
Instrumento de auto-avaliação



SIM4CSOs "Ferramenta de Auto-Avaliação" pode ser utilizada para ajudar as
organizações a compreender a sua posição em relação ao processo de
medição do impacto social, tal como descrito neste projecto/metodologia.
Depois disso, por favor visite o Manual Metodológico para leitura posterior e
a Plataforma Οnline também.

https://measuringimpact.eu/resources/methodological-manual/
https://measuringimpact.eu/moodle/login/index.php
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Manual
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Sabemos porque queremos medir o impacto social / qual é a nossa motivação porque queremos
medir 1

Sabemos aproximadamente quanto tempo podemos dedicar à medição do impacto social e quem é
responsável por ela 1

Definimos o(s) nosso(s) problema(s) / é claro qual(is) problema(s) tentamos resolver e quem tem o
problema 2

As nossas actividades que realizamos contribuem para resolver o problema definido 2

Desenvolvemos a árvore de problemas 2

Identificámos o nosso mapa das principais partes interessadas 3

Conhecemos os problemas e necessidades específicos dos intervenientes relacionados com o
problema definido que queremos resolver 3

As nossas actividades e resultados/produtos resultantes das mesmas contribuem de forma
mensurável para a solução do problema 4
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Definimos claramente quais são os resultados das nossas actividades - valor positivo e mudança
que queremos criar (ou negativo que queremos reduzir)

5

Sabemos como iremos medir estes resultados - estabelecemos indicadores claros e mensuráveis e
sabemos como os iremos provar 5

As nossas actividades e resultados/produtos criam mudanças em nós e noutros detentores de
chaves, e não apenas nos utilizadores directos 5

Sabemos quem mais está a contribuir (se está a contribuir) para a solução do problema 5

Informamos as nossas partes interessadas 6

Aprendemos algo com o processo de medição (ou com o processo de desenvolvimento da estrutura
SIMM) 6

Com base no que aprendemos, mudamos algo na nossa organização, abordagem e actividades 6
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