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Resumo 

O presente relatório de estágio insere-se no âmbito do Mestrado em Sociologia da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, desenvolvido no Departamento de 

Intervenção Social da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Ele resulta da combinação 

simultânea de um interesse pessoal pela área de avaliação de impacto social, com o facto 

de existir um número crescente de organizações que reconhecem a sua necessidade, 

demonstrando abertura para este escrutínio às atividades que desenvolvem. 

O processo de consolidação da avaliação de impacto social, enquanto elemento 

fulcral para a gestão das organizações, em particular no seio do Terceiro Setor, tem 

ocorrido ao longo das últimas décadas no contexto internacional e, mais recentemente, 

no nosso país. A sua emergência surge no seguimento de mudanças nos modelos de 

financiamento público a que estas instituições recorrem. Por sua vez, estas decorrem de 

alterações estruturais, ao nível do papel dos Estados nacionais na proteção social da 

população, que tem resultado na crescente delegação de responsabilidades, até aqui do 

setor público, para o Terceiro Setor. 

O projeto RLIS, foco deste exercício de avaliação de impacto, é exemplo disso, ao 

assegurar funções no âmbito de atendimento e acompanhamento sociais, que no passado 

eram da responsabilidade do Instituto da Segurança Social. A aplicação da metodologia 

SROI, encontrou uma série de desafios, que exigiram a procura de soluções menos 

ortodoxas no que toca ao processo de recolha de dados junto dos stakeholders. 

Os resultados da avaliação de impacto efetuada revelam que o serviço de 

acompanhamento da RLIS-SCMP gera retornos sociais de grande magnitude, ao 

quadruplicar o valor inicialmente investido nesta modalidade de intervenção. O ambiente 

institucional no qual a avaliação se realizou denota que parte do setor mantém uma 

relação instrumental com a avaliação de impacto, o que pode condicionar a qualidade das 

análises produzidas e limita o potencial destas. 

 

Palavras-chave: Terceiro setor; avaliação de impacto; Social Return on Investment; 

SROI 
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Abstract 

This study is the product of an internship, integrated in the Master’s Degree in 

Sociology of the Faculty of Arts and Humanities of Porto, and carried out in the 

department of social intervention of a local third sector institution. This report stems from 

a combination of personal interest in the area of impact assessment, intertwined with a 

growing number of organizations recognizing its necessity and showing openness for a 

scrutiny of their work. 

The process of consolidation of social impact assessment, as a vital element for the 

management of organizations, in particular within the Third Sector, has been occurring 

during the last few decades on a global level and, more recently in the portuguese context. 

Its emergence arises following adjustments in the models of public financing, which these 

institutions rely on. In turn, these were caused by structural changes, in terms of the role 

of national states in social protection, which now tend to delegate certain functions from 

the public sector, to the Third Sector.  

The RLIS project (the focus of this exercise of impact evaluation) is an example of 

such changes, because it provides certain social services, which, in the past, were under 

the responsability of the public social security system. The aplication of the SROI 

methodology found a series of challanges, which required the pursuit of less orthodox 

solutions, especially concerning the process of data collection alongside stakeholders. 

The results of the conducted impact assessment show that the service of social 

monitorization, provided by this project, created significant social returns, by quadrupling 

the initial investment. The institutional environment in which the evaluation took place 

reveals that part of the sector mantains a quite instrumental relationship with impact 

assessment processes, which, in turn, can limit the qualitiy and potentialities provided by 

their analysis. 

 

 

Keywords: Third sector, impact assessment, Social Return on Investment; SROI 
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Introdução 

No decorrer das últimas décadas, um conjunto heterogéneo de instituições privadas 

tem vindo a assumir um papel de crescente relevância no mundo ocidental. Estas 

organizações são aglomeradas sob várias designações, sendo comummente identificadas 

como pertencentes a um “Terceiro Setor”, na medida em que se distinguem, quer do 

Estado, quer do Mercado. A importância que o setor tem adquirido desde a década de 70 

do século XX deve-se, em grande medida, à delegação nestas instituições de tarefas de 

proteção social que, historicamente, foram sendo da responsabilidade do setor público.  

Apesar das particularidades que caracterizam a evolução das políticas públicas em 

Portugal, esta tendência não é exceção no nosso país, onde o Terceiro Setor adquiriu um 

lugar de charneira na consolidação do welfare state português. Acompanhando a 

preponderância que o setor tem vindo a adquirir nas agendas políticas e mediáticas, a 

evolução do Terceiro Setor e das suas dinâmicas organizacionais têm motivado, de igual 

modo, um grande interesse de estudo por parte dos quadros de leitura sociológica.  

As alterações dos modelos de financiamento público, de que muitas das instituições 

do Terceiro Setor estão profundamente dependentes, tem implicado, mais recentemente, 

uma série de alterações nos modelos de gestão do próprio setor. Este facto, associado à 

procura da diversificação das fontes de financiamento e à especificidade do trabalho 

desenvolvido por estas organizações, tem suscitado a necessidade de demonstrar o valor 

que estas devolvem à sociedade. É neste sentido que se tem verificado a adoção, por parte 

destas instituições, de uma série de ferramentas, que visam evidenciar o impacto social 

das iniciativas que desenvolvem.  

O estágio realizado no Departamento de Intervenção Social da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto, com vista à execução de uma avaliação de impacto da sua Rede 

Local de Intervenção Social, surge, a nosso ver, da confluência de todos estes fatores. Por 

sua vez, a realização do estágio constituiu o mote para a redação deste relatório e de um 

conjunto de reflexões críticas a que nos propomos. 

 Num primeiro capítulo, abordaremos de forma mais aprofundada as lógicas 

estruturais no âmbito das políticas públicas de proteção social e de que forma estas se 

cruzam com o Terceiro Setor. Procuraremos explorar as especificidades que caracterizam 
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o surgimento e consolidação do setor no contexto nacional e os obstáculos que estas 

organizações continuam a enfrentar. Em simultâneo, tentamos abordar as vicissitudes 

inerentes à área da avaliação de impacto, as metodologias que a constituem, e de que 

modo o interesse por esta área surge ligado às mais recentes dinâmicas registadas no 

Terceiro Setor. De entre a multiplicidade de metodologias que povoam o campo da 

avaliação de impacto, a opção em termos metodológicos recaiu sobre a ferramenta de 

avaliação de impacto Social Return on Investment (SROI). devido ao amplo 

reconhecimento das suas virtualidades. Deste modo, discutiremos as características que a 

identificam, as suas principais vantagens e desafios inerentes à sua aplicação. 

No segundo capítulo iremo-nos focar no objeto de estudo específico deste trabalho. 

Como tal, tentaremos sintetizar a história da SCMP, as suas dinâmicas mais recentes e de 

que forma estas vão ao encontro das lógicas do setor, justificando a sua gestão voltada 

para a questão do impacto. Mais à frente, exploramos o enquadramento legal, as 

atividades desenvolvidas e as especificidades da modalidade de intervenção da RLIS. De 

seguida, procuraremos discutir as etapas da metodologia SROI e da teoria da mudança, 

os obstáculos encontrados na sua aplicação prática a um contexto real e as soluções 

encontradas para os contornar.  Discutimos ainda a multidimensionalidade que 

caracteriza a tipologia de intervenção em análise, e o modo como esta representou um 

desafio para a avaliação dos seus impactos. 

No terceiro capítulo é concretizado o principal objetivo do processo de estágio – a 

apresentação dos resultados da avaliação de impacto à RLIS-SCMP. Nele será 

apresentada a matriz e os pressupostos que guiaram o processo de avaliação, de acordo 

com os resultados e cadeia de efeitos identificados através da teoria da mudança. Por fim, 

procuramos debater os valores de impacto estimado, índice SROI e da análise de 

sensibilidade subsequentemente realizada, de forma a atestar a validade do modelo 

construído; discutir criticamente as principais lacunas do estudo efetuado; e os 

constrangimentos resultantes do contexto em que avaliação foi conduzida, procurando, 

sempre que possível, estabelecer paralelos com as traços que caracterizam, no geral, o 

Terceiro Setor em Portugal, e em particular a SCMP. 
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Capítulo 1 – Enquadramento Teórico 

Um dos pontos chave para a concretização deste relatório resultou da abertura 

demonstrada por uma instituição do Terceiro Setor para a realização de uma avaliação de 

impacto de um dos projetos que promove. Perante este quadro, acreditamos que faz todo 

o sentido localizar, numa fase preliminar, as dinâmicas e particularidades que distinguem 

o setor dos demais. De igual modo, procuraremos perceber de que forma os mais recentes 

desenvolvimentos do Terceiro Setor explicam o seu progressivo interesse na aplicação e 

incorporação de metodologias de avaliação de impacto nas suas práticas. Para tal, 

propomos ao leitor uma incursão pelos debates em torno da definição de Terceiro Setor, 

e também pela sua evolução histórica, particularmente no contexto nacional. Numa 

segunda parte, tentaremos abordar a emergência da avaliação de impacto, enquanto um 

processo socialmente construído, procurando perceber as suas características e de que 

forma estas justificam a importância que vem sendo atribuída a esta área. 

1.1. O Terceiro Setor  

1.1.1. Discussão conceptual 

A expressão “Terceiro Setor” procura, de forma breve, denominar um conjunto de 

instituições, práticas e relações sociais que não se enquadram nos modelos tradicionais 

do Estado ou do Mercado (Ferreira, 2009b, p. 322). Um leitor mais incauto poderia 

apontar que este conceito, mais do que condensar a natureza do supracitado setor, apenas 

se limita a enumerar entidades que não o compõem – uma consideração, em parte, 

verdadeira. Como pode então, um campo que tem vindo a gozar nas últimas décadas de 

uma crescente atenção política, mediática e académica possuir uma definição, 

aparentemente, tão ampla e inócua?  Será sobre esta a questão que nos iremos debruçar 

neste ponto. 

Quando abordada a realidade do Terceiro Setor, a característica que mais 

rapidamente se evidencia será a sua heterogeneidade. Ironicamente, é este traço 

identitário que torna tão difícil àqueles que se debruçam sobre o tema obterem uma 

definição concreta e consensual que capte as particularidades e a natureza do setor. 
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Embora a existência deste tipo de instituições remonte, pelo menos, ao século XIX, a 

própria designação “Terceiro Setor” é particularmente recente, sendo utilizada com 

especial incidência em investigações internacionais. (Quintão, 2011, p. 7).  

Um primeiro obstáculo à definição deste fenómeno radica na variedade de 

instituições, em termos de designação, correntes ideológicas que as fundaram, modelos 

de organização interna, enquadramentos jurídicos e âmbito de intervenção que podem ser 

incluídas sob o chapéu conceptual do Terceiro Setor, o que dificulta o exercício de 

definição e delimitação do sector. 

No mesmo sentido, o surgimento destas instituições, pelo menos nas suas fases 

primordiais, ocorreu de forma não coordenada, em vários países, em simultâneo. Como 

tal, o desenvolvimento do setor foi muito distinto em cada país e deu origem a diferentes 

escolas e designações que estudam uma realidade semelhante. Conforme afirma Ferreira, 

“a «invenção» de um sector não adotou sempre a semântica de terceiro sector, mas 

designações locais que deram expressão a tradições nacionais” (Ferreira, 2009a, p. 173).  

Desta forma, explica-se a difusão do conceito de setor não lucrativo relacionada ao 

contexto norte-americano; no Reino Unido e nos países nórdicos privilegia-se a utilização 

da designação “setor voluntário”, na Europa Central, em particular em França, devido ao 

peso dos movimentos cooperativo e mutualista a preferência recai sobre a expressão 

“economia social”; nos países da América do Sul é utilizado o termo “organizações de 

base” (Idem, 2009b, p. 322) (Lopes, 2000, p. 37-38). Ainda que todas possuam 

importantes distinções entre si, tanto pelos contextos históricos em que foram 

desenvolvidas, como pelas diferentes formas como delimitam o setor, estas perspetivas 

conciliam-se, na medida em que fazem “parte de uma outra observação que tem como 

pano de fundo as funções e os limites/crise do Estado-Providência e um conjunto de 

discursos políticos acerca do modo como a sociedade, o Estado e a economia devem ser 

organizados” (Ferreira, 2009a, p. 178). Como tal, e como forma de simplificação 

discursiva e de garantia de uma consistência em termos conceptuais, cingir-nos-emos à 

expressão “Terceiro Setor” sempre que efetuarmos referência a este fenómeno daqui em 

diante. 

A definição proposta por Quintão de que o Terceiro Setor corresponde a “um campo 

de investigação emergente, dedicado ao estudo das formas de organização de 
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coletividades da sociedade civil” (2011, p. 11), denota o facto de esta designação ser 

utilizada simultaneamente para definir um conjunto de instituições, bem como a 

investigação académica realizada neste campo. Este uso aparentemente indiscriminado 

do termo poderá, no entanto, ser conducente a equívocos e ter o efeito não-intencional de 

diluir o seu significado.  

Nesse sentido, consideramos como relevante acionar os contributos de Sílvia 

Ferreira a este propósito. De acordo com a autora, a definição do Terceiro Setor decorre 

de três lugares distintos: um primeiro ao nível das próprias instituições que o compõem e 

na forma como estabelecem redes e plataformas de cooperação; um segundo, ao nível 

académico, a partir da constituição de projetos, centros de investigação e cientistas que 

deles fazem parte que medem e classificam o setor; por fim, ao nível da ação governativa, 

materializada em políticas públicas, que regulam o setor. Estas três observações do setor 

“estão frequentemente em relação direta produzindo cooperativamente ou 

concorrencialmente «o setor», ou em desacordo sobre aspetos relacionados com o «setor» 

(Ferreira, 2009a, p. 172). 

É amplamente reconhecido que o Terceiro Setor tenha começado a adquirir a 

importância que lhe é reconhecida atualmente, nos discursos políticos a partir dos anos 

70 do século XX (Lopes, Parente e Marcos, 2014, p. 78). Simultaneamente, neste período, 

o crescimento económico que se verificava no período pós II Guerra Mundial foi 

substituído por um cenário de estagflação1, provocado, entre outros fatores, pelos choques 

petrolíferos de 73 e 79. Em virtude desta alteração do cenário macroeconómico, “tornou-

se progressivamente mais difícil para os Estados Providência avançados satisfazerem os 

seus compromissos base relativos ao pleno emprego, à proteção social e à igualdade” 

(Ferrara, Hemerijck e Rhodes, 2000, p. 11). 

Deste modo, começam a surgir neste período, por um lado, apologistas da ideia de 

que o Terceiro Setor seria a resposta aos problemas emergentes, funcionando “como 

catalisador de uma redescoberta vontade coletiva, enquanto espaço de novos sentidos para 

o exercício da solidariedade social” (Lopes, Parente e Marcos, 2014, p. 78); por outro, 

 
1 Termo criado, na década de 70 do século XX, para designar o cenário macroeconómico das economias 

ocidentais da época, marcado pela estagnação económica e elevadas taxas de inflação. 
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surgem teorias, sobretudo tributárias das ciências económicas, que visavam compreender 

o surgimento do setor, associando-o às lacunas evidenciadas quer pelo Estado, quer pelo 

mercado. (Almeida, 2011, p. 86-89). Contudo, as primeiras leituras viriam a revelar-se 

demasiado otimistas e as que percecionam o Terceiro Setor como mero “remendo” do 

Estado e/ou do Mercado, são hoje consideradas como redutoras. (Ibidem, 2011, p. 92). 

Nas últimas décadas, em particular a partir dos anos 90, têm sido desenvolvidas 

abordagens que definem o Terceiro Setor a partir da sua dimensão relacional e 

institucional, procurando, desta forma, contornar a dificuldade de definição e a questão 

relativa à razão do seu surgimento. Neste âmbito, a proposta de Evers assumiu um estatuto 

de relevância, ao concetualizar o setor não como um setor per se, mas como uma área 

intermédia entre os vértices de um triângulo composto pelo Estado, pelo mercado e pela 

comunidade. Assim, o autor argumenta que “o Terceiro Setor deve ser concetualizado 

como uma dimensão da esfera pública nas sociedades civis, um campo de tensões sem 

fronteiras claras, onde racionalidades e discursos diferentes coexistem e se intersetam” 

(Evers, cit. por Lopes, Parente e Marcos, p. 85). 

Ainda que a partilha de características e interação com outros setores que compõem 

as sociedades contemporâneas atuais seja inegável, esta visão pode ser considerada vaga, 

indo ao encontro da crítica apresentada no início deste ponto. Para além disso, certos 

autores defendem que o setor não se limita a captar e conjugar lógicas de diferentes meios, 

possuindo uma “lógica única de funcionamento com atores, processos e quadros 

cognitivos próprios (Almeida, 2011, p. 96). Em todo o caso, e sintetizando este ponto, a 

consolidação do setor do ponto de vista institucional parece mais amadurecida e 

consensual do que o próprio termo que o visa designar. 

1.1.2. Percurso histórico do Terceiro Setor em Portugal 

Conforme argumenta Sílvia Ferreira, “as diferentes observações do Terceiro Setor 

devem ser interpretadas contextualmente tendo em consideração as configurações 

específicas da relação Estado/economia/comunidade/sociedade civil” (Ferreira, 2009a, p. 

180). Como tal, procuraremos, neste ponto, explorar as tradições do setor em Portugal e 

até que ponto se estabeleceram através de dinâmicas com os restantes intervenientes 

sociais. 
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Embora a emergência do conceito de Terceiro Setor, enquanto conjunto de 

organizações (ainda que muito heterogéneo, como vimos anteriormente) e campo de 

investigação seja relativamente recente, a existência de organizações que poderiam ser 

enquadradas sob esta designação “remonta às formas mais antigas de associações 

humanas” (Defourny, 2009, p. 156). De igual forma, podemos afirmar que as raízes do 

Terceiro Setor em Portugal volvem a tempos imemoriais, estreitamente ligadas a 

iniciativas filantrópicas da Igreja ou de cariz religioso. Como refere Almeida, “É desde 

os primórdios da nacionalidade, no século XII, que existem diversas organizações que 

hoje se incluiriam no terceiro setor ligadas à Igreja” (Almeida, 2010, p. 100). 

