SMART/KPI/objetivos para os seus resultados - preencha a parte do plano de
resultados da ferramenta.
Para aqueles que optaram pela versão avançada da estrutura MGIS, preencha a parte Fatores de
Diminuição na ferramenta.

Conclusão/resultados

KPIs bem definidos, analisados dentro de um quadro de avaliação mais amplo, podem ajudar a
ultrapassar interpretações tendenciosas e interesses adquiridos, fornecendo provas empíricas sobre o
desempenho e impacto do programa que podem ajudar a envolver o planeamento e implementação
de atividades futuras das partes interessadas. Têm de ser SMART. Os KPI devem abordar
estrategicamente a sua atividade e devem refletir com precisão o seu desempenho, permitindo-lhe
assim ver se está a seguir na direção desejada. Quando estiver no processo de definição de
indicadores, deve ao mesmo tempo ter em conta que provas precisam de ser recolhidas e quais são
as técnicas e canais para a recolha de provas. A MGIS deve ser integrada nos processos
organizacionais e permitir incluir, se possível, os processos de recolha de provas na comunicação
habitual com as partes interessadas, ou por exemplo, nas atividades do projeto. Recolher dados
regularmente (o que não significa que se tenha de questionar as partes interessadas constantemente)
e analisá-los para aprender e tomar decisões a um nível operacional/ativo/estratégico. Definir
claramente a frequência e os canais de comunicação com as partes interessadas (por exemplo, ao
nível da equipa é mensal, ao nível do utilizador que recebe o serviço pode ser 1 mensal ou menos
frequente, etc.), dependendo de quem recolhe estes dados e a quem tem de reportar. Não os
sobrecarregue. Ao recolher provas, é importante definir claramente o que está a ser recolhido, quais
são os canais de recolha, frequência e âmbito (referência e amostra real).

A Fazer
1.

2.



a quem se reporta e qual é o objetivo da elaboração do relatório, mensagem de desejo
qual é o nível de detalhe e frequência ou de apresentação de relatórios
o que é o foco e o que é importante para quem

6. Como iremos relatar / Elaboração de relatórios

Breve introdução
Na secção de conceitos básicos, já foi mencionado que a elaboração de relatórios pode ser
dividida em dois tipos básicos - interno e externo e caracteriza-se por praticamente três questões
interdependentes que é necessário considerar:

O âmbito e estrutura do relatório é muitas vezes determinado pelo público a quem se dirige o
relatório. De preferência, é uma imagem visualizada do que aprendeu através do MGIS,
mostrando o impacto sobre as partes interessadas desejáveis, acompanhada de recomendações
e passos adicionais. 

Quem somos O que fazemos e
porquê

Quem afetamos Como é suposto
funcionar

Como vamos
medir

Como vamos
reportar

Conceitos-chave e abreviaturas
Relatórios, relatórios internos-externos, tomada de decisões

Conteúdo + Ferramentas

O relatório é a apresentação de atividades de monitorização, através do envolvimento de
diferentes atores, ao longo de vários ciclos e a diferentes níveis. com o relatório queremos
mostrar ao público (relatórios externos) que valores criamos para quem e qual é o nosso
impacto.

Fornece informação sobre as atividades implementadas pela organização

Resultados desta etapa: Projeto básico do plano de relatório e estrutura do relatório
 

Fornece informação sobre as atividades implementadas pela organização

Fomenta um processo interativo de comunicação social

Facilita processos participativos internos e externos

Sintetiza os valores da organização e a sua tradução prática em escolhas estratégicas

Monitoriza e avalia resultados para estabelecer objetivos futuros

Informa sobre interações entre a organização e o contexto da sua atividade



O relatório inclui todas as questões relevantes de acordo com o seu nível de prioridade;
Todos os resultados, conclusões e recomendações são apresentados de uma forma lógica e
coerente;
Cada recomendação é adaptada a partes interessadas específicas;
A metodologia é descrita com precisão;
Várias fontes de dados e informações estão disponíveis para validar os resultados;
O relatório é imparcial e contém recomendações úteis, adaptadas aos problemas
identificados.

A forma de apresentar resultados a diferentes partes interessadas é um aspeto importante.
Devem ser considerados os seguintes elementos (AEA, 2021):

Aqui está uma lista geral de princípios-chave para um relatório adequado (Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, 2019): 

Pode estruturar os seus relatórios de uma forma que descreva brevemente as informações
técnicas básicas e as razões pelas quais começou com o MGIS (por exemplo, as razões que
identificou na parte do Âmbito de Aplicação Organizacional). É também importante descrever
quem é a sua parte interessada (chave) sobre o qual tem impacto. Depois poderá visualizar os
principais resultados e aprendizagens que obteve através da análise dos dados. É útil incluir no
relatório recomendações e alguns passos que planeia tomar com base no que aprendeu através
da medição.



A elaboração de relatórios é também a base para a tomada de decisões. Lembre-se, o objetivo da
MGIS não está apenas em informar sobre o nosso impacto - é importante que aprendamos e
tomemos decisões (a nível operacional, programático, estratégico) com base nos dados recolhidos
e na análise.

Conclusão/resultados

Se olhar mais de perto para os itens acima mencionados, verá que, de facto, através de relatórios,
terá de cobrir e explicar todos os aspetos dos já mencionados 8 princípios da MGIS, tendo
evidentemente em conta a quem e como irá transmitir esta informação a um determinado público.
Lembre-se, por vezes menos é mais - um bom relatório infográfico de 2, 3 páginas vale mais do
que um relatório de 100 páginas que provavelmente ninguém irá ler (a menos que sejam
investidores, investigadores, decisores, etc.).

