
Exemplo de Ferramenta Metodológica 
para a Medição do Impacto Social para as

Organizações da Sociedade Civil



1. Leia o manual do SIM4CSOs
2. Preencha as fichas na pasta de trabalho - siga o processo passo a passo

* as folhas azuis claras não são necessárias para criar o quadro de medição
- pode ignorá-las se achar que são muito avançadas para suas necessidades.



Organização

Endereço

País

Setor Principal

Website 

Pessoa de contato que criou este documento

Data da última revisão do documento

Tipo/Forma jurídica da Org.

Breve descrição da organização

Objetivos da Org./ Missão

Ano de fundação

Número de membros

Número de empregados

Principais beneficiários

Informação da Organização



Atividade concreta a ser medida

Canais de financiamento para a atividade

Porque é que quer medir o impacto
desta atividade?

Tipo de impacto

Período de início da atividade

Período de fim da atividade

Período de fim do SIM

Âmbito da Medição de Impacto Social



Qual(is) problema(s) resolvemos?

Descrição do problema (contexto)

O que queremos? (metas)

Declaração do Problema 1/2



Verificação Lógica SIM NÃO

O problema está relacionado com a atividade da organização definida no âmbito Organizacional?

O enunciado do problema contém informações claras sobre qual é o problema e quem o enfrenta?

A declaração do problema descreve o estado negativo que você deseja resolver e não a solução para o problema?

O problema é realista? Pode contribuir tangivelmente para a sua solução ou resolvê-lo?

Este problema está documentado nalguma pesquisa, estratégia, programa, etc? Você tem dados ou números oficiais que descrevem
esse problema?

As outras partes interessadas, especialmente aquelas que estão a enfrentar o problema, concordam que o problema é persistente e
bem definido?

Declaração do Problema 2/2



PROBLEMA
_______________________________

_______________________________

Consequências
/ Efeitos

 Cnsequências
Diretas /
Efeitos

Causas
Diretas

 Causas

Árvore de Problemas



Parte Interessada Pequena descrição Por que a Parte Interessada é
importante para nós?

Qual(is) problema(s)
resolvemos para as Partes

Interessadas?

As suas expectativas / O
nosso impacto (planeado) nas

Partes Interessadas

Mapa das Partes Interessadas



Parte
Interessada

Entradas/
Recursos Atividades

Produtos/ Saídas
das atividades

Resultados
(Curto Prazo)

Resultados 
(Médio Prazo)

Resultados 
(Longo Prazo) Metas/ Impacto

Cadeia de Valor



Parte Interessada Resultado
Relevância do

resultado
Significado do

resultado
Ordem de

importância

CURTO PRAZO  

   

   

   

MÉDIO PRAZO

   

   

   

LONGO PRAZO    

   

   

   

Verificação de Materialidade 



Parte Interessada Resultado Indicadores
Método de recolha de

dados Frequência

CURTO PRAZO  

Plano de Resultados 1/3



Parte Interessada Resultado Indicadores
Método de recolha de

dados Frequência

MÉDIO PRAZO  

Plano de Resultados 2/3



Parte Interessada Resultado Indicadores
Método de recolha de

dados Frequência

LONGO PRAZO  

Plano de Resultados 3/3



Parte Interessada Resultado Peso morto Atribuição Deixar

Fatores Decrescentes



Partes interessadas a quem
nos reportamos Mensagem que queremos enviar Canal de reportagem Frequência

Reportagem



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.