Um marco importante no seu desenvolvimento ocorre ainda na época medieval, 

mais concretamente no século XV. Durante este período, assistiu-se à criação das 

primeiras misericórdias, fundadas por iniciativa da Rainha D. Leonor (Parente e Quintão, 

2014, p. 22), que representariam um ator fundamental ao longo da história do setor – 

estatuto que mantêm até aos dias de hoje. A época medieval é igualmente tida como a 

génese de uma distinção fulcral que modela as formas de assistência social praticadas no 

país até à atualidade – e por inerência, das diferentes modalidades de organização e 

intervenção do Terceiro Setor - consoante as categorias populacionais a que se dirigem. 

(Hespanha et al., 2000, p. 120-121). Historicamente, os sistemas de ação assistencial 

dividem a população em duas categorias. Por um lado, aqueles que são integrados pelo 

sistema, aos quais está destinada a “ajuda mútua”, corporificada pelas mutualidades; por 

outro, aqueles que são preteridos, “a população pobre ou excluída que necessita de ajuda 

para «viver»” ou “ajuda caritativa” - área na qual as misericórdias se destacam (Ibidem, 

p. 121).  

Esta diferenciação será particularmente marcante na proteção social em Portugal, 

seja ela levada a cabo por instituições particulares ou pelo Estado, onde a distinção é 

materializada através de sistemas de assistência e previdência, que acabam por reproduzir 

desigualdades pré-existentes. “Na Europa do Sul2, desenvolveu-se um vincado problema 

insider-outsider (…) [verificando-se] grandes disparidades entre os níveis de protecção 

 
2 Os autores citados consideram a Europa do Sul como sendo composta por Espanha, Itália e Grécia, 

para além de Portugal. 
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concedidos a trabalhadores plenamente integrados no mercado de trabalho e os 

concedidos a outros com uma inserção mais débil” (Ferrera, Hemerijck e Rhodes, 2000, 

p. 25). 

A par daquilo que aconteceu na Europa Ocidental, é no século XIX que espoletam 

em Portugal as formas de organização comummente associadas ao Terceiro Setor 

(Quintão, 2011, p. 8). As profundas alterações provocadas pelo desenvolvimento do 

sistema capitalista criaram novas necessidades sociais, para as quais as formas 

tradicionais de assistência se mostravam obsoletas e insuficientes. Além disso, os Estados 

Nacionais, sob forte influência de políticas tributárias ao liberalismo económico, 

ideologia dominante nesse período histórico, (Guerra e Santos, 2013, p. 3), não proviam 

os seus cidadãos com sistemas de proteção social nos moldes que hoje conhecemos.  

Esta conjugação de fatores conduziu a uma situação na qual a sociedade civil se 

organizou, “sob a égide de uma ideologia humanitária e de progresso social”, de forma a 

“atenuar os efeitos nefastos da crescente organização capitalista do trabalho sentida 

particularmente nas cidades” (Ibidem, p. 3). É neste período que se constituem em 

Portugal as primeiras associações de socorros mútuos, que se dedicavam à prestação de 

serviços de saúde e serviços fúnebres (Parente e Quintão, 2014, p. 22).  

Paralelamente, assistia-se à crescente importância da “questão social” e à 

emergência de alternativas ideológicas ao capitalismo, desenvolvidas por pensadores da 

época, que se difundiram e consolidaram em torno de três movimentos sociais distintos. 

O socialismo utópico de Saint-Simon e Charles Fourier constituiu as bases para o 

cooperativismo; o social cristianismo defendido por Frédéric Le Play foi fundamental no 

desenvolvimento do movimento mutualista; o próprio liberalismo económico fomentou 

o associativismo (Quintão, 2011, p. 8). 

Apesar do desenvolvimento repentino destes grupos, constituídos sobretudo pelo 

operariado, devido à incipiência dos processos de industrialização e urbanização 

(comparativamente com os registados no resto da Europa) e à manutenção de uma forte 

influência da Igreja Católica em todos os domínios da sociedade, estes movimentos nunca 

viriam a alcançar a dimensão que registaram em contexto europeu. (Carreira, cit. por 

Quintão, 2011, p. 8).  
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Ainda assim, o número de cooperativas e mutualidades viria a assinalar em Portugal 

um aumento exponencial em número, entre o final do século XIX e as primeiras décadas 

do século XX. Para além disso, verificou-se, neste período, um crescente reconhecimento 

da importância do setor, através do desenvolvimento de enquadramentos legais 

específicos, como é exemplo a Lei Basilar de 1867 que regula e institucionaliza as 

cooperativas no país. (Quintão, 2011, p. 8-9). 

Contudo, a partir de 1926 e, posteriormente, em 1933, com a instauração do Estado 

Novo, esta tendência viria inverter-se e a realidade do setor em Portugal viria a afastar-se 

ainda mais do rumo dos seus homólogos europeus. O regime ditatorial, de carácter 

conservador e corporativista, percecionava a liberdade de associação, particularmente em 

contexto operário, como um potencial perigo à sua sedimentação e continuidade. “O 

movimento cooperativo e mutualista foi considerado contrário aos valores de uma Nova 

Ordem” (Almeida, 2010, p. 101), devido ao facto de estes serem associados pelo regime 

a organizações de cariz coletivista. 

Como tal, o Estado Novo, adotou uma série de estratégias de repressão e controlo 

das organizações da sociedade civil, em detrimento da constituição de associações 

corporativistas, como as Casas do Povo e os sindicatos corporativistas – organizações 

manietadas e vigiadas pelo regime. (Ibidem, p. 101). O movimento cooperativo foi 

amplamente hostilizado e as mutualidades, embora reconhecidas legalmente como 

“instituições de previdência de 2ª categoria” (Hespanha et.al, 2000, p. 123-124), foram 

instrumentalizadas e alvo de um processo de absorção progressiva pelo regime, através 

da implementação progressiva dos seguros sociais obrigatórios (Parente e Quintão, 2014, 

p. 22). 

Porém, nem todas as instituições do Terceiro Setor viram o seu estatuto fragilizado 

durante o período do Estado Novo. Um segmento específico do setor foi sendo reforçado 

e incentivado pelo regime. “As iniciativas particulares (…) foram diferentemente 

protegidas pelo Estado, conforme fossem fundadas em laços ético-religiosos (…) ou na 

agregação em função das necessidades/interesses socioeconómicos ou 

socioprofissionais.” (Hespanha et al., 2000, p. 123).  

Deste modo, as misericórdias adquiriram um papel central, particularmente na área 

da saúde, através da concessão da gestão de unidades hospitalares e no domínio da ação 
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social, com a criação e desenvolvimento das Instituições Particulares de Assistência 

(anterior designação das atuais IPSS) - na sua maioria de raiz religiosa, movimento 

incentivado pelo regime ditatorial, através de financiamentos públicos e um estatuto legal 

diferenciado (Quintão, 2011, p. 10). O fomento do papel das instituições ligadas à Igreja 

não foi fortuito, decorrendo de uma clara opção política do Estado Novo de se abster da 

proteção social dos seus cidadãos, promovendo para o cumprimento desse papel, 

instituições que partilhassem os mesmos valores do regime. Como referem Hespanha e 

outros autores, “um quadro político que reduz a pobreza a uma questão ético-religiosa, 

do âmbito da educação moral e caridade cristã, toma como prioritária a criação e apoio 

(…) das instituições que partilhem as mesmas conceções” (2000, p. 124). 

Com a eclosão da revolução de 1974, o cenário nacional político mudou de forma 

radical - o que se repercutiu na criação de um ambiente político (e no seguimento deste, 

legislação) favorável à expansão do Terceiro Setor no país. O reconhecimento do papel 

do setor na sociedade passa ser consagrado, na Constituição da República de 1976, 

documento que declara a existência de um “setor social e corporativo, a par do Estado e 

do mercado (Parente e Quintão, 2014, p. 24). 

Apesar da instabilidade política e social que marcou os primeiros anos após o 25 de 

abril, foi neste período que se verificou um crescimento exponencial de várias formas de 

organização civil (Quintão, 2011, p. 12), a par daquilo que acontecia no resto da Europa. 

Em consonância com os ideais socialistas que proliferavam à época, o número de 

cooperativas criadas, apenas no ano de 1974, ascendeu a um milhar (Ibidem, p. 12). 

No centro da Europa estes movimentos vinham ganhando força devido às crises 

provocadas pelo fim dos “Trinta Anos Gloriosos” e o subsequente declínio do papel 

central dos Estados Providência na sociedade. Deste modo, assistiu-se aí a uma 

“reafirmação de princípios identitários da economia social ou de movimentos de 

contestação aos limites e ineficiências do Estado-Providência” (Parente e Quintão, 2014, 

p. 23).  

Contudo, a revitalização do setor em Portugal ocorreu por motivos diferentes. Estas 

iniciativas consolidaram-se, sobretudo, em torno de dois objetivos distintos. Por um lado, 

o da defesa e manutenção de direitos e liberdades recém-adquiridos, tendo para isso 

surgido uma série de associações políticas, sindicatos e associações patronais. Por outro, 
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o da procura de resposta às necessidades básicas da população que o Estado Novo havia 

negligenciado até então. São exemplo disso o surgimento de inúmeras associações nos 

âmbitos da habitação, saúde, trabalho, alfabetização, entre outras (Ibidem, p. 23). 

É justamente após este período que Portugal começa a envidar esforços no sentido 

de desenvolver um Estado-Providência, que assumiria a responsabilidade pela proteção 

social dos seus cidadãos. Nesse processo, foi criado o Sistema Nacional de Saúde, sendo 

que para isso, foram nacionalizados os hospitais das misericórdias, que historicamente 

detinham um monopólio sobre este domínio. Este ato marca o Terceiro Setor até aos dias 

hoje por duas razões. Em primeiro lugar, o facto da estratégia do Estado na saúde ter 

passado por uma concertação entre o setor público e o mercado traduziu-se num fraco 

desenvolvimento do setor no campo da saúde, quando comparado com outros países 

(Almeida, 2010, p. 102). 

Em segundo lugar, a perda do domínio de séculos que as Misericórdias detinham 

na área da saúde conduziu a uma antagonização entre estas organizações e o Estado. Em 

resposta, é constituída, em 1976, a União das Misericórdias Portuguesas, de forma a 

“assumir e organizar os seus interesses face ao Estado” (Hespanha et al., 2000, p. 130). 

No seguimento desta iniciativa, foram sendo criadas outras organizações de cúpula, isto 

é, plataformas que agregam várias organizações do Terceiro Setor, com o propósito de 

fortalecer a coesão entre si e ganhar poder negocial na relação com o Estado. São exemplo 

disso a criação da União das Mutualidades Portuguesas e a União das IPSS, entre o final 

da década de 70 e o início dos anos 80 do século passado (Parente e Quintão, 2014, p. 

24). 

O período entre a revolução e a adesão à União Europeia é marcado por uma 

estagnação e até retraimento do Terceiro Setor, uma vez que muitas das iniciativas criadas 

nos anos imediatos à queda do Estado Novo foram extintas, por um lado devido ao 

esmorecimento de alguns dos “ideais de abril”; por outro, devido ao contexto económico 

desfavorável, a nível nacional e internacional que caracterizou este hiato temporal 

(Quintão, 2011, p. 14-15). 

Simultaneamente, o Estado procurou arquitetar um enquadramento legal de forma 

a garantir a contribuição e supervisão do setor. Em 1979, é aprovado o Estatuto das 

Instituições Privadas de Solidariedade Social, tendo sido alvo de uma revisão em 1983 
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(Hespanha et al., 2000, p. 139-140). Quer pela escassez dos recursos estatais, quer pelos 

discursos de orientação neoliberal e anti-Estado que se começavam a instalar, estes 

estatutos preveem a delegação de uma parte substancial da ação social para as 

organizações do Terceiro Setor – lógica que se tem mantido e expandido até à atualidade, 

através de mecanismos como os acordos de cooperação e acordos de gestão (Lopes, 

Parente e Marcos, 2014, p. 93). Estes documentos transparecem um reforço do “poder 

negocial das instituições, através do crescente protagonismo das organizações 

representativas dos seus interesses e espaços de autonomia que vão sendo criados pelas 

alterações dos quadros legais (Hespanha et al., 2000, p. 140). 

A adesão de Portugal à então designada Comunidade Económica Europeia, em 

1986, representou o início de um período de convergência do Terceiro Setor face à 

realidade europeia. Esta consolidação do setor foi potenciada pela vinculação destas 

organizações a políticas e projetos à escala europeia, como os Programas Europeus de 

Luta Contra a Pobreza e outras iniciativas que contavam com o apoio de fundos 

comunitários (Guerra e Santos, 2013, p. 6). A abertura face ao exterior e a subsequente 

influência dos congéneres europeus conduziu, na década de 90, a uma progressiva fixação 

de organizações do Terceiro Setor com expressão internacional, bem como à criação de 

novas formas, como as CERCI ou as Empresas de Inserção (Quintão, 2011, p. 14). 

No século XXI, a dimensão e o estatuto que o Terceiro Setor assumem têm sido 

consolidados, constituindo ele, hoje, um pilar estrutural da sociedade portuguesa. 

Estimava-se que, em 2013, o número de organizações do Terceiro Setor fosse superior às 

55 mil e que dessas, cerca de 5 mil detivessem o estatuto de IPSS (Lopes, Parente e 

Marcos, 2014, p. 92). O estudo comparativo elaborado pela American John Hopkins 

University3 em 20064 revela que o setor representava, à época, 4,3% do total da população 

empregada e 2,0% do PIB em Portugal (Salomon et al., 2012, p. 4-5).  

 
3 O estudo foi elaborado a partir da definição setor não lucrativo e não de Terceiro Setor. Embora a 

aplicação de diferentes conceitos possa implicar a obtenção de resultados distintos, consideramos que a 

discrepância em termos conceptuais não seja suficiente para produzir grandes discrepâncias no que toca ao 

peso que as duas assumem na economia nacional. 
4 A inexistência de dados mais recentes e provenientes de uma fonte nacional é reveladora de um dos 

problemas do setor em Portugal – a falta de coesão intrassectorial, uma problemática que será abordada de 

forma mais aprofundada posteriormente. 
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Apesar de serem valores relativamente significativos, continuam aquém da 

realidade internacional5. Para além disso, julgamos que estes dados não permitem 

percecionar a real importância do Terceiro Setor. Para tal, é necessário recorrer ao peso 

relativo que estas organizações têm na proteção social no país. Neste âmbito, estima-se 

que apenas as IPSS (que tal como vimos anteriormente, representam apenas cerca de 10% 

do total de instituições do setor) “integradas no sistema de segurança social (…) em 

regime de parceria com o Estado, são responsáveis, hoje em dia, por cerca de 2/3 da ação 

social” (Almeida, 2010, p. 102).  

Estes dados apontam, por um lado, para o abandono da “ideia de constituição de 

um Estado de bem-estar baseado na universalização de direitos sociais garantidos pelo 

Estado” (Hespanha, et al., 2000, p. 137); por outro, e em resultado desse afastamento face 

às soluções estatizadoras de proteção social, para a importância do Terceiro Setor em 

Portugal, particularmente das IPSS, que no campo da prestação de serviços sociais se 

assume, na prática, como um setor paraestatal. 

1.1.3. Desafios e perspetivas atuais do setor 

Não obstante o desenvolvimento registado nas últimas décadas, persistem uma série 

de questões que comprometem a consolidação e expansão do Terceiro Setor em Portugal. 

Estes desafios podem ser segmentados em três níveis distintos, consoante o patamar 

institucional em que ocorrem.  

Deste modo, num primeiro nível surgem potenciais obstáculos na sequência das 

relações interinstitucionais estabelecidas. Tal decorre particularmente da relação algo 

ambígua entre o Terceiro Setor e o Estado em Portugal – e tudo o que dela advém. Se por 

um lado, as organizações do sector fazem questão de vincar a sua natureza privada, por 

outro, a sua atividade encontra-se fortemente intrincada com o Estado e dependente de 

subsídios públicos.  

Julgamos que esta contradição se encontra explícita na citação apresentada de 

seguida, proferida por um responsável de uma instituição, durante uma conferência que 

reuniu vários líderes do Terceiro Setor em Portugal, ao reclamar, simultaneamente, a 

 
5 Os dados relevados pelo mesmo estudo citado anteriormente revelam que a média calculada entre 

outros 15 países se situa nos 5,5% no peso da população empregada e 3,6% de contribuição para o PIB. 
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necessidade da existência de apoio estatal e a suposta autonomia destas instituições. 

 

“… em termos quantitativos, não há sector mais subsídio-dependente que o 

setor privado lucrativo; é esse o setor que recebe o “grande bolo” das 

subvenções europeias e do Estado, a todos os níveis. (…) Portanto eu, como 

ator do movimento associativo, nunca tive «estados de alma» em ir buscar 

algum tipo de subvenção a esses poderes públicos, em ser destinatário dessa 

distribuição de dinheiros públicos para financiar a produção de bens 

públicos. Não me parece, porém, que a modalidade «Subvenção» seja a 

melhor maneira, até porque os subsídios estão muitas vezes associados a 

uma certa arbitrariedade, a uma certa vassalagem, digamos assim (…). Em 

nome da autonomia das organizações é fundamental que as verbas a receber 

não venham pela via do subsídio.” 

retirado da intervenção de Alberto Melo na “Mesa Redonda – Economia Social e o 

Terceiro Sector em Portugal, realizada a 22 de janeiro de 2004 (Araújo e Paiva, 2004, p. 

45-46)  

A argumentação relativa à atribuição de fundos públicos é suportada pelo facto de 

o Estado delegar nestas organizações uma parte substancial de funções que, de acordo 

com o definido constitucionalmente seriam suas e, como tal, é tida por muitos como 

legítima (Lopes, Parente e Marcos, 2014, p. 94).  Contudo, esta relação umbilical com o 

Estado torna abusiva a visão de um setor independente – pelo menos na sua totalidade, 

dado que o Estado é o seu principal cliente, estando a sua sobrevivência dele dependente. 