A Fazer
1.Definir um pequeno plano de relatórios - preencher a parte de Relatórios da ferramenta



Implementação da estrutura MGIS

O seu trabalho não está feito. É tempo de testar e implementar o que criou - é tempo de pôr
em prática a sua estrutura MGIS. Neste capítulo pode ler sobre as orientações básicas para
implementar a estrutura MGIS numa organização. É justo assumir que se tiver luz verde para
planear uma estrutura MGIS, então a direção deve apoiá-lo na implementação dessa estrutura
também. Isto praticamente leva-o da primeira fase do ciclo MGIS para a fase seguinte - recolha
de dados.

Uma vez desenvolvido o quadro MGIS, é necessário identificar as etapas e definir as
responsabilidades na sua implementação. Na prática, seria bom definir quem é a pessoa
responsável pela implementação do quadro na organização. Seria melhor se essa pessoa fosse
escolhida mesmo antes da fase de planeamento propriamente dita, bem como as pessoas que
serão responsáveis pela recolha de dados. Isto não implica que apenas uma pessoa necessite
de recolher todos os dados, por exemplo, mas precisamos de ter alguém que seja responsável
pela coordenação de todo o processo e pela delegação das tarefas.

Uma vez definido quem coordena todo o processo, é necessário identificar quais os processos
e atividades dentro da organização que são afetados pela medição. O plano de resultados que
criou na parte prática irá ajudá-lo com isto. Dependendo da atividade organizacional que é
monitorizada e medida, deve ficar claro quem estará envolvido na recolha destes dados - na
maioria das vezes, aqueles que realizam estas atividades. No plano de Resultados tem
claramente definidos os resultados desejados e indicadores/KPIs relacionados e também uma
descrição sobre o tipo de dados e técnicas e canais para a recolha dos dados. Portanto, para
aqueles que serão responsáveis pela monitorização e recolha de dados, definir claramente e
apresentar quais os dados que devem ser recolhidos e como irão funcionar, através de que
canais (fichas de avaliação, cartões de utilizador, entrevistas, etc.). Como já foi mencionado,
tente recolher dados através de canais já estabelecidos (por exemplo, nas atividades do
projeto, tem outras atividades onde pode recolher dados que são importantes para o quadro
MGIS).



Indicadores/KPIs Tipo de dados

Canais /
Técnicas de

recolha e
provas

Frequência Quem é
responsável

Quando
comunicamos

dados:

Aumento do
conhecimento

do utilizador em
20%

Resultados
dos exames

- Exames de
entrada,

intermédio e
de saída /

Resultados
dos exames

- No início do
processo
educativo
(fevereiro
2022.), no
meio do
processo

(maio 2022) e
no final

(outubro
2022)

- Colaborador
A

- De seis em seis
meses

 
Dados sobre a

sua
motivação

- Entrevistas
- De quatro
em quatro

meses

- Colaborador
B

- De quatro em
quatro meses

Figura: Ferramenta de planeamento de recolha de dados:

Depois de ter recolhido todos os dados importantes que definiu, é agora altura de analisar os
dados e de elaborar relatórios, a fim de tomar decisões. Assim, analisa os dados obtidos por
medição, e dependendo da razão pela qual começou a medir, toma decisões. Alguém irá apenas
agregar os dados analisados e através de um relatório visualizado informar o público em geral
sobre o valor criado, e alguém irá mudar a organização (por exemplo, dentro das quatro
categorias propostas - pessoas, processos, gestão, qualidade, sustentabilidade) para que, no
futuro, as próximas iterações de atividades produzam mais valor para o dinheiro - lembre-se do
terceiro M no conceito 3M. O que se quer aprender e como se aprenderá a tomar decisões
depende das razões que deram início à medição e de como se definiram os efeitos e os
indicadores. Recorde o capítulo em que falámos da elaboração de relatórios.

Quanto mais frequentemente recolher e analisar dados, mais próximo estará de gerir a
organização e o seu impacto, permitindo-lhe tomar decisões e mudanças operacionais primárias,
oferecendo assim às partes interessadas uma oportunidade de monitorizar o seu impacto e
atividades com mais regularidade. Se tem os recursos e é importante para si responder
prontamente a potenciais problemas e criar mais valor, não deixe de tirar partido dos mesmos.



A implementação do quadro MGIS e a elaboração de relatórios não são, portanto, ações finais
e a única coisa que se pode fazer. Com base na medição, aprender, rever a própria estrutura
MGIS e iniciar uma nova iteração de medição e relatórios, a fim de criar o maior valor para os
recursos investidos no futuro. É uma história interminável que começará a gostar e apreciar,
assim como os interessados à sua volta e, em última análise, a comunidade que reconhecerá o
seu impacto.

Um apelo à ação

Entre em contacto connosco. Pode fazê-lo de diferentes maneiras:

1. Envie-nos a sua feedback sobre a Manual e a ferramenta prática.
2. Desenvolva a sua própria estrutura MGIS utilizando o manual e a ferramenta e partilhe-a
connosco de modo a obter conhecimentos.
3. Implementar a estrutura MGIS que desenvolveu e partilhar a sua aprendizagem sobre o
processo de implementação e sobre os resultados da sua medição.
4.Fazer perguntas sobre o MGIS.

Partilhe connosco os conhecimentos e a experiência MGIS que possui. É valioso para nós
melhorar este manual e ferramentas, mas também para a nossa própria aprendizagem. 

Formulário/vias de contacto:

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval
do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a
Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que
possam ser feitas com as informações nela contidas.