(Ibidem, 2014, p. 93). Desta forma, Almeida considera que o Terceiro Setor em Portugal 

assume um carácter “semipúblico” (2010, p. 107). Uma vez que é o Estado quem financia 

e regula estas instituições, este detém a capacidade de definir os seus âmbitos de 

intervenção e, inclusivamente, quais as organizações que devem ou não ser apoiadas. 

Como vários autores alertam, esta realidade tem o potencial de inverter a própria lógica 

por detrás da criação das instituições que compõem o sector, já que as necessidades 

evidenciadas pela “sociedade civil” passam para segundo plano, em detrimento das 

diretrizes definidas pelo setor público. Contudo, como Almeida ressalva, “muito do 
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quadro regulador do terceiro setor foi estabelecido através de negociações, nas quais a 

capacidade de pressão das confederações que representam o setor em Portugal parece ter 

sido decisiva” na definição das “regras do jogo” – estando muito distante de um processo 

unilateral (2011, p. 97). 

Para além das óbvias consequências em termos de independência institucional, esta 

simbiose entre Terceiro Setor e Estado acarreta outros entraves aos seus objetivos. Como 

vimos anteriormente, as políticas de Estado, ao longo das últimas décadas, têm sido 

marcadas pela aplicação de mecanismos de otimização e redução da despesa pública. 

Estas lógicas têm-se estendido a todos os domínios da ação estatal e, por isso, aplicam-se 

igualmente aos critérios definidos para a atribuição de subsídios estatais a instituições do 

Terceiro Setor.  

Ora se, devido à falta de diversidade em termos de fontes de financiamento, estas 

organizações estão dependentes do financiamento do Estado, estas viram-se forçadas a 

seguir a linha do Estado na aplicação de uma filosofia gestionária na sua prática 

quotidiana. “As OTS estão frequentemente sujeitas a financiamentos externos que 

assentam em critérios de elegibilidade complexos, o que acentua a vulnerabilidade destas 

organizações face aos preceitos de autossustentabilidade” (Parente, 2014, p. 180). 

Como resultado, aquilo que se tem verificado por muitas vezes é a “escolha de uma 

estratégia de ação mais voltada para a sobrevivência económica do que para as 

necessidades de população (…), implicando um desvio em relação aos fins consagrados 

nos estatutos das organizações” (Almeida, 2010, p. 111). O principal desafio neste 

domínio prende-se, assim, com a busca de um equilíbrio entre a missão e os valores que 

fundaram o setor, a comunidade envolvente e as necessidades que evidenciam, e a 

sustentabilidade económica deste tipo de instituições. 

Um dos argumentos apresentados pelos defensores da transferência de 

responsabilidades no âmbito da prestação de serviços sociais para o Terceiro Setor 

prende-se com a flexibilidade que caracteriza estas organizações – pelo menos, quando 

comparadas com as ineficiências reveladas por máquinas burocráticas estatais. Contudo, 

alguns autores têm vindo a alertar para o facto de que a transferência incremental de 

tarefas para estas instituições, somada às exigências regulamentares impostas pelo Estado 

e entidades públicas, têm tornado o Terceiro Setor em Portugal não numa alternativa, mas 



 

28 

numa extensão do setor público. Conforme afirmam Hespanha e outros autores, “Numa 

altura em que o Estado procura ver nas organizações da sociedade civil um parceiro para 

as suas políticas sociais e um suporte institucional (…) a probabilidade de estas se 

tornarem numa extensão da burocracia do Estado é muito elevada” (2000, p. 18). Deste 

modo, a flexibilidade destas organizações, que, à partida, constituiria uma das principais 

vantagens face à intervenção estatal, corre o risco de se dissipar à medida que a 

proximidade com o setor público se ramifica. 

Analisada esta relação de outro prisma, facilmente se percebe que a dependência 

Estado/Terceiro Setor ocorre em ambos os sentidos, assumindo, por isso, um carácter 

bidirecional. De facto, o aparelho estatal está também dependente das organizações de 

solidariedade social, sem as quais seria incapaz de responder às necessidades sociais da 

população. Como tal, e de forma a que o sistema implementado não colapse, a renovação 

da atribuição de subvenções ocorre, em termos práticos, automaticamente (ainda que 

sujeita a atualizações e negociações que resultam na celebração de novos acordos de 

cooperação e/ou gestão). Embora tal possa ser considerado um fator de solidez para estas 

organizações, a garantia prévia de financiamento, associada à fraca penetração do setor 

no mercado e à ausência de concorrência, conduz a uma permanência do status quo, o 

que não fomenta o desenvolvimento de respostas e/ou serviços de carácter inovador 

(Almeida, 2010, p. 106).  

Num segundo nível, surgem os desafios decorrentes das relações 

intrainstitucionais– ou neste caso particular, na ausência destas. De acordo com Parente, 

o Terceiro Setor tem sido um “campo marcado pela fragmentação identitária em tradições 

institucionais apartadas, tais como a das misericórdias ou dos movimentos cooperativo e 

mutualista, entre outras (2014, p. 12). Apesar de, conforme constatado anteriormente, 

terem sido constituídas organizações de cúpula no período democrático, não existe uma 

plataforma única que reúna todas as organizações do Terceiro Setor no nosso país – o que 

se traduz em limitações em esferas como o reconhecimento público, a produção de dados 

oficiais relativos à dimensão do setor ou a sua capacidade negocial. Em Portugal “são 

várias as semânticas do sector existentes, nenhuma predominando e todas fortemente 

influenciadas por experiências estrangeiras” (Ferreira, 2009a, p. 181). 

Com efeito, a coexistência de associações assentes em pressupostos teóricos e 
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ideológicos situados em polos distintos antevê-se como uma tarefa árdua. Contudo, 

apesar da heterogeneidade característica do setor, a agregação de várias instituições sob 

uma mesma bandeira foi alcançada noutros países. Assim, a questão parece prender-se, 

no contexto nacional com a ausência de desígnio e vontade política para levar a cabo este 

processo. Como resume Ferreira, “o «setor» não parece interessado em inventar-se em 

Portugal, nem os governos demonstram interesse nas oportunidades oferecidas pela 

semântica de um setor” (Ibidem, p. 182). 

Por fim, encontram-se desafios à escala infra institucional, ou seja, resultantes das 

relações estabelecidas no interior de cada uma das organizações que compõem o Terceiro 

Setor. Ainda que o setor albergue um conjunto muito heterogéneo de instituições e lógicas 

de organização interna distintas (o que poderia tornar o exercício de generalizações 

redundante), são vários os autores que têm identificado uma série de características 

transversais ao setor que podem constituir ameaças ao seu desenvolvimento. 

Fruto da expansão que o setor tem vindo a assistir, acompanhada pela necessidade 

do cumprimento das orientações estatais no que toca aos requisitos mínimos em termos 

de contratação de pessoal, estas organizações dotaram-se de um corpo técnico 

progressivamente mais numeroso e profissionalizado. Contudo, as imposições do Estado 

não chegam aos cargos de topo destas organizações, cuja nomeação e designação está 

apenas dependente dos seus estatutos – pelo que não implicam a obtenção prévia de 

formação específica na área.  

Para além disso, estas posições são normalmente preenchidas por indivíduos em 

regime voluntário ou pro bono, sendo a sua ocupação frequentemente legitimada “por 

padrões ético-religiosos mais do que pela qualificação pessoal ou competência 

profissional” (Hespanha et al., 2000, p. 239). Desta forma, a diferenciação hierárquica, 

associada à assimetria dos critérios para o preenchimento de funções e à desigualdade de 

posições perante o trabalho, poderá traduzir-se na criação de um ambiente organizacional 

fértil à criação de tensões e conflitos entre responsáveis pela administração e as tarefas 

de execução (Ibidem, 2000, p- 240-241). 

A inexistência de autonomia financeira, aliada à componente voluntária que 

distingue a gestão do Terceiro Setor, acarreta ainda consequências negativas nas 

condições de trabalho dos profissionais que nele exercem a sua atividade. Para além dos 
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níveis remuneratórios praticados nestas instituições serem consideravelmente mais 

baixos6 (Parente, 2014, p. 181), as possibilidades de promoção interna são reduzidas ou 

inexistentes e os horários de trabalho estendem-se para além do suposto7. As 

responsabilidades sociais destas organizações parecem ser imputadas aos profissionais, 

dos quais se espera “um certo «missionarismo» ou um voluntarismo profissionalizável, 

exigido como «dever moral da solidariedade»” (Hespanha et al., 2000 p. 241). Ainda que 

a permanência destas práticas possa assegurar a continuidade a curto prazo destas 

instituições, o seu prolongamento poderá, a longo prazo, manifestar-se em dificuldades 

acrescidas no que toca à gestão de recursos humanos, nomeadamente em termos da 

motivação de pessoal, da retenção de talento e da captação de mão-de-obra no futuro. 

Nos anos mais recentes, em particular na última década, tem-se registado um 

fenómeno de reinvenção do setor, em Portugal e na Europa. Embora alguns dos rearranjos 

institucionais ocorridos visem a superação dos desafios anteriormente enunciados, estes 

resultam do acompanhamento do setor de desenvolvimentos de carácter mais estrutural, 

registados no âmbito da evolução da discussão de políticas públicas a nível comunitário. 

Os sucessivos períodos de estagnação económica registados na Europa (sobretudo 

aquele verificado após a crise financeira de 2008), associados a outros problemas, como 

o envelhecimento demográfico, têm vindo a expor camadas cada vez mais significativas 

da população a situações de vulnerabilidade social8. Dada a evidência destas 

necessidades, as lógicas de pendor neoliberal, dominantes desde a década de 80, têm 

vindo a perder fulgor, registando-se, desta forma, aquilo que podemos designar como um 

recuo em relação ao recuo do Estado, com o avanço de novas medidas de proteção social 

que visam superar os novos desafios vigentes. 

Contudo, os fortes constrangimentos orçamentais que caracterizam os Estados 

contemporâneos, associados às ineficiências apontadas às grandes burocracias 

características de Estados Providência centralizados, impossibilitam a criação de sistemas 

 
6 Quando comparados com os níveis salariais praticados no setor público para postos de trabalho 

semelhantes. 
7 Devido, em parte, ao número insuficiente de colaboradores, em resultado das práticas de contenção 

de custos. 
8 Conforme identificado pela Comissão Europeia no seu site oficial, na área do “Emprego, Assuntos 

Sociais e Inclusão”. Consultado no âmbito da análise documental deste trabalho pela última vez a 18 de 

agosto de 2019. Disponível em: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=pt.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=pt
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de proteção estatal de larga escala, idênticos àqueles que existiam no período do pós II 

Guerra Mundial no Ocidente (Lopes, Parente e Marcos, 2014, p. 76-79).  

Perante este cenário, têm sido identificadas, a nível europeu, necessidades de 

reinvenção das políticas públicas. “Member States are facing the need to re-engineer their 

welfare systems to provide adequate support to citizens while being financially 

sustainable in ways that effectively cope with demographic and other social challenges” 

(Comissão Europeia, 2015, p. 3). É neste cenário que o Terceiro Setor tem surgido na 

ribalta dos discursos políticos, sendo visto como um parceiro fundamental na 

implementação de medidas inovadoras e mais eficientes no âmbito da proteção social.9 

Embora o cenário político recente seja favorável ao desenvolvimento do Terceiro 

Setor, a lógica de devolução de responsabilidades do Estado à sociedade civil, requer, de 

acordo com os responsáveis do sector, a atribuição de financiamentos públicos que 

permitam o cumprimento dessas tarefas - algo que julgamos estar patente nas declarações 

citadas anteriormente neste ponto. No entanto, a cautela exigida pelos cidadãos no que 

toca à transferência e gestão de fundos públicos (fomentada em larga medida por um 

contexto de escassez) por parte de várias organizações e atores privados, tem conduzido 

os Estados a implementarem critérios cada vez mais restritos para a atribuição destes 

meios.  

Para além disso, têm surgido outras tendências no campo dos financiamentos, 

particularmente daqueles provenientes de instituições europeias, que veem a transferência 

de verbas públicas para o Terceiro Setor, não numa ótica de compensação pela prestação 

de serviços (como tem vindo a ser tradição em Portugal, através dos acordos de 

cooperação e gestão), mas como um investimento em resultados, concretos e 

mensuráveis. “(…) Recent trends, including a change in EU funding, have created an 

opportunity in Portugal to change the way services are commissioned by government. 

Instead of paying for outputs, government would pay for outcomes” (Grupo de Trabalho 

Português Para o Investimento Social, 2015, p. 22). 

 
9 Exemplo disso são as recomendações fornecidas pela Comissão Europeia no Social através do 

Social Investment Package 2013, e instrumentos concretos como o Programa da UE para o Emprego e a 

Inovação Social (EaSI) que prevê a atribuição de verbas a “consórcios de stakeholders ativos no campo 

dos serviços sociais”. (Comissão Europeia, 2015, p. 5). 
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Perante este quadro, as organizações que compõem o Terceiro Setor têm sentido 

uma necessidade crescente em demonstrar o valor social que a sua intervenção gera, de 

forma a justificarem a importância do investimento público no sector e de comprovação 

da mais-valia que o seu trabalho representa para a sociedade. Esta realidade explica a 

crescente curiosidade e adesão do sector à implementação de mecanismos de avaliação 

de impacto na prática quotidiana das suas organizações – fenómeno que nos propomos a 

explorar de forma mais aprofundada nos pontos que se seguem. 

1.2. A avaliação de impacto social 

1.2.1. A emergência da avaliação de impacto enquanto área de conhecimento 

“Há coisas que não têm preço”. É uma expressão usual e lugar comum, repetida 

vezes sem conta. Através dela procura-se transmitir a ideia de que há certos aspetos na 

vida que são tão valiosos, como subjetivos, e que, por essas razões, extravasam todos os 

critérios de quantificação que usamos para itens do quotidiano. Apesar de lisonjeira, esta 

forma de avaliação pode tornar-se contraproducente, nomeadamente quando pretendemos 

comparar e tomar decisões, priorizando certos aspetos em detrimento de outros. Embora 

também considere o valor de bens e serviços quantificáveis, o principal desafio que a 

avaliação de impacto impõe é o de, sucintamente, medir essas “coisas que não têm preço”. 

São cada vez mais as organizações, sejam elas públicas ou privadas, com ou sem 

fins lucrativos, que pretendem medir com rigor os impactos económicos, sociais e 

ambientais gerados pelas atividades que levam a cabo. A preocupação recente com estes 

três domínios em simultâneo é geralmente designada por triple bottom line. “The list of 

organizations having a «triple bottom line» is broad and on the rise” (Bhatt e Hebb, 2013, 

p. 3). 

Historicamente, os resultados de ordem económica foram sempre alvo de um maior 

escrutínio por parte das organizações, pelo que nesta área existe um maior 

desenvolvimento de metodologias de avaliação, tributárias do campo da gestão. 

“Traditionally, frameworks such as cost-effectiveness analysis (CEA), cost-utility 

analysis (CUA) and costbenefit analysis (CBA) have been used” (Banke-Thomas et al, 

2015, p. 3). Ainda assim, a definição de impactos económicos continua a apresentar 
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desafios, principalmente no que diz respeito aos resultados indiretos. “O impacto 

económico de uma dada instituição/atividade (…) não se esgota no seu efeito económico 

direto. A economia da região é também indiretamente beneficiada pela via do acréscimo 

de fornecimentos intermédios (…) e ainda pela via do acréscimo de consumo 

proporcionado pelos salários pagos pelas atividades económicas direta e indiretamente 

beneficiadas” (CNIS, 2014, p. 61). 

Já os impactos de ordem social e ambiental foram, durante muito tempo, 

negligenciados e não contabilizados. Em economia, estes são designados por 

“externalidades” – o próprio termo remete para a atitude de distanciamento face a estas 

dimensões.  Contudo, esta tendência tem sido invertida. Por um lado, a responsabilidade 

social empresarial é um conceito que tem vindo a ganhar tração nos últimos anos e que 

compele as empresas a manter um registo e gerir as consequências das suas ações, para 

além da dimensão financeira e persecução de lucro. 

Por outro lado, como vimos anteriormente, o peso do Terceiro Setor no mundo 

ocidental tem vindo a ganhar terreno, quer em termos políticos, quer em termos do 

contributo que estas representam económica e socialmente nas realidades em que se 

encontram inseridas. Neste ponto, destaca-se o facto das principais áreas de atividade 

destas organizações se centrarem no fornecimento de serviços e respostas sociais a 

problemas que o Estado não consegue suprir na totalidade e nas quais o mercado não 

investe, por não considerar como potencialmente lucrativas. Desta forma, os métodos 

tradicionais de contabilização e avaliação de desempenho não se adequam totalmente às 

atividades desenvolvidas por estas instituições.  

Contudo, tal não significa que a ação Terceiro Setor não tenha valor ou impacto 

significativo na sociedade – muito pelo contrário. “Estas organizações produzem 

diariamente um enorme valor social que, em regra, não é mensurado, quer pela 

complexidade das metodologias de avaliação, quer por tradição do próprio setor” 

(Ibidem, p.3). Como tal, as metodologias de avaliação de impacto têm também ganhado 

relevância fruto do crescimento do papel do Terceiro Setor. 

Atualmente, em resultado da confluência de uma série de fatores, tornou-se 

praticamente imprescindível que as instituições do Terceiro Setor avaliem o valor que 

devolvem à sociedade. Em primeiro lugar, esta necessidade resulta da ambiguidade 
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inerente ao conceito de “valor social”. Este pode ser definido como a “mudança 

proporcionada por uma organização, programa ou iniciativa no bem-estar de indivíduos 

ou comunidades, podendo refletir-se em impactos económicos, sociais e ambientais” 

(EVERIS, 2015, p. 11). Enquanto que os resultados financeiros de uma empresa são 

concretos e facilmente comprováveis ou desmentidos, os impactos que a ação de uma 

determinada instituição tem sobre a comunidade que a rodeia são mais difíceis de captar 

e estão muito mais sujeitos a debate. Como tal, é natural que estas organizações utilizem 

instrumentos cada vez mais sofisticados, de forma a terem uma noção mais precisa dos 

resultados que obtêm. As instituições podem utilizar a informação obtida pelas 

metodologias de avaliação de impacto para delinearem objetivos e planear o futuro, bem 

como olhar retrospetivamente para as medidas tomadas, destacando pontos positivos e 

revendo aspetos a melhorar. 

Em segundo lugar, todas as organizações, por muito bem-sucedidas que sejam, 

vivem num contexto de escassez de recursos. A maior parte das organizações que 

compõem o Terceiro Setor não levam a cabo atividades lucrativas e estão muito 

restringidas do ponto de vista orçamental. A avaliação de impacto torna-se assim 

fundamental para que as organizações sejam capazes de aumentar a sua eficiência e 

diminuir potenciais desperdícios, de modo a maximizar o valor social criado com os 

recursos disponíveis. “Organizations that have engaged in the process of measuring social 

value are able to focus their efforts on what really makes a difference. This helps an 

organization to plan more strategically and allocate resources more effectively” (Bhatt e 

Hebb, 2013, p. 3). 

Em terceiro lugar, e em estreita ligação com o contexto de escassez de recursos, as 

organizações vivem num cenário de crescente competição entre si, pela obtenção de 

exposição mediática e, sobretudo, financiamento. Esta realidade é particularmente 

relevante no contexto do Terceiro Setor. Embora, em Portugal, o Estado assegure uma 

fatia maioritária das receitas do setor, no contexto internacional as instituições possuem 

fontes de financiamento mais diversificadas, o que implica um maior grau de competição 

pela disputa de recursos. “Cada vez mais existe uma proliferação de respostas a problemas 

sociais, contrabalançada por uma diminuição na canalização de verbas para estes fins. 

Todos estes fatores levam a uma maior pressão por parte dos investidores para que as 
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atividades que apoiam se tornem mensuráveis e eficientes” (EVERIS, 2015, p.11). 

Como vimos anteriormente, muitas destas instituições estão, em parte ou 

totalmente, dependentes de financiamento público, o que exige o cumprimento de uma 

série de requisitos para que se tornem elegíveis para a obtenção desses apoios, reforçando 

a sua necessidade de implementação de sistemas de avaliação e accountability. Mesmo 

no que toca aos recursos provenientes de investimento privado ou doações – que à partida 

teriam critérios de seleção menos exigentes do que as instâncias estatais, é cada vez mais 

necessário que as organizações demonstrem o valor que geram, devido à crescente 

competição existente no setor. “Being able to demonstrate social value can be very 

beneficial especially during the current environment of spending cuts and increased 

competition for financial resources” (Bhatt e Hebb, 2013, p. 3).  

Da mesma forma, os investidores querem que os recursos que providenciam sejam 

rentabilizados ao máximo pelas instituições e fazem questão de ver o seu nome associado 

a organizações com um grande impacto positivo nas suas comunidades. Nesse sentido, a 

avaliação de impacto assume um carácter central, na medida em que “a medição e 

demonstração do impacto social são elementos decisivos para as organizações que 

pretendem distinguir-se (…)” (CASES, 2013, p. 3).  

1.2.2. Virtualidades e desafios inerentes à medição de impacto 

A avaliação de impacto pode beneficiar organizações e iniciativas de múltiplas 

formas. Não só possibilita que a alocação dos escassos recursos seja realizada de forma 

mais eficiente, como também promove a disseminação dos seus resultados junto de atuais 

e potenciais stakeholders, o que poderá propiciar a atracão de mais meios para as suas 

iniciativas. A avaliação de impacto é igualmente benéfica para aqueles que investem em 

projetos deste carácter, uma vez que se todas as organizações reportarem de forma 

transparente os seus resultados, os investidores poderão tomar decisões mais informadas 

sobre quais as iniciativas merecedoras da sua confiança e investimento.  

Apesar de todas estas virtualidades, a avaliação de impactos enfrenta alguns 

problemas. O principal prende-se com a dificuldade na definição e medição de valor 

social. É extremamente complicado medir eficazmente a criação de valor social por uma 

série de razões. Por um lado, é preciso definir aquilo que constitui ou não valor social, 
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algo que pode ser muito variável, dependendo do contexto histórico, económico e 

cultural, bem como dos objetivos de cada instituição. Por outro lado, é necessário 

determinar se os impactos sociais se devem à ação específica da organização ou projeto 

em análise, ou se são fruto de outros fatores, de carácter mais estrutural. A título de 

exemplo, a redução da taxa de desemprego numa dada comunidade pode ser resultado da 

ação direta de uma instituição local, mas poderá ser também fruto de um crescimento 

económico generalizado durante o mesmo período, sendo muito difícil distinguir entre o 

impacto de cada uma das causas. 

Consideramos, a este propósito, que os sociólogos se encontram numa posição 

privilegiada para fazer face aos desafios inerentes à condução de processos de avaliação 

de impacto, na medida em que estes possuem ferramentas e quadros teóricos de análise 

que permitem captar a complexidade do social. Para além disso, as avaliações de impacto 

requerem capacidades de desconstrução de causalidades óbvias, tidas como naturais pelo 

senso comum e a capacidade de escutar diversos atores, com diferentes backgrounds 

sociais - competências que caracterizam a prática do sociólogo. 

As especificidades do objeto de análise das avaliações de impacto acabam, 

igualmente, por se traduzirem no surgimento de desafios de carácter mais técnico. Um 

deles prende-se com a dificuldade em quantificar e atribuir valores a resultados 

intangíveis. De forma a tentar contornar este problema, as avaliações tentam utilizar 

critérios já existentes e estas são usualmente levadas a cabo de forma conservadora, de 

forma a que o impacto social não seja sobreavaliado. 

Por fim, a existência de diversas metodologias de avaliação de impacto pode 

também representar um problema. Diferentes instituições utilizam vários métodos de 

mensuração da sua atividade, devido ao carácter heterogéneo do trabalho que levam a 

cabo e ao carácter subjetivo que o conceito de valor social adquire. “As organizations 

differ in their missions, areas of programming, size and diversification of funding, any 

attempt to create a «One Size Fits All System» would result in poor data reporting and 

unreliable results on performance measurement” (Bhatt e Hebb, 2013, p. 5). Contudo, 

esta diversidade poderá representar um problema na avaliação de impacto, enquanto um 

todo, pois impossibilita exercícios de comparação entre instituições que utilizem 

diferentes metodologias de avaliação. 
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1.2.3. Metodologias de avaliação de impacto 

Conforme atrás foi referido, existe uma multiplicidade de instrumentos utilizados 

na avaliação de impacto social. Este fenómeno surge, por um lado, pelo facto de ser uma 

área relativamente recente, sendo por isso necessárias discussões e análises adicionais 

entre várias propostas, para que, de entre estas, se identifiquem as mais eficazes na 

medição do valor social criado.  

Por outro, há autores que consideram que nunca irá haver uma uniformização 

metodológica, devido à grande variabilidade de organizações e dos seus contextos e 

métodos de trabalho. “There is no single «silver bullet» impact measurement framework 

or methodology that can be applied to all socially motivated organizations” (Bhatt e Hebb, 

2013, p. 5). Naturalmente, isto implica a existência de múltiplas metodologias e obriga a 

que os instrumentos de avaliação sejam flexíveis e constantemente adaptados, para fazer 

face às exigências dos objetos em estudo. 

Segundo a Social Asset Measurement (SAM), os instrumentos de avaliação de 

impacto criados até agora podem ser divididos, com base num critério de nível e 

enquadramento de análise, em 4 subgrupos distintos. Os dois primeiros são designados 

por “Enquadramento de Outputs” e “Enquadramento de Outcomes”. Todavia, para 

melhor percebermos estes dois níveis de análise é necessário fazer uma distinção estes 

dois termos, que à partida, parecem tão semelhantes. Os outputs podem ser definidos 

como o resultado direto da atividade (ou de um programa de atividades) desenvolvido por 

uma instituição. Mais concretamente, os outputs são uma simples contabilização do 

número de atividades desenvolvidas, de bens produzidos (caso se aplique) ou de 

participantes que colheram benefícios como resultado do seu envolvimento direto numa 

dada iniciativa.  

Este nível de avaliação mais superficial é, sobretudo, utilizado como forma de 

algumas organizações comprovarem perante os seus financiadores a efetiva realização 

das atividades a que se comprometeram inicialmente “This framework would prove that 

the activities that a grantee committed to undertaking actually occurred.” (Bhatt e Hebb, 

2013, p. 5). 

Já os outcomes correspondem, de forma resumida, aos efeitos decorrentes ao longo 
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do tempo dos outputs, sendo que, por sua vez, a consolidação destes irá traduzir-se no 

alcance de impactos sociais efetivos. Enquanto que, por exemplo, a formação de um 

número de pessoas numa área constitui um output, o facto de algumas delas poderem 

conseguir obter empregos que requeiram os conhecimentos previamente obtidos são 

identificados como outcomes. Uma vez que estes se podem prolongar ao longo de anos, 

é necessário estabelecer uma janela temporal sobre a qual a análise incidirá. A 

mensuração dos outcomes é por isso, mais exigente e complexa do que a simples 

contabilização ligada ao levantamento de outputs. De acordo com Bhatt e Hebb, este nível 

de análise é utilizado por instituições onde o impacto social não é passível de ser 

estimado, como aquelas ligadas às das artes e cultura que “(…) cannot measure the value 

of art for an individual, but can measure the outcomes for artists involved”. (Ibidem, p. 

5). 

O terceiro nível de avaliação corresponde ao “Enquadramento de Impacto Não-

Monetizado”. Tal como o nome indica, neste nível de análise os impactos são calculados, 

mas devido às especificidades do trabalho das organizações em questão, não é possível 

converter esse impacto em valor monetário. De forma a combater esta possível lacuna, é 

aconselhado que as organizações desenvolvam “a narrative report that captures the non-

monetized social value they generate.” (Ibidem, p. 10). 

Por fim, no último nível da classificação SAM temos as avaliações de 

“Enquadramento de Impacto Monetizado”. Este tipo de avaliações têm a virtualidade de, 

para além de medirem os impactos de longo-prazo gerados por uma determinada 

organização, atribuírem um valor monetário a esses impactos, facilitando, de certa forma, 

a sua leitura. Isto permite, por um lado, que as organizações demonstrem facilmente o 

valor que geram, através da confrontação com os recursos que consomem; por outro, 

permite uma rápida comparação entre diferentes organizações ou projetos avaliados. 

Dentro deste subgrupo incluem-se metodologias mais complexas como o Social 

Accounting and Auditing (SAA), a Global Reporting Iniciative (GRI), e a IRIS (Impact 

Reporting and Investing Standards). Esta última foi criada em 2008 e trata-se de um 

instrumento útil para organizações à procura de medir a sua performance financeira, 

social e ambiental, através de uma série de indicadores estandardizados. Desta forma, é 

uma metodologia particularmente adequada para organizações à procura de impact 
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investors. Ainda dentro deste subgrupo inclui-se a metodologia de avaliação de impacto 

Social Return on Investment (SROI), que, como foi aquela que viríamos a escolher para 

levar a cabo a análise, decidimos destacar para finalizar este ponto. 

1.2.4. O Social Return on Investment 

A metodologia SROI foi inicialmente desenvolvida em 1996 pelo Roberts 

Enterprise Development Fund (REDF) e foi sofrendo revisões graduais que levaram a 

que atualmente concilie processos usados para análises financeiras com ferramentas de 

medição de impacto social (Banke-Thomas et al., 2015, p. 3). Esta é atualmente a 

ferramenta mais utilizada em Portugal por diversas instituições do Terceiro Setor. Parte 

deste sucesso pode dever-se ao facto do SROI, quando comparado com outros 

instrumentos semelhantes em vários estudos, ser “a única metodologia que captura a 

mudança ao longo de todo o espectro da teoria da mudança (input – impacto) e fornece 

um rácio monetizado” (Ibidem, 2015, p. 4).  

O SROI apresenta-se sob a forma de um índice, que é calculado na parte final da 

análise, através do rácio entre o total do valor social gerado e os recursos despendidos por 

uma organização ou iniciativa. Desta forma, se uma dada instituição apresentar um índice 

SROI de 2:1, isto quererá dizer que, por cada euro investido, são gerados dois como 

retorno, em termos de valor social. 

Contudo, é importante salientar que “a leitura de uma análise SROI não se deve 

focar exclusivamente no rácio obtido, pois para o compreender é necessário perceber todo 

o processo e contexto da criação de valor social e conhecer pressupostos que determinam 

o seu cálculo.” (EVERIS, 2015, p. 15). Como tal, para melhor compreendermos esta 

ferramenta, será necessário explorarmos as suas bases.  

Ao contrário da metodologia IRIS, o Social Return on Investiment baseia-se, não 

numa série de critérios estandardizados, mas em 7 princípios-chave, que orientam a 

avaliação de impactos económicos, sociais e ambientais. São eles: 

1. Envolver os stakeholders – todos os participantes e interessados no projeto devem 

assumir um papel ativo na definição e quantificação do valor social que estes 

consideram ser gerado; 

2. Compreender as mudanças geradas – não só do ponto de vista positivo, como 
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potenciais efeitos nefastos que a atividade da organização possa ter; 

3. Valorizar o que importa – através da utilização de proxies financeiras, que sirvam 

como uma aproximação monetária ao valor social criado; 

4. Inclui apenas aquilo que é relevante – não só por uma questão de simplicidade, 

mas também enquanto forma de reportar informação aos stakeholders de forma 

transparente; 

5. Apenas reivindicar o valor criado pela atividade – é necessário que as 

organizações tenham em conta o impacto provocado por fatores de ordem externa, 

de forma a não sobrevalorizem o valor que criam; 

6. Ser transparente, demonstrando provas da robustez e honestidade da análise; 

7. Verificar os resultados – quer através de processos de verificação interna, quer 

através da certificação independente de uma terceira parte. (Charities Aid 

Foundation, 2012, p. 9). 

 

Esta metodologia pode ser usada com dois propósitos. Por um lado, pode ser levada 

a cabo de forma retrospetiva, de forma a avaliar resultados já obtidos. Por outo, pode ser 

utilizada de forma previsional, para que os potenciais benefícios sociais possam ser 

conhecidos de antemão. O grau de tempo e detalhe empreendidos em cada análise pode 

também diferir, consoante os objetivos que a organização pretenda alcançar através da 

medição de impactos. Segundo o “Guia para o Retorno Social do Investimento”, “uma 

análise breve para propósitos internos levará menos tempo que um relatório completo 

para um público externo que atenda aos requisitos necessários a uma verificação” 

(Charities Aid Foundation, 2012, p. 8).  

A partir desta caracterização é possível identificar o SROI como uma ferramenta 

extremamente versátil. Não só pode ser aplicada a organizações muito variadas 

(Organizações sem fins lucrativos e empreendimentos sociais, Empresas privadas, 

Agentes públicos e até potenciais financiadores), como em diferentes modalidades, 

consoante os interesses das organizações em questão. 
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Capítulo 2. – Projeto de estágio 

Se no primeiro capítulo exploramos dinâmicas de carácter estrutural, relativas à 

evolução do Terceiro Setor e das políticas públicas de proteção social, neste ajustamos a 

lente de análise, de modo a focarmos o objeto de estudo, mais específico e concreto deste 

relatório. Como tal, iremos abordar o percurso e a evolução recente da instituição na qual 

o estágio decorreu, bem como a estrutura legal e as modalidades de intervenção que 

caracterizam o projeto-alvo da nossa avaliação. Sempre que possível, tentaremos 

estabelecer paralelos entre as características da instituição e do projeto com as lógicas 

macroestruturais enunciadas no capítulo anterior. 

No ponto seguinte deste capítulo, tentaremos explicar as razões por detrás das 

opções metodológicas tomadas de forma a alcançar os nossos objetivos e ultrapassar os 

entraves encontrados. Igualmente, tentaremos perceber de que forma os obstáculos 

enfrentados resultam do enquadramento institucional em que a avaliação se realizou e das 

características do projeto em análise. Por fim, apresentaremos um resumo daquelas que 

foram as atividades desenvolvidas em contexto de estágio.  

2.1. Entidade acolhedora – Santa Casa da Misericórdia do Porto 

A organização acolhedora do estágio foi a Santa Casa da Misericórdia do Porto. A 

SCMP é reconhecida do ponto de vista legal como uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), possuindo a natureza de Pessoa Coletiva de Utilidade 

Pública. Fundada em 1499 sob a influência da Igreja Católica, a SCMP mantém ainda 

hoje uma estreita relação com as entidades e valores religiosos, ao pautar as suas 

atividades “pelos princípios da doutrina e moral cristã”, sendo também certificada pela 

Ordem Jurídica Canónica (SCMP, 2017, p. 5). Nesta senda, a ação desta instituição pauta-

se igualmente pelo seguimento das “14 Obras da Misericórdia” – uma série de objetivos 

“físicos e espirituais” que estão na base da fundação e âmbito de ação de todas as 

instituições deste tipo no país (Ibidem, 2017, p. 7). 
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A Santa Casa da Misericórdia do Porto apresenta-se como “uma instituição de 

caridade e assistência social, de fins filantrópicos e de utilidade pública”10 e faz parte da 

rede mais alargada de misericórdias a nível nacional, sendo parte integrante da União de 

Misericórdias Portuguesas. Assume como uma das suas missões principais “oferecer aos 

seus clientes, beneficiários e Irmãos [designação atribuída pela organização aos seus 

associados], soluções integradas e inovadoras na prestação de serviços humanizados, 

pautados pela excelência e por elevados níveis de qualidade e ética profissional 

assegurando a melhoria das condições e da qualidade de vida da comunidade em geral, e 

em particular dos mais desfavorecidos”. Para além disso, a SCMP procura igualmente 

“preservar e difundir o seu património cultural, material e imaterial, promovendo 

iniciativas e parcerias de apoio à economia social”. 

Para tal, a SCMP intervém em diversos domínios, nomeadamente nas áreas da 

saúde, educação, ensino especial, ação social (na qual se incluem iniciativas de apoio a 

idosos, vítimas de violência doméstica, sem-abrigo e intervenções noutras situações de 

emergência social), juventude, justiça, cultura e lazer. Através do desenvolvimento de 

atividades nestas valências, a SCMP procura “ser a Instituição Portuguesa de referência 

na oferta de respostas e soluções integradas na área da solidariedade social.” 

Recentemente, a SCMP tem procurado diversificar os seus meios de intervenção. 

Para além das respostas sociais tradicionais, a instituição tem feito um esforço ativo no 

envolvimento em projetos de inovação social, possuindo um gabinete inteiramente 

dedicado a novos projetos, de entre os quais se inclui a RLIS. Para além disso, a 

instituição desenvolveu, nos últimos anos, sistemas de avaliação de desempenho e de 

satisfação dos trabalhadores e dos beneficiários; aderiu ao cumprimento das normas ISO 

9001 e ISO 14001; promove a realização de auditorias, quer internas, quer externas; 

publica anualmente um relatório de atividades e contas disponível ao público. Estes 

indícios de profissionalização e de implementação de mecanismos de accountability na 

SCMP parecem-nos justificar a vontade recente da organização na avaliação de impacto 

de alguns dos seus projetos. 

 
10 De acordo com o site oficial da instituição, consultado pela última vez, no âmbito da análise 

documental deste trabalho, a 7 de janeiro de 2019. Disponível em https://www.scmp.pt/pt-

pt/instituicao/missao-e-valores_5  

https://www.scmp.pt/pt-pt/instituicao/missao-e-valores_5
https://www.scmp.pt/pt-pt/instituicao/missao-e-valores_5
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2.2. A Rede Local de Intervenção Social 

2.2.1. Enquadramento Legal 

O objeto de estudo deste exercício de avaliação de impacto será a Rede Local de 

Intervenção Social, em particular a desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia do 

Porto, em articulação com uma série de parceiros locais e com o Instituto da Segurança 

Social. Como tal, julgamos pertinente a exploração das normas legais que a estabelecem 

e regulamentam, como enquadramento àquilo que viria a ser o alvo da avaliação de 

impacto. 

A RLIS é “um modelo de organização, de uma intervenção articulada e integrada, 

de entidades públicas ou privadas com responsabilidade no desenvolvimento da ação 

social” (Despacho nº. 12154/2013, de 24 de setembro), que foi iniciado, numa primeira 

fase, em 2013, através da constituição de 17 programas-piloto. A RLIS está também 

inserida num Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), mais 

concretamente no concurso POISE-38-2015-09, promovido pela plataforma Portugal 

2020 e pelo Fundo Social Europeu. Este projeto enquadra-se no eixo prioritário 3 do 

POISE, que almeja “promover a inclusão social e combater a pobreza e a 

discriminação”11. 

A RLIS tem como objetivos principais a garantia de “acolhimento social e 

permanente em situação de crise e/ou emergência social”, bem como “assegurar o 

atendimento/acompanhamento social das situações de vulnerabilidade, bem como 

disponibilizar apoios financeiros (…) a agregados familiares em situação de comprovada 

carência económica” (Despacho nº. 12154/2013, de 24 de setembro). A persecução destas 

metas é materializada através dos Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social 

(SAAS), que se encontram integrados na RLIS, e através da articulação com outros 

parceiros que compõem a rede. 

No que toca ao âmbito territorial, a RLIS aplica-se em Portugal continental sendo 

que, cada RLIS e respetivo serviço de atendimento, pode assumir um carácter 

 
11  De acordo com o site oficial do programa, consultado pela última vez, no âmbito da análise 

documental deste trabalho, a 17 de abril de 2019. Disponível em: http://poise.portugal2020.pt/inicio.  

http://poise.portugal2020.pt/inicio
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supraconcelhio, concelhio ou infraconcelhio, conforme as características e necessidades 

da área na qual se insere. (Despacho nº. 11675/2014, de 18 de setembro). 

Em termos práticos, o SAAS veio substituir o serviço de “Atendimento Ação 

Social”, que era garantido anteriormente pelos serviços do Instituto de Segurança Social. 

Deste modo, a RLIS surge na senda dos discursos dominantes nas últimas décadas, que 

fazem a apologia da descentralização e delegação de tarefas das entidades públicas 

centrais, constituindo um exemplo da lógica de transferência de competências no âmbito 

da proteção social do Estado para instituições da sociedade civil. Como tal o regulamento 

específico estabelece que podem ser entidades aderentes da RLIS “instituições 

particulares de solidariedade social e afins”, bem como “entidades públicas, com as quais 

se contratualizem serviços complementares” (Despacho nº. 11675/2014, de 18 de 

setembro). 

A linguagem que é utilizada no despacho que determina a criação da RLIS é um 

prolongamento dos discursos que defendem as vantagens da intervenção do Terceiro 

Setor, por comparação à ação de proteção social levada a cabo pelo Estado. Nesse sentido, 

destaca-se a seguinte passagem contida no preâmbulo desse elemento legislativo, no qual 

são elencadas as principais vantagens da intervenção do Terceiro Setor: 

“Importa reforçar a ação das entidades do sector social que, pela sua 

proximidade, têm um conhecimento mais aprofundado das reais 

necessidades da população, em cada território, e deste modo constituem-

se como estruturas nucleares para operacionalização e descentralização 

dos recursos conducentes à prestação de respostas imediatas e ainda ao 

adequado acompanhamento social das situações de maior 

vulnerabilidade.” 

Excerto retirado do Despacho nº. 12154/2013, de 24 de setembro 

 

Se por um lado a legislação valoriza as capacidades de ação do setor, por outro, a 

Portaria n.º 188/2014 vem estabelecer uma série de critérios estandardizados que devem 

ser cumpridos em dimensões como o número e as competências necessárias aos técnicos 

que compõem cada SAAS, o horário e instalações em que os serviços são prestados e a 
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obrigatoriedade dos atos de registar e reportar um conjunto de informações de 

diagnósticos, das ações tomadas e de avaliação relativas a todos os processos familiares. 

Consideramos que este vasto conjunto de exigências vai ao encontro do que discutimos 

anteriormente em relação à capacidade regulatória que o setor público detém sobre o 

Terceiro Setor e tudo o que daí decorre.  

2.2.2. Público-alvo, modalidades de intervenção, e principais atividades 

A RLIS tem definido como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade 

social, podendo, no entanto, dele beneficiar qualquer indivíduo que assim o pretenda ou 

que tenha sido sinalizado (quer por outras entidades, quer por particulares)12.  

Para tal, a rede conta com a intervenção do SAAS, que se desdobra em duas 

modalidades. O serviço de atendimento corresponde a uma rápida resposta a situações de 

emergência social, enquanto o acompanhamento é realizado com o propósito de prevenir 

e monitorizar diversos problemas sociais de carácter mais duradouro. O acompanhamento 

pressupõe a celebração de um Acordo de Intervenção Social (AIS), para protocolar o 

compromisso destes agregados, no cumprimento das ações definidas pela técnica gestora, 

rumo à sua inclusão social e autonomia, numa lógica de acordo e responsabilização 

mútuos. 

A celebração de AIS é realizada por um período nunca inferior a três meses e 

decorre, pelo que se percebeu através do contacto com a equipa técnica da RLIS-SCMP, 

da necessidade de um acompanhamento junto de agregados que se apresentem em 

situações de particular vulnerabilidade social e cuja intervenção necessita de uma 

continuidade temporal para que possa produzir os efeitos pretendidos. O término dos AIS 

pode ocorrer por várias razões, quer seja pelo cumprimento das ações e resultados 

contratualizados; pela alteração de morada do agregado para uma área exterior ao alcance 

do projeto; pela passagem para programas de reinserção social ao abrigo do RSI geridos 

por outras instituições; ou pelo falecimento do(s) elemento(s) do agregado. 

As principais atividades desenvolvidas pelo SAAS incluem o fornecimento de 

informação e orientação para o requerimento de prestações sociais; pedidos de atribuição 

 
12 À exceção de indivíduos ou agregados que já beneficiem de RSI, por já se encontrarem ao abrigo de 

protocolos próprios 
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de prestações pecuniárias ao ISS para agregados em situação de vulnerabilidade 

económica, apoio e capacitação na gestão financeira do agregado familiar; 

acompanhamento individualizado na educação de crianças e jovens; encaminhamento de 

indivíduos para ações de formação profissional; acompanhamento na procura ativa de 

emprego; apoio à procura de nova habitação; articulação com as entidades responsáveis 

(Domus Social, Proteção Civil, Delegação de Saúde Norte, Câmara Municipal Porto) para 

a melhoria das condições habitacionais; apoio e acompanhamento no acesso a meios de 

tratamento e consultas de saúde familiar e especialidade; encaminhamento e 

acompanhamento de indivíduos com historiais de adição para programas de 

desintoxicação; sinalização ao Ministério Público para avaliação de indivíduos para 

interdição ou inabilitação; sinalização de situações de violência doméstica ou negligência 

ao Departamento de Investigação e Ação Penal; encaminhamento para respostas sociais 

direcionadas para a população idosa (ERPI, SAD e Centro de Dia); por fim, a realização 

de visitas domiciliárias (tanto para monitorizar as condições de habitação de alguns 

agregados, como nos casos em que os beneficiários não têm condições de se deslocar às 

instalações do SAAS). 

O SAAS foca muitos dos seus esforços na articulação com uma miríade de parceiros 

locais, cujo âmbito de intervenção é diverso. O trabalho conjunto com outras instituições, 

resulta, em parte, do facto de esta modalidade de intervenção se destinar a populações 

muito vulneráveis, onde se acumulam múltiplos fatores de desvantagem social, com 

necessidades que reclamam intervenções multidimensionais. Consideramos que estes 

factos acarretam desafios acrescidos para a execução de um exercício de avaliação de 

impacto, na medida em que uma intervenção de carácter mais diverso e profundo, tenderá 

não só a manifestar-se em resultados mais diversos, mas também mais difusos no tempo. 

Este cenário dificulta a sintetização dos impactos gerados num modelo concreto e 

coerente, no período de duração do projeto ou imediatamente após a sua conclusão (altura 

em que as avaliações de impacto geralmente decorrem).  

Ainda assim, é premente evidenciar os impactos gerados por projetos desta 

natureza, de forma a demonstrar o seu mérito. A avaliação de impactos de intervenções 

multidimensionais junto destas populações é fundamental para demonstrar que estas são 

geradoras de retornos – não só para os diretamente visados, mas para a comunidade 
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envolvente. Julgamos a demonstração desses dados poderá contrariar alguns discursos 

que vêm a intervenção junto de camadas populacionais mais desfavorecidas como 

desnecessária ou não vantajosa do ponto de vista financeiro. 

2.2.3. A RLIS da Santa Casa da Misericórdia do Porto 

A RLIS-SCMP entrou em funcionamento em agosto de 2016, sendo que, na sua 

moldura e financiamento iniciais, estaria previsto que o cessamento das suas funções 

tivesse ocorrido em julho deste ano13. Durante esse período, a RLIS-SCMP esteve 

incumbida, em termos territoriais, à prestação de serviços de atendimento e 

acompanhamento social na União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, 

Miragaia, São Nicolau e Vitória e na União das Freguesias de Massarelos e Lordelo do 

Ouro. A equipa da RLIS-SCMP é composta por cinco elementos de execução, aos quais 

acresce um elemento responsável pela coordenação e o SAAS encontrava-se sediado nas 

instalações dos Serviços Partilhados e Corporativos da SCMP. 

A RLIS da Santa Casa da Misericórdia do Porto celebrou 268 Acordos de 

Intervenção Social14, com um número homólogo de agregados familiares. Para além 

destes, que beneficiavam de um acompanhamento de carácter mais regular, o projeto 

chegou a mais de 1.000 agregados, na sua modalidade de atendimento. Dos 268 AIS 

analisados, 229 encontravam-se cessados ou transferidos para outras instituições. O 

tempo médio de duração dos AIS já terminados é de 173,19 dias15, o que representa um 

período de acompanhamento de aproximadamente seis meses. Os restantes 39 processos 

encontravam-se em vigor, pelo que alguns dos resultados provenientes destes poderão 

estar subvalorizados na análise, uma vez que a conclusão dos objetivos delineados poderá 

ter decorrido até ao final do projeto. 

 
13 Contudo, após um período de indefinição acerca da passagem de responsabilidades, a SCMP e o ISS 

acordaram a sua continuidade, até, pelo menos, o final do ano de 2019. 
14 Até à data de 31 de março de 2019. Este dado foi obtido na sequência da avaliação de impacto por 

nós efetuada. 
15 Com desvio-padrão igual a 129,91 (arred. a duas c.d.). 
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2.3. Metodologia 

2.3.1. As etapas SROI 

A aplicação do SROI, de acordo com o seu guia, está subdividida em 6 etapas. A 

primeira corresponde à identificação do âmbito de análise e dos stakeholders e à forma 

como estes devem ser envolvidos no processo de recolha de dados e avaliação. De acordo 

com Banke-Thomas et al., a forma como os stakeholders assumem um papel central na 

construção da análise, desde a sua fase embrionária, constitui uma das principais 

virtualidades desta metodologia. O SROI proporciona assim “[a] platform for meaningful 

engagement of multiple stakeholders and its representation of stakeholder benefits in 

ways that are unique to the stakeholders themselves” (2015, p. 3). 

A segunda fase corresponde ao mapeamento de resultados. Neste ponto as 

organizações devem elencar todos os inputs (recursos disponíveis para serem investidos) 

e outputs, de acordo com as respostas fornecidas pelos stakeholders. A fase seguinte 

corresponde ao evidenciar dos outcomes e à sua valorização monetária. Aqui o SROI 

encontra um dos seus principais problemas de ordem metodológica – a dificuldade em 

atribuir valores monetários a bens intangíveis. De forma a tentar contornar esta questão é 

utilizada uma técnica de atribuição de proxies financeiros a bens sociais de carácter não-

monetário. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, a recolha dados relativa aos 

outcomes a medir.  

Depois de efetuado esse processo, a atribuição de proxies reveladores dos valores 

monetários de cada outcome pode ser realizada por métodos distintos. Pode ser obtido 

pelo método de poupança, que quantifica a capacidade de economização alcançada pelos 

stakeholders, em virtude do trabalho da organização ou estritamente pelo valor que os 

stakeholders atribuem ao serviço prestado pelas instituições, através de entrevistas ou 

inquéritos. Apesar da aplicação destes métodos, de forma a que se tente que a atribuição 

de valor seja feita da forma o mais rigorosa possível, este “salto” de um bem intangível 

para um valor monetário será sempre problemático e estará sujeito a visões críticas. 

A quarta fase do processo de avaliação SROI corresponde à avaliação de impactos 

propriamente ditos. Neste ponto, esta metodologia enfrenta um novo problema. É muito 

complicado conhecer exatamente qual o papel que uma organização teve na melhoria de 
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um determinado aspeto, quando a evolução deste foi “contaminada” por influências 

exteriores.  

Existem 4 fatores que podem influenciar os impactos de forma externa e que, por 

isso, são necessários ter em conta quando se leva a cabo uma análise deste tipo. O primeiro 

deles é designado por deadweight ou contra factual. Este representa a quantidade do 

resultado que teria acontecido, mesmo que a instituição não interviesse, fruto de um 

contexto favorável durante o período de análise e é apresentado sob a forma de 

percentagem. É necessário remover a influência deste fator na análise, uma vez que 

contabilizá-la resultaria numa sobrestimação do impacto gerado pela organização. Para 

que este efeito seja eliminado (ou pelo menos reduzido), as organizações deverão estimar 

a importância deste fator, se possível, recorrendo a grupos comparativos, a partir das 

estatísticas disponível a nível nacional. 

O segundo fator decorre do primeiro e é apelidado de atribuição. Aqui as 

organizações que pretendem medir o seu impacto deverão ter em mente que há outras 

organizações e atores sociais que contribuem para a criação do mesmo impacto. Dessa 

forma, o crédito por essa contribuição deve ser atribuído a quem de direito e não 

totalmente apropriado pela instituição alvo de escrutínio. 

Em terceiro lugar surge o fator de deslocação, isto é, as organizações devem ter a 

noção se os resultados que obtiveram foram ou não conseguidos em detrimento de outros 

resultados. Embora nem sempre seja o caso, é importante que as organizações mantenham 

a noção deste fator, pois o seu sucesso pode não significar, de forma estrita, o sucesso 

máximo da comunidade em que se insere. Por último lugar, temos o fator designado por 

drop-off. Uma vez que as análises SROI podem ser feitas para um período de até 5 anos, 

as organizações têm de ter a noção que os resultados podem não ser mantidos ao longo 

do tempo. Por exemplo, os níveis de entusiasmo em relação a uma iniciativa podem ir 

esvaindo-se à medida que esta se afasta do seu início. Através da dedução destes fatores, 

conseguimos obter uma mensuração de impacto que se aproxima mais da realidade. 

A quinta fase da avaliação SROI corresponde ao cálculo do índice, através do 

estabelecimento do rácio entre os benefícios previamente ponderados e os recursos 

necessários ao empreendimento, traduzindo-se na concretização de uma avaliação custo-

benefício, em termos económicos, mas também sociais e ambientais. A capacidade que o 



 

50 

índice SROI tem de capturar impactos positivos e negativos num só rácio é uma das suas 

principais virtualidades (Banke-Thomas et al, 2015, p. 3). Este índice permite igualmente 

uma comparação entre várias organizações, em termos do valor social que devolvem à 

comunidade. Todavia, a análise SROI não se extingue num simples rácio, já que este visa 

espelhar a teoria de mudança que cada instituição subscreve. 

 Por fim, a metodologia SROI defende a disseminação dos resultados obtidos entre 

os stakeholders e a comunidade em geral, de forma a que as lições da avaliação sejam 

potencializadas por todos os intervenientes. O objetivo final desta análise será que ela 

própria constitua um elemento de dinamização na criação de valor social – e não apenas 

um instrumento de medição per se. 

Apesar de possuir algumas limitações, (que, em certo grau, acabam por coincidir 

com as reveladas pela avaliação de impacto social enquanto todo), a metodologia SROI 

tem-se consolidado enquanto um dos principais de instrumentos de medição de criação 

de valor social pela sua flexibilidade, promoção do envolvimento da comunidade e 

facilidade de interpretação. 

A opção pela utilização desta metodologia de avaliação de impacto, em detrimento 

de algumas das elencadas no ponto 1.2.3., advém da sua flexibilidade, facilidade de leitura 

e interpretação dos resultado e impactos, bem como o facto de ser a metodologia mais 

utilizada em Portugal - o que acaba por lhe conferir o estatuto de standard para a 

elaboração de avaliações nestes domínios. Para além disso, os princípios-chave que 

orientam a metodologia SROI vão ao encontro daquilo que têm sido os avanços na 

moldura sociológica, nomeadamente no que toca à importância atribuída na investigação 

ao envolvimento dos atores socias (e dos seus discursos respetivos), que constituem o 

objeto de estudo em análise. 

2.3.2. A teoria da mudança 

O mapeamento de resultados implica partir de um desenho claro de objetivos 

pretendidos e efeitos desejados. Para além disso, um projeto de intervenção social 

alicerça-se por uma finalidade que envolve sempre a mudança de um estado das coisas. 

É neste sentido que consideramos importante a mobilização desta ferramenta para o 

presente exercício de avaliação de impacto. 
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A teoria da mudança pode ser definida como um método através do qual cada um 

dos stakeholders envolvidos desenvolve uma narrativa sobre os benefícios que colhe 

como fruto da sua participação numa determinada organização ou projeto. Uma vez 

estabelecidas, estas narrativas são então utilizadas para guiar o processo de avaliação de 

impacto, para tentar perceber quais as suposições inerentes à construção do projeto. “The 

evaluation should surface those theories and lay then out in as fine detail as possible, 

identifying all the assumptions and sub-assumptions built into the program” (Weiss, 

1995, p. 67). 

Segundo Andrea A. Anderson, uma teoria da mudança deverá contemplar 4 

elementos fulcrais. Em primeiro lugar, deve ser construído um “caminho” ou “mapa” da 

mudança, que a autora define como sendo “a map that illustrates the relationship between 

actions and outcomes and also shows how outcomes are related to each other over the 

lifespan of the initiative” (2006, p.3). Em segundo lugar, deverão ser incluídos 

indicadores capazes de medir com rigor a mudança desejada ou operada. Em terceiro 

lugar, devem ser descritas todas as intervenções necessárias para a obtenção dos objetivos 

intermédios, que quando combinados, contribuirão para aquele que é o objeto final de 

uma dada iniciativa. Por último, devem ser analisadas todas as suposições feitas ao longo 

da construção de um projeto, de forma a verificar se a teoria da mudança construída faz 

sentido como um todo. 

De acordo com Carol Weiss, estabelecer uma teoria da mudança enquanto 

elemento-chave da avaliação de impacto de uma iniciativa é fundamental, uma vez que 

“it concentrates evaluation attention and resources on key aspects of the program [and] it 

facilitates aggregation of evaluation results into a broader base of theoretical and program 

knowledge” (1995, p. 69). Para além disso, a teoria da mudança auxilia a construção de 

um consenso, através da reflexão que esta exige sobre os objetivos de longo-prazo, 

criando um acordo partilhado entre os vários stakeholders (Anderson, 2006, p. 9). 

2.3.3. Entre os princípios e o pragmatismo: constrangimentos na aplicação do SROI a um 

contexto real e opções metodológicas tomadas 

Conforme abordado anteriormente, um dos princípios centrais da metodologia 

SROI revolve em torno da participação ativa dos stakeholders no processo de avaliação. 
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A importância que este preceito assume está patente no facto da primeira etapa ser 

exclusivamente dedicada à identificação dos potenciais interessados. De igual forma, a 

teoria da mudança pressupõe o envolvimento dos stakeholders na sua construção. Deste 

modo, seria expectável que o presente exercício de avaliação de impacto envolvesse o 

contacto direto com, pelo menos, uma parte dos interessados no projeto, através de 

técnicas como a entrevista ou inquérito, de forma a perceber quais os resultados 

pretendidos e sentidos por cada uma das partes. 

Aquele que foi identificado como o stakeholder central do projeto – a população 

em vulnerabilidade social que beneficia do projeto seria, à partida, o grupo mais 

interessante para ser alvo de auscultação. Inicialmente, equacionou-se que a melhor forma 

de abordar os beneficiários seria através da construção prévia de uma amostra aleatória 

estratificada (sendo os subgrupos de agregados familiares organizados consoante a área 

de intervenção a que foram sujeitos) e consequente aplicação de um pequeno inquérito 

por questionário. 

Contudo, cedo se percebeu que esta estratégia não seria exequível, por uma série de 

fatores que iremos elencar. No que toca à construção da amostra, o número real de 

agregados e beneficiários, com ou sem Acordo de Intervenção Social era, na fase inicial 

do processo de avaliação, desconhecido. Embora este entrave fosse passível de ser 

ultrapassado, a constituição dos subgrupos necessários estava inviabilizada a priori, pelo 

facto de, não raras vezes, o mesmo agregado ser alvo de intervenções em vários domínios 

em simultâneo. 

Assumindo hipoteticamente que a questão da construção da amostra seria resolvida 

(no extremo, através da constituição de uma amostra não aleatória), a aplicação do 

inquérito acarretava também uma série de contrariedades. Em primeiro lugar, devido à 

própria configuração do projeto, alguns dos beneficiários mudaram de residência para 

uma área exterior ao âmbito de intervenção, deixando, dessa forma, de ser acompanhados 

pela RLIS-SCMP. Mesmo daqueles que mantiveram a sua residência, nem todos eram 

frequentadores assíduos do SAAS, estando espalhados pela cidade. Como tal, a aplicação 

de um inquérito a um número significativo de indivíduos iria exigir o dispêndio de 

recursos, sob a forma de custos de deslocação e, principalmente, de tempo. 

Em segundo lugar, devido às características da população em análise. O projeto é 



 

53 

direcionado a indivíduos em situações de grande vulnerabilidade social, mas também 

física e mental, pelo que se presume que uma parte considerável desta população não 

poderia ou quereria ser alvo deste tipo de escrutínio. 

Em terceiro lugar, esta avaliação foi realizada num contexto institucional em 

particular. Embora este cenário seja inegavelmente vantajoso do ponto de vista do acesso 

a informação interna e a determinados recursos, é importante ressalvar que também pode 

acarretar constrangimentos nomeadamente no que toca ao cumprimento dos princípios e 

normas internos. 

Uma vez que a aplicação de inquérito poderia implicar custos, esta via foi 

fortemente desincentivada pela entidade acolhedora. O tempo era também uma 

preocupação dos responsáveis, dado que esperavam que a avaliação de impacto servisse 

como um veículo para a promoção do trabalho realizado e que, desta forma, permitisse a 

continuidade da RLIS-SCMP para além do prazo inicialmente estabelecido de 22 de julho 

de 2019. Para além disso, estes levantaram questões relativas à potencial invasão da 

privacidade dos beneficiários com a aplicação de inquéritos por questionário, 

possivelmente num cenário “porta a porta”, sobre temas considerados como “delicados” 

pelos responsáveis. 

Dada a impossibilidade de consultar os beneficiários diretamente, os dados 

utilizados nesta avaliação foram recolhidos através de cópias das informações processuais 

registadas pelas técnicas na plataforma Ação Social - Interface de Parceiros (ASIP). As 

regulamentações da RLIS implicavam que a equipa técnica efetuasse o registo de todas 

as sessões de atendimento, visitas domiciliárias, articulações com parceiros, pedidos de 

apoios económicos, bem como informações sociodemográficas de todos os membros do 

agregado familiar, como idade, sexo, nível e fontes de rendimento, entre outras. 

Nos registos dos atendimentos ou visitas domiciliárias de cada agregado 

encontravam-se, principalmente nos iniciais, diagnósticos da situação dos beneficiários, 

ou seja, como estes se encontravam antes da intervenção, o plano de ação elaborado pelo 

técnico responsável, as ações que foram efetivamente implementadas e, por fim, quais as 

mudanças que decorreram das ações desenvolvidas pela equipa técnica da RLIS-SCMP. 

Conjuntamente com estas informações, encontravam-se, por vezes, registadas 

inquietações, estados anímicos e outras declarações proferidas pelos beneficiários 
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aquando dos seus contactos (quer presenciais, quer telefonicamente) com a equipa da 

RLIS-SCMP. Ainda que estes sejam relatos contados na terceira pessoa, foi possível 

detetar por este meio a evolução dos resultados da intervenção realizada em alguns dos 

agregados. 

Dado o elevado número de agregados familiares alvo de atendimento (mais de um 

milhar ao longo dos 36 meses de vigência da RLIS-SCMP), considerou-se que não seria 

exequível analisar todos os processos em tempo útil. Como tal, a avaliação foi restringida 

aos 268 agregados que celebraram Acordos de Intervenção Social. Esta decisão decorreu 

também do facto de estes processos conterem, geralmente, mais informação acerca da 

evolução do agregado, já que os AIS implicavam, entre outras coisas, o acompanhamento 

dos beneficiários por um período nunca inferior a 3 meses. 

Não obstante, o intervalo temporal considerado na avaliação dos resultados situou-

se, não só no período de vigência de cada um dos acordos, mas sim entre o primeiro 

atendimento ou diligência levada a cabo pela RLIS-SCMP junto de cada um dos 

agregados, até à data do último registo efetuado16. Esta opção decorreu da constatação do 

facto que, num número substancial de casos, os atendimentos ou diligências iniciais foram 

realizados muito antes da celebração do acordo de intervenção. A diferença média entre 

a data da primeira diligência e a data de assinatura do AIS é de 178,38 dias (com desvio-

padrão igual a 174,88, arred. a duas c.d.) o que corresponde a aproximadamente meio 

ano, sendo que, em 45 dos processos analisados, esse interregno é superior a um ano.  

Para além disso, verificava-se igualmente um número significativo de casos que, 

tendo concluído com sucesso o seu acordo de intervenção, continuavam a mobilizar o 

serviço e a ser alvo de monitorização por parte das técnicas. Como tal, o acompanhamento 

efetivo levado a cabo pela RLIS-SCMP junto destes agregados vai muito para além das 

datas balizadas pela duração dos acordos. Desta forma consideramos como importante 

considerar todo o período de intervenção, até porque as decisões acerca da celebração ou 

não dos acordos parecia, em certas situações, relativamente arbitrária. 

 
16 Até à data de 31 de março de 2019. Esta data foi selecionada como um cut-off point  na análise de 

todos os processos, de forma a tentar captar o máximo de duração do projeto, sem que isso colocasse em 

causa os prazos definidos pela instituição para a apresentação de um relatório de avaliação de impacto. 
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No que toca à fórmula aplicada para o cálculo do impacto gerado, a duração foi 

multiplicada pela quantidade e valor da proxy. De acordo as indicações fornecidas pelo 

manual SROI, as durações devem ser consideradas apenas no fim da análise e tendo em 

consideração a taxa de atualização e a ponderação relativa ao drop-off. Contudo, uma vez 

que 1) a análise está ser realizada a posteriori, não se tratando por isso de uma análise de 

prospeção; 2) a análise não se cinge apenas a um ano, mas praticamente à duração total 

do projeto (32 meses); 3) como as durações de impacto estimadas são relativamente 

reduzidas (calculadas em meses e não em anos); 4) como todos os valores se encontram 

ajustados a preços constantes de 2017 (o que elimina a necessidade de consideração de 

uma taxa de atualização), considera-se como mais lógica a multiplicação dos resultados 

pelo número de meses de duração dos mesmos. 

O drop-off foi considerado como nulo em todos os resultados, e como tal foi excluído 

da análise, não só pelos pontos indicados anteriormente, como pelo facto de a previsão 

das durações não exceder de forma significativa o período de duração de projeto17. Todos 

os outros resultados são de curta duração e baseados nas durações reais verificadas junto 

beneficiários, através das informações contidas seus processos. Deste modo, a avaliação 

estruturou-se de acordo com o diagrama apresentado na página seguinte (Figura 1.). 

 
17 As únicas exceções prendem-se com os resultados relativos ao acesso às prestações sociais “Pensão 

de velhice, social de velhice ou pensão antecipada” e “Complemento Solidário para Idosos”. Devido ao 

carácter vitalício da atribuição destas prestações, assumimos uma duração mais prolongada do seu impacto 

– que ainda assim consideramos como perfeitamente razoável e, até, subvalorizada. 
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Figura 1. Desenho da avaliação de impacto SROI da RLIS-SCMP 

 

 

Embora esta avaliação SROI, muito por força das circunstâncias, não tenha sido 

realizado nos cânones tradicionais no que toca ao envolvimento dos stakeholders (algo 

que reconhecemos como uma substancial menos-valia para este exercício), esperamos 

que, através deste capítulo, tenhamos granjeado um outro princípio fundamental 

preconizado por esta metodologia – o da transparência. 
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2.3.4. Processo e técnicas de recolha de dados 

Conforme referido no ponto anterior, a recolha de dados foi realizada através da 

consulta das informações processuais dos agregados que celebraram Acordos de 

Intervenção Social com a Rede Local de Intervenção Social da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto. Estas informações encontravam-se em formato de texto, pelo que 

foi necessário codificá-las de acordo com uma série de variáveis construídas com o intuito 

de as analisar e incluir posteriormente no processo de avaliação. 

Uma vez que inicialmente se previa que um dos colaboradores da SCMP auxiliasse 

no processo - algo que não viria a acontecer - foi elaborado um manual de codificação 

(ver anexo 1). Ainda assim, consideramos que se tratou de uma ferramenta útil, na medida 

em que o processo de codificação se arrastou por um longo período de tempo (cerca de 4 

meses). Como tal, o manual serviu como precioso auxílio na procura da garantia de uma 

consistência nos critérios de codificação ao longo do tempo na recolha de dados. 

As variáveis foram construídas de acordo com os resultados identificados 

previamente na teoria da mudança. Não obstante, este processo não foi realizado de forma 

unilateral. Sempre que tido como relevante, algumas variáveis foram recodificadas de 

maneira a permitir-nos captar dimensões que nos tinham escapado no momento inicial de 

recolha de dados. Exemplo disso foi o facto de as variáveis relativas aos apoios 

alimentares e à integração em cantina social estarem incluídas, inicialmente, numa só 

variável. A partir do momento em que se começou a perceber a expressão que a integração 

de indivíduos em cantinas sociais tinha na população em análise e na forma como isso 

poderia representar um outcome diferente (pelo menos no que toca à sua duração), sentiu-

se a necessidade de recodificar a variável inicial em duas distintas.  Em sentido contrário, 

inicialmente estava previsto que fossem recolhidas informações acerca da doação de 

títulos de transporte e aos ganhos em termos de mobilidade que estes poderiam 

representar – o que viria a ser excluído da análise, por se verificar apenas junto de um 

único agregado. 

Relativamente à qualidade da informação contida nos processos, registou-se uma 

enorme variabilidade consoante a técnica responsável – algo que ficou particularmente 

patente nas situações em que a gestão dos processos foi transferida internamente. Pareceu-
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nos que existiu um esforço inicial de recolha de informação de forma sistemática por toda 

a equipa, mas que rapidamente caiu por terra, quer pela carga de trabalho “no terreno”, 

quer por lacunas ao nível da coordenação. 

Esta descoordenação ficou em evidência pelo facto de os responsáveis terem sido 

incapazes de nos fornecer o número concreto de AIS celebrados ao longo de todo o 

período da avaliação – embora esse pedido tenha sido feito de forma sistemática. Em 

abono da verdade, nem o próprio ISS (entidade monitorizadora) foi capaz, pois os 

números que eram apresentados, nos relatórios mensais fornecidos, apresentavam valores 

largamente sobrevalorizados. De acordo com a nossa contabilização, o número de AIS 

celebrados até ao final de março de 2019 foi de 268. Este valor foi obtido através de um 

esforço de cruzamento de dados entre várias fontes, nomeadamente, a equipa técnica da 

RLIS-SCMP, a sua coordenadora e a plataforma ASIP. 

No que toca às informações recolhidas através dos processos, nos casos em que a 

informação relativa a certas variáveis se encontrava omissa ou pouco clara, foi realizado 

um trabalho de articulação com a equipa da RLIS-SCMP, no sentido de consultar fontes 

secundárias (processos físicos, Segurança Social Direta, articulação com outros 

parceiros).  

Em última instância, as próprias técnicas forneceram diretamente as informações 

em falta. Este último recurso foi utilizado de forma mais significativa na recolha de duas 

variáveis: 1) valores saldados em dívida 2) melhoria das notas escolares – pois foram 

aquelas cujas informações se encontravam mais vezes em omissão. Este processo foi 

igualmente utilizado de forma substantiva na recolha dos dados relativos aos 10 processos 

a cargo da técnica que trabalhava em articulação com a CPCJ-Porto Ocidental. Ao 

contrário daquilo que acontecia com o resto da equipa, o registo de informações acerca 

do acompanhamento desta dezena de agregados estava restringido. 

Nos casos em que nenhum dos processos anteriores foi capaz de completar a 

informação em falta, os valores das variáveis em questão foram assumidos como missing 

ou nulos. Devido às lacunas de informação presentes em alguns dos processos 

consultados, esta situação ocorreu mais vezes do que aquelas que gostaríamos. Contudo, 

em termos práticos, esta não-contabilização poderá ter tido, no extremo, um efeito de 
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subvalorização do impacto estimado. Como tal, consideramos que esta inconveniência 

não coloca em causa a validade da avaliação enquanto todo. 

Na parte final da avaliação, recorremos à aplicação de um pequeno inquérito por 

questionário (ver anexo 2), de forma a percebermos a percentagem de tempo de trabalho 

alocado pela equipa técnica apenas aos agregados com AIS. O inquérito foi aplicado à 

equipa técnica da RLIS-SCMP, de forma presencial, para que potenciais dúvidas sobre 

as questões pudessem ser esclarecidas. 

2.4. Atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

Durante o período de estágio, teve-se oportunidade de desenvolver o trabalho que 

constitui a base deste relatório no Departamento de Intervenção Social da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto. Este departamento encontra-se inserido nos Serviços Partilhados 

e Corporativos da SCMP – uma das várias unidades operacionais da instituição, estando 

localizada na Rua Joaquim de Vasconcelos, nº 79, Porto. 

As primeiras semanas do estágio foram marcadas por um processo de 

familiarização com as atividades concretas desenvolvidas no âmbito do projeto e com 

alguns dos seus protagonistas - o que culminou com a construção da teoria da mudança. 

Durante este período inicial foi possível participar numa visita guiada, juntamente com 

responsáveis da SCMP e da Fundação Aga Khan Portugal numa visita guiada a uma das 

Estruturas Residenciais para Idosos da SCMP (ERPI Nossa Senhora da Misericórdia). 

Os meses seguintes foram dedicados ao processo de recolha de dados, quer através 

da leitura e codificação das informações processuais, quer através do questionamento da 

equipa técnica. Esta etapa tomou cerca de 80% do tempo total do estágio e exigiu um 

esforço sistemático de forma a que fosse cumprida dentro dos prazos definidos. Foi 

também nesta fase que foram mobilizados conhecimentos e competências decorrentes da 

formação precedente em Sociologia, nomeadamente no que toca à recolha e tratamento 

de dados. 

Em resultado da informação que ia sendo recolhida, procedeu-se à redação, a pedido 

da direção do Departamento de Intervenção Social da SCMP, de dois relatórios 

preliminares e um final, entregue a 7 de junho de 2019 e alvo de retificações até à data de 

conclusão do estágio. Por iniciativa própria e após a inexistência de feedback significativo 
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após a apresentação do primeiro relatório preliminar, foram construídas infografias que 

acompanhassem a elaboração dos relatórios seguintes, de forma a sintetizar os resultados 

em duas páginas e melhor captar a atenção dos responsáveis. 

Para além do trabalho realizado no âmbito deste exercício de avaliação, gerou-se, 

igualmente, a oportunidade de assistir, durante o período de estágio, a uma série 

conferências relacionadas com a temática do impacto social, sendo que os responsáveis 

da SCMP concederam total liberdade para o fazer durante o horário de estágio. Como tal, 

participou-se no “Fórum Impacto Social”, realizado no dia 7 de maio de 2019, iniciativa 

da Comunidade Impacto Social, bem como na formação “Como comunicar e avaliar o 

impacto da Responsabilidade Social Empresarial (RSE), ocorrida no âmbito do projeto 

“RSE INNOLAB” e que decorreu na reitoria da Universidade do Porto no dia 29 de maio. 

Para além destas, houve ainda oportunidade de presenciar (ainda que já após o 

término do estágio) ao V Fórum de Inovação Social da Área Metropolitana do Porto, que 

este ano teve como foco central a questão do impacto. Consideramos que a existência de 

um número alargado de iniciativas dedicadas ao tema da avaliação de impacto, e 

realizadas num tão curto espaço de tempo, indicia o interesse que a esta área tem vindo a 

adquirir. Nestes eventos cruzamo-nos com responsáveis de entidade públicas e empresas, 

embora tenha ficado a impressão de que o Terceiro Setor fosse o mais representado. 

Apesar disso, o carácter introdutório com que estas conferências apresentavam a temática 

parece transparecer que o conhecimento generalizado na sociedade sobre a área é ainda 

reduzido, mas que começa a fazer o seu caminho junto dos vários atores que a compõem. 
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Capítulo 3 – Avaliação de Impacto 

A elaboração de uma avaliação de impacto implica a delimitação clara do seu 

âmbito e objetivos, bem como a recolha de um corpo sistemático de dados que permitam 

a sua concretização. Neste sentido, dedicamos este capítulo a esses propósitos, assim 

como à identificação dos stakeholders e dos principais resultados colhidos por estes na 

sequência do seu envolvimento na RLIS-SCMP. Procuraremos explorar de que forma os 

dados evidenciados pela avaliação refletem a especificidade e o valor social desta 

modalidade de intervenção junto de populações em situações de exclusão social. 

3.1. Scope da avaliação  

Conforme referido no capítulo metodológico, o primeiro passo na realização de 

uma avaliação de impacto SROI passa por estabelecer o scope ou alcance que a análise 

terá. Como tal, e de acordo com aquelas que foram as nossas opções metodológicas, 

apresentamos de forma sintetizada os objetivos, meios disponíveis e focos sobre os quais 

este exercício de avaliação incidiu. 

1) Propósito da análise » o objetivo desta análise foi o de avaliar o retorno social 

gerado pela Rede Local de Intervenção Social (o seu Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social) da Santa Casa da Misericórdia do Porto; 

2) Audiência » esta análise dedicou-se, primordialmente, à Santa Casa da 

Misericórdia do Porto, entidade implementadora do projeto e onde o SAAS se 

encontra sediado Contudo, poderá também interessar a outros parceiros 

envolvidos neste projeto, responsáveis políticos e à comunidade em geral; 

3) Contexto »  A RLIS-SCMP é um projeto iniciado em agosto de 2016, que incidiu 

sobre o território correspondente à União das Freguesias de Cedofeita, Santo 

Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau, Vitória e União de Freguesias de Lordelo do 

Ouro e Massarelos do Concelho do Porto. A RLIS inclui duas modalidades de 

apoio – o serviço de atendimento e o serviço de acompanhamento social. Estes 

serviços incluem atividades de informação, aconselhamento e encaminhamento 

para respostas ou prestações sociais, que vão ao encontro das necessidades 

evidenciadas por indivíduos/agregados familiares; 
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4) Recursos » apenas recursos humanos e o tempo respetivo. A entidade-alvo não 

investiu recursos específicos na avaliação de impacto; 

5) Quem levará a cabo o trabalho » o trabalho de avaliação foi levado a cabo a título 

individual, ainda que sob a tutela da orientadora deste relatório e sob a supervisão 

de uma responsável da SCMP. Devido à especificidade da condição de estagiário, 

diríamos que a análise foi feita externamente, na medida que, em primeiro lugar, 

quem a conduziu não tem qualquer vínculo ao projeto ou à entidade que o 

promoveu e, em segundo lugar, a sua validade foi alvo de escrutínio externo; 

6) Alcance das atividades que serão alvo de análise » foram apenas avaliados os 

impactos gerados pelo Serviço de Acompanhamento da RLIS. Contudo, alguns 

dos beneficiários que recorrem inicialmente ao Serviço de Atendimento, acabam 

por ser encaminhados para o Serviço de Acompanhamento; 

7) Período temporal de análise » a análise incidiu sobre o período de 32 meses que 

decorreu entre o início do projeto, em agosto de 2016 e a data de 31 de março de 

2019; 

8) Tipologia de análise » Esta análise SROI é de carácter avaliativo, uma vez que se  

realizou na fase final de implementação do projeto. 

3.2. Identificação dos stakeholders 

Os stakeholders ou “partes interessadas” representam todos os atores ou entidades 

que têm algum papel no desenvolvimento do projeto ou que dele beneficiam, direta ou 

indiretamente. Deste modo, identificaram-se 7 stakeholders da RLIS-SCMP, que 

passaremos, de seguida, a elencar. 

1) POISE – é a entidade que financia de forma mais substancial a realização do 

projeto. Este é o investidor social cujos objetivos se encontram definidos no 

enquadramento de princípios que definem o programa. Para além do contributo 

que a RLIS-SCMP poderá ter representado para a persecução destes, não se 

prevê a obtenção de mais nenhum resultado decorrente da realização do projeto 

para este stakeholder em particular sendo que, por isso, não foi incluído nesta 

avaliação.  
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2) Instituto da Segurança Social – é a entidade que monitoriza o projeto e que 

atribui o restante financiamento. Os resultados que o ISS obtém através da RLIS 

(e da RLIS-SCMP, neste caso em particular), prendem-se, sobretudo, com a 

libertação de recursos para outros fins, devido à delegação de tarefas que, até 

então lhe competiam, para outras instituições. A avaliação dos impactos desta 

transição de responsabilidades seria particularmente relevante, inscrevendo-se 

numa lógica de eficiência na seleção e implementação de políticas públicas. 

Contudo, esta análise seria apenas possível caso pudéssemos estabelecer uma 

comparação entre os resultados obtidos pela intervenção do ISS e da RLIS-

SCMP – algo que não é exequível, por várias razões, nomeadamente a 

inexistência/ impossibilidade de acesso aos dados relativos aos serviços 

prestados anteriormente pelo ISS. Deste modo, o ISS foi considerado como um 

investidor social, não tendo sido incluído na nossa avaliação. 

3) SCMP – é a entidade implementadora. Em termos de recursos disponibilizados 

para o projeto, listam-se apenas a cedência de instalações e a partilha de know-

how. A Misericórdia do Porto é, simultaneamente, uma entidade parceira da 

RLIS-SCMP, na medida em que se verificou, em múltiplas ocasiões, a 

articulação do SAAS com outras valências da instituição, no sentido de 

satisfazer necessidades evidenciadas pelos beneficiários. No que toca aos 

resultados decorrentes do projeto, identificamos apenas o aumento do 

reconhecimento público da instituição e a contribuição para o cumprimento da 

missão e dos valores da instituição. Desta forma, a SCMP, não foi incluída 

enquanto stakeholder beneficiado pela RLIS. 

4) Beneficiários – as pessoas em vulnerabilidade social que mobilizaram ou foram 

encaminhadas para o SAAS da RLIS-SCMP são o público-alvo deste projeto, 

representando, à partida, aqueles que experimentaram de forma mais direta os 

resultados subsequentes à realização do projeto. Como tal, foram incluídos na 

avaliação de impacto, através dos registos processuais dos agregados familiares. 

5) Cuidadores – embora muitos não beneficiem diretamente da ação da RLIS-

SCMP (por não fazerem parte do agregado familiar alvo da intervenção), 

verificou-se, em várias situações, que eram os cuidadores de dependentes, na 
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sua maioria idosos, que sinalizavam situações de necessidade de integração em 

respostas sociais adequadas. Como tal, este stakeholder foi considerado na 

avaliação de impacto. 

6) Sociedade – uma vez que o projeto é financiado por fundos públicos e 

comunitários, a sociedade constitui, ainda que de forma indireta, um 

stakeholder financiador. Contudo, se considerarmos a prestação de serviços de 

proteção social,  não na ótica de despesa, mas numa perspetiva de investimento, 

como forma a mitigar custos para o erário público no futuro, constata-se que a 

sociedade, enquanto todo, beneficia da ação RLIS, neste caso em particular da 

RLIS-SCMP. Deste modo, a sociedade enquanto stakeholder foi considerada 

na avaliação do impacto gerado pelo projeto. 

7) Parceiros institucionais – incluem um vasto leque de instituições que trabalham 

em articulação com SAAS da RLIS-SCMP, nas quais se incluem entidades 

públicas, como as juntas de Freguesia, Centros de Saúde e hospitais incluídos 

nos territórios de intervenção, a Câmara Municipal do Porto, a Domus Social, 

PSP, Delegação de Saúde, Proteção Civil; e iniciativas particulares como a Cruz 

Vermelha, Médicos do Mundo, Associação Cais, Obra Diocesana Pinheiro 

Torres, Albergues do Porto, Conferência Vicentina de São Vicente Paulo, 

Assistência Médica Internacional, Re-food, Mundo a Sorrir, Agência de 

Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro entre outras. Os resultados 

obtidos pelas entidades parceiras prendem-se, sobretudo, com o aumento da 

eficácia das suas intervenções, devido à promoção de ações concertadas e no 

aumento do alcance à população em situações de vulnerabilidade social. Devido 

à quantidade e heterogeneidade dos parceiros que compõem a RLIS-SCMP, este 

stakeholder não foi considerado para efeitos de avaliação. 
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3.3. Caracterização sociodemográfica dos beneficiários RLIS-SCMP 

Dos 268 processos em análise, 185 correspondem a agregados unipessoais, o que 

significa que mais de 2/3 do total de Acordos de Intervenção Social foram celebrados 

com pessoas que vivem sós. Este dado é um forte indicador de isolamento e consequente 

vulnerabilidade social, uma vez que em grande parte dos casos assinalados, os 

beneficiários não dispunham de qualquer tipo de retaguarda familiar, sobretudo por 

indisponibilidade dos familiares ou pela existência de conflitos com estes. Perante estas 

situações, e caso se afigurasse como possível, parte do trabalho da equipa técnica passou 

pela procura e reatamento de relações com familiares, que pudessem servir como suporte 

aos beneficiários isolados. 

Figura 2. Distribuição dos agregados familiares, por tipologia (n= 268) 

 

Dos restantes agregados em acompanhamento, 51 representam famílias nucleares 

com dois elementos, que se subdividem em duas tipologias distintas: por um lado, casais 

sem filhos ou cujos filhos se autonomizaram; por outro, um dos progenitores em 

coabitação com um descendente. Apenas uma percentagem residual de agregados 

corresponde a famílias alargadas. Nestes, as principais problemáticas tendem a centrar-se 

não no combate ao isolamento, mas na garantia de que as necessidades básicas de todos 

os elementos são satisfeitas. Estes dados vão ao encontro da tendência das últimas 
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décadas de diminuição do número de elementos no seio dos agregados familiares e o 

crescente isolamento, que afeta sobretudo as populações mais idosas.  

No que toca à distribuição dos beneficiários por género, estamos perante um cenário 

relativamente equitativo, com ligeiro pendor para as mulheres, que representam 52% do 

total de indivíduos em análise. Em termos etários, a média situa-se nos 52,75 anos de 

idade18. Contudo, a elevada dispersão em torno da média oferece-nos uma visão 

enviesada e redutora da realidade. Quando analisada por grupos etários, verifica-se que a 

população mais velha tem um peso relativo superior àquele que a média sugere. 

Figura 3. Distribuição etária dos beneficiários 

 

Os indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos de idade representam mais de 

35% do total de beneficiários alvo da intervenção da RLIS-SCMP. Esta realidade é ainda 

mais evidente se tivermos apenas em conta os agregados unipessoais. Neste quadro, o 

grupo dos 65+ representa quase metade dos beneficiários e a faixa etária mais comum é 

a dos indivíduos com 75 ou mais anos de idade, que correspondem a 27% do total de 

isolados. Os dados revelam que existe uma parte substancial de indivíduos que estão 

numa situação de dupla vulnerabilidade social, ao acumularem o facto de viverem 

isolados com a sua avançada idade. 

 
18 Com desvio padrão igual a 24,83 (arred. a duas c.d.) A idade considerada para a análise corresponde 

à idade dos beneficiários no momento do seu 1º atendimento respetivo (cálculo efetuado com base nas suas 

datas de nascimento. Como tal, a atual idade dos beneficiários será superior (à exceção dos beneficiários 

que faleceram nesse período). No caso dos beneficiários nascidos durante o período de atendimento ou 

acompanhamento (6), foi considerado o valor de 0 anos de idade. 
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Do outro lado do espetro, verifica-se a existência de um número substancial de 

indivíduos (52) que possui idade igual ou inferior a 18 anos de idade, correspondendo a 

13% do total de beneficiários. Por um lado, estas crianças e jovens, encontram-se em 

situação de particular vulnerabilidade, uma vez que estão dependentes dos titulares do 

agregado; por outro, prevê-se que alguns dos impactos gerados pela intervenção junto 

destes tenham um carácter mais prolongado no tempo. 

Figura 4. Distribuição dos beneficiários por estado-civil (n= 39819) 

 

Quanto ao estado-civil20, a maioria dos beneficiários são solteiros, mesmo quando 

excluímos da análise os indivíduos no grupo etário mais jovem (0-18 anos de idade). A 

tendência que os dados revelam é, mais uma vez, de isolamento desta população, na 

medida em que apenas pouco mais de 1/5 dos beneficiários vive no contexto de alguma 

forma de conjugalidade (casamento ou união de facto). 

Os beneficiários RLIS-SCMP apresentam inicialmente, em média, rendimentos 

líquidos mensais de 280,52 €21. O rendimento médio por agregado situa-se nos 418,05€ 

 
19 Não se conseguiram obter os dados relativos ao estado-civil relativos a dois dos beneficiários. 
20 Foi considerado o estado-civil dos beneficiários à data do seu respetivo 1º atendimento. 
21 Com desvio padrão igual a 253,22 (arred. a duas c.d.). Foram considerados os rendimentos 

apresentados pelos beneficiários no mês do seu 1º atendimento respetivo. Como tal, os valores podem ter 

sofrido variações, provocadas sobretudo, pelo facto de as pensões, particularmente as mais baixas, serem 

alvo de atualizações. 
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(com desvio-padrão de 307,06; arred. a duas c.d.) por mês, pese embora o rendimento 

mediano seja consideravelmente mais baixo, fixando-se nos 380,05€ mensais. 

Contudo, estes valores não têm em conta a variação do número de elementos de 

cada agregado. Tendo em conta as oscilações nas composições familiares, o rendimento 

médio por adulto equivalente é de 343,84€ (com desvio-padrão de 243,71; arred. a duas 

c.d.). Este valor encontra-se muito aquém dos valores definidos pelo INE como os 

indicadores da linha de pobreza (454€ em 2017 e 468€ em 2018, por adulto equivalente) 

(INE, 2017, p. 1; INE, 2018, p. 1). Por um lado, estes dados revelam a continuidade da 

existência de uma franja populacional significativa que sobrevive num contexto de 

profunda escassez de recursos. Por outro lado, estes elementos permitem-nos concluir que 

a RLIS-SCMP alcançou o público-alvo pretendido, ao ter chegado a tantos agregados em 

situação de carência económica. 

Figura 5. Distribuição dos beneficiários por fonte de rendimento (n = 400) 

 

Quando analisados pelo prisma da origem dos rendimentos, constata-se que mais 

de metade dos beneficiários da RLIS-SCMP tem nas pensões ou prestações sociais o seu 

único meio de subsistência. Embora parte deste valor seja explicado pelo peso que os 

indivíduos em idade de reforma têm na população em análise, estes representam apenas 

uma parte do total que beneficia de prestações sociais. Os restantes correspondem a 
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pessoas que auferem pensões antecipadas, de sobrevivência, subsídios de desemprego e 

social de desemprego e abonos pré-natais. 

Contudo, a maioria destes indivíduos, que devido à sua idade, não são elegíveis 

para a pensão de velhice são pensionistas por invalidez, algo que transparece situações de 

particular vulnerabilidade social. Isto significa que, para além das restrições do ponto de 

vista económico, estas pessoas apresentam algum tipo de debilidade física ou mental que 

as impede de integrar o mercado de trabalho – o que por sua vez agrava a sua capacidade 

económica.  

O facto de uma parte substancial dos beneficiários não participar ativamente no 

mercado de trabalho, seja pela sua idade, por impedimentos ao nível da saúde ou por 

situação de desemprego, constitui um dos principais fatores de exclusão social, não só 

pela diminuição ou até ausência de rendimentos que isso implica, como também pela 

inexistência de relações sociais que normalmente decorrem das sociabilidades 

estabelecidas em contexto laboral. Apenas 10% dos indivíduos auferiam rendimentos 

provenientes do trabalho ou outras fontes na altura do seu primeiro contacto com a RLIS-

SCMP. Por fim, é de destacar o facto de existir uma percentagem de indivíduos isolados 

que não detinham, no momento em que iniciaram o seu atendimento na RLIS-SCMP, 

qualquer fonte de rendimento – o que constitui uma situação de emergência social a que 

o projeto tentou dar resposta. 

A caracterização sociodemográfica desta população aponta para a existência de três 

fatores-chave que contribuem para a sua exclusão social. Em primeiro lugar, o 

isolamento, materializado na predominância de agregados unipessoais, que sugere a 

inexistência de redes familiares que possam servir como suporte destes indivíduos. Em 

segundo lugar, a idade avançada e as possíveis perdas de capacidades psico-motoras que 

daí advêm. Em terceiro lugar, os baixos níveis de rendimentos disponíveis, que expõem 

uma parte considerável dos agregados a situações de privação. Convém notar que estes 

elementos não são mutuamente exclusivos, existindo confluência de fatores de 

vulnerabilidade nalguns casos. 
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3.4. Teoria da mudança 

A teoria da mudança pode ser definida como um mapa que estabelece o caminho 

entre as ações desenvolvidas por um determinado projeto e os resultados que pretende 

alcançar. No contexto da presente avaliação de impacto, a teoria da mudança foi 

construída numa fase preliminar com o intuito de perceber concretamente: 1) as principais 

atividades desenvolvidas no quotidiano pela equipa técnica; 2) quais os resultados mais 

relevantes e frequentes; 3) qual o encadeamento lógico-temporal dos resultados 

alcançados. A teoria da mudança serviu, igualmente, como base para o posterior 

desenvolvimento dos indicadores necessários para medir a mudança operada pelo projeto. 

Na sua construção, recorremos à listagem dos resultados previstos, contida na plataforma 

(Ação Social – Interface Parceiros), bem como às informações fornecidas pela equipa da 

RLIS-SCMP, junto da qual a teoria da mudança foi sendo construída e alvo de 

reformulações, até chegarmos à versão que apresentamos nas próximas páginas. 

Na elaboração da teoria da mudança, foram analisados os pressupostos associados 

a cada ligação causal entre as atividades e os resultados. Tal permite compreender as 

razões pelas quais os resultados alcançados poderão ficar aquém dos esperados. Uma vez 

que foram considerados na avaliação um número significativo de resultados, 

apresentamos, de forma breve, os principais pressupostos da teoria da mudança da RLIS: 

1. O primeiro pressuposto que influencia, de forma transversal, o alcance dos 

resultados, é a motivação e ação célere dos beneficiários face às indicações e 

orientações da equipa técnica; 

2. Existirem condições de deslocação e acesso dos beneficiários aos diferentes 

serviços/respostas, para os quais são encaminhados, é um segundo pressuposto 

ligado aos diferentes resultados esperados; 

3. Um outro pressuposto no que concerne ao acesso a rendimentos, é a aprovação 

pelo Instituto da Segurança Social dos pedidos de apoio económico apresentados 

pela equipa técnica, bem como a capacidade e aprovação de pedidos de apoio 

apresentados a outras organizações da comunidade; 

4. Para que se verifique a integração e manutenção de emprego, pressupõe-se a 

existência de ofertas de trabalho disponíveis e adequadas ao perfil dos 
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beneficiários em situação de desemprego; 

5. Ao nível do acesso à habitação, presume-se a existência de vagas na Domus 

Social e que os preços de mercado no acesso a habitação se mantêm constantes; 

6. Na área da Formação, a existência de oferta formativa direcionada aos 

beneficiários da RLIS-SCMP, bem como a existência de vagas nos períodos de 

encaminhamento, é um pressuposto que influencia o acesso a cursos de 

formação de pessoas em vulnerabilidade social; 

7. Ao nível da integração em Respostas Sociais, a existência de vagas disponíveis 

nas instituições é um fator preponderante para que beneficiários tenham acesso 

a cuidados e serviços que aumentem o seu bem-estar (ex. ERPI, SAD, entre 

outros)
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Figura 6. Esquema da Teoria da Mudança da RLIS-SCMP 
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 Figura 6. Esquema da Teoria da Mudança da RLIS-SCMP (continuação)
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3.5. Frequência dos resultados 

Os principais resultados alcançados pela RLIS-SCMP podem ser agrupados em seis 

grandes áreas: 1) Rendimentos; 2) Emprego; 3) Habitação; 4) Educação/Formação; 5) 

Saúde e 6) Respostas Sociais. Em cada área estão elencados uma série de resultados para 

diferentes stakeholders. Por sua vez, para cada resultado identificado foi criado um ou 

mais indicadores que permitissem medir a quantidade de mudança gerada, isto é, a 

frequência de cada resultado. 

Devido à variedade e interdependência das áreas de intervenção da RLIS-SCMP, 

optamos por cingir a análise aos resultados mais frequentes e cujo impacto será sentido a 

curto prazo. A título de exemplo, é conhecido e está descrito na literatura que os níveis 

de rendimento têm impactos ao nível dos outputs na saúde – contudo a nossa análise não 

contempla (entre muitas outras) a relação entre o aumento de rendimentos e a melhoria 

do estado de saúde uma vez que essa relação não é explicada diretamente e os seus efeitos 

tendem a manifestar-se a longo-prazo. Isto significa que há, na realidade, uma 

subestimação o valor social gerado. 

Para além de todos os resultados elencados neste ponto, o trabalho desenvolvido 

pelas técnicas conduziu ao alcance de impactos noutros domínios, como a redução dos 

conflitos no seio familiar, aumento da autoconfiança, diminuição do stress e ansiedade 

provocada por diversos problemas, melhoria do comportamento na escola de crianças, 

etc. Optou-se por não incluir estes resultados (entre outros) pelo seu carácter intangível 

e/ou reduzida frequência, bem como por não terem sido destacados pela equipa técnica 

no momento de auscultação, na fase inicial da avaliação. 

3.5.1. Rendimentos 

Dada a precariedade económica que caracteriza a maioria dos agregados que são 

alvo de acompanhamento por parte da RLIS, muitos dos esforços levados a cabo pela 

equipa técnica vão no sentido de criação das condições de acesso a direitos, 

nomeadamente ao nível das prestações sociais, por forma a aumentar o rendimento 

disponível das famílias, evitando/reduzindo situações de privação e/ou endividamento. 

Neste âmbito, verificou-se um total de 82 prestações sociais atribuídas o que possibilitou 
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o aumento dos rendimentos dos indivíduos. 

Durante a intervenção, foram elaborados requerimentos que foram indeferidos e 

outros que permanecem a aguardar decisão, sendo que, até ao término do projeto, o 

número de prestações atribuídas poderá aumentar. Convém notar que o número de 

prestações sociais atribuídas não corresponde a um número equivalente de beneficiários, 

uma vez que há situações (ainda que reduzidas) nas quais o mesmo beneficiário passou a 

auferir dois tipos de prestações sociais. 

Quadro 1. Rendimentos – Indicadores utilizados e frequência de resultados 

Resultados Indicador Quant. 

Indivíduos 

com 

dificuldades 

económicas 

aumentam os 

seus 

rendimentos 

Acesso à Pensão de Velhice (PV), 

social de velhice (PSV) ou pensão 

antecipada 

N.º de pessoas que passaram a 

auferir PV, PSV ou pensão 

antecipada 

6 

Acesso ao Complemento Solidário 

para Idosos (CSI) 

N.º de pessoas que passaram a 

auferir CSI 
8 

Acesso a Pensão de Invalidez 
N.º de pessoas que passaram a 

auferir pensão de invalidez 
3 

Acesso ao Complemento por 

Dependência 

N.º de pessoas que passaram a 

auferir complemento por 

dependência 

9 

Acesso ao Rendimento Social de 

Inserção (RSI) 

N.º de pessoas que passaram a 

auferir RSI 
30 

Acesso a outras prestações sociais22 

N.º de pessoas que passaram a 

beneficiar de outras prestações 

sociais 

26 

Recebimento de retroativos das 

pensões atribuídas 

N.º de pessoas que receberam 

retroativos das pensões atribuídas 
18 

Indivíduos obtêm meios para fazer face a encargos 

urgentes 

N.º de agregados que beneficiaram 

de apoios económicos pontuais 
120 

Reintrodução de valor na economia, por via da 

regularização ou redução de dívidas 

N.º de agregados que reduziram ou 

regularizaram as suas dívidas 
39 

 

 

É também importante ressalvar que, em duas situações, a atribuição de uma 

prestação social implicou a cessação do usufruto de uma outra, embora tenha 

representado, considerando o diferencial entre o rendimento inicial e a prestação 

atribuída, um aumento dos rendimentos líquidos dos seus titulares. Para além das 

 
22 Esta categoria inclui prestações relativas a: Programa “Porto Solidário” Prestação Social para a 

Inclusão (Complemento Base e/ou Complementos), Bonificação por Deficiência; Subsídio de Educação 

especial, fundo de garantia de alimentos devidos a menores, Pensão de Alimentos, Abono de Família e 

pensões do estrangeiro. 
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prestações correspondentes, o deferimento de atribuição de pensões permitiu que 18 

beneficiários recebessem retroativos, que totalizaram um valor superior a 47.310€. 

Em situações em que os beneficiários não são elegíveis para a atribuição de 

prestações sociais ou encontram-se ainda a aguardar a decisão do seu requerimento, a 

equipa técnica elabora propostas, remetidas à Segurança Social e a outras instituições, de 

apoios económicos pontuais. Dos 268 agregados familiares em análise, cerca de metade 

(120), receberam pelo menos um apoio económico, tendo sido atribuído, no total, um 

valor superior a 67.600€. Estes apoios foram atribuídos aos agregados em situações de 

maior carência económica, sendo canalizados para situações urgentes, como o pagamento 

de despesas com alimentação e medicação, renda ou pagamento de dívidas. 

O aumento de rendimentos traduz-se em resultados não só para os beneficiários, 

bem como para a sociedade, enquanto todo, através da reintrodução de valor na economia, 

por via da regularização ou redução de dívidas. Neste âmbito, o trabalho de gestão e 

capacitação financeira da RLIS-SCMP permitiu que 39 agregados regularizassem ou 

reduzissem as suas dívidas, num valor saldado que supera os 24 mil euros. 

3.5.2. Emprego 

Quadro 2. Emprego – Indicadores utilizados e frequência de resultados 

Resultados Indicador Quant. 

Pessoas desempregadas 

integram o mercado de 

trabalho 

Obtenção de emprego (até seis 

meses) 

1) N.º de pessoas que 

obtiveram emprego, por 

um período igual ou 

inferior a seis meses 

15 

Obtenção de emprego (mais de 

seis meses) 

2) N.º de pessoas que 

obtiveram emprego, por 

um período superior a seis 

meses 

10 

Redução da despesa 

pública provocada por 

situações de desemprego 

Obtenção de emprego (até seis 

meses) 
Igual ao ponto 1) 15 

Obtenção de emprego (mais de 

seis meses) 
Igual ao ponto 2) 10 

 
 

No que toca à área do emprego, o acompanhamento da equipa técnica da RLIS teve 

como resultado a integração de 25 pessoas desempregadas no mercado de trabalho – um 

valor significativo se tivermos em consideração a reduzida proporção de beneficiários em 
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idade ativa. Esta integração tem também impacto para a sociedade, não só porque estes 

indivíduos deixam de auferir prestações que visam suprir situações de desemprego, como 

passam eles próprios a ser contribuintes ativos no sistema de segurança social e no sistema 

fiscal global. 

3.5.3. Habitação 

No âmbito da habitação, o trabalho da RLIS foca-se sobretudo em três vertentes. A 

primeira vertente é relativa à resolução de situações nas quais a saída da habitação ou 

quarto de pensão em que os agregados residem é inevitável. Nestes casos, a intervenção 

consiste no apoio à procura de soluções habitacionais alternativas. Verificou-se como 

principais resultados, a mudança de nove pessoas para nova habitação com renda mais 

baixa, a mudança de 39 pessoas desalojadas ou em situação de despejo eminente para 

novo quarto e 12 pessoas conseguiram mudar para uma nova habitação. 

Existem situações em que a intervenção da equipa técnica permitiu acelerar de 

forma significativa o processo de atribuição de habitação social, através da orientação de 

indivíduos que se encontravam numa situação de particular vulnerabilidade física para a 

anexação de relatórios médicos aos seus processos junto da Domus Social, para que a sua 

situação fosse considerada como prioritária. Além dos resultados indicados, 36 pessoas 

desalojadas integraram, através de ações de emergência, alojamento social temporário. 

Através da mudança gerada, decorre igualmente como impacto para a sociedade, a 

redução da despesa pública resultante da prevenção de situações de sem-abrigo (87 

situações). Pelo facto de estes indivíduos se encontrarem numa situação de despejo 

iminente e/ou numa situação de desalojamento, possuírem parcos rendimentos (inclusive 

nalguns casos, nenhum), com retaguarda familiar fraca ou nula, indisponível para apoiar 

(mesmo de forma temporária), consideramos que existiria uma probabilidade 

significativa de experienciarem uma situação de sem-abrigo. 

As consequências e os riscos de uma situação de sem-abrigo representam um custo 

significativo para a sociedade, sendo que a prevenção deste tipo de situações resultará 

numa potencial redução da despesa pública. Este ponto será explorado de forma mais 

profunda na exposição das aproximações financeiras. 

 



 

78 

Quadro 3. Habitação – Indicadores utilizados e frequência de resultados 

Resultados Indicador Quant. 

Indivíduos em 

situação de despejo 

acedem a nova 

habitação 

Mudança para nova 

habitação com renda mais 

acessível 

N.º de pessoas que conseguiram 

aceder a habitação com renda mais 

baixa 

9 

Mudança para novo quarto 

por situação de despejo 

eminente 

1) N.º de pessoas desalojadas ou em 

situação de despejo eminente que 

conseguiram quarto 

39 

Mudança para nova 

habitação por situação de 

despejo eminente 

2) N.º de pessoas desalojadas ou em 

situação de despejo eminente que 

conseguiram habitação 

12 

Indivíduos sem habitação conseguem abrigo 

temporário 

3) N.º de pessoas que foram 

integradas em acolhimento 

temporário 

36 

Redução da despesa 

pública resultante 

da prevenção de 

situações de sem-

abrigo 

Mudança para novo quarto 

por situação de despejo 

eminente 

Igual ao ponto 1) 39 

Mudança para nova 

habitação por situação de 

despejo eminente 

Igual ao ponto 2) 12 

Integração de indivíduos em 

alojamento temporário 
Igual ao ponto 3) 36 

Redução da despesa pública com ações de despejo N.º de ações de despejo prevenidas 5 

Redução da despesa 

pública através da 

prevenção de 

problemas de 

saúde/acidentes 

provocados por más 

condições 

habitacionais 

Mudança para habitação 

com melhores condições de 

segurança/salubridade 

N.º de pessoas que foram realojadas 

em habitação com melhores 

condições de segurança e 

salubridade 

11 

Melhoria das instalações 

sanitárias 

N.º de pessoas cuja habitação foi 

alvo de intervenção para melhoria 

das instalações sanitárias 

5 

Desinfestação da habitação 
N.º de pessoas cuja habitação foi 

alvo de ação de desinfestação 
6 

Higienização da habitação 
N.º de pessoas cuja habitação foi 

alvo de ação de higienização 
15 

Organização Habitacional 

N.º de pessoas cuja habitação foi 

alvo de ação de organização 

habitacional 

8 

 
 

Na segunda vertente, são desenvolvidas ações de prevenção de situações de 

despejo. Tal pode acontecer, por um lado, de forma indireta, através da disponibilização 

de rendimentos que as famílias canalizam para o pagamento das despesas de habitação, 

e, por outro, são desenvolvidos esforços diretos de antecipação face a situações de despejo 

futuras, através da procura de soluções habitacionais que mais se adequem aos 

rendimentos disponíveis dos agregados, para que estes não incorram em incumprimento 

com o pagamento da sua renda no futuro. Para além disso, é por vezes mobilizado o apoio 
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jurídico pro-bono da SCMP, cuja intervenção permitiu evitar o despejo de cinco 

agregados familiares, decorrendo um impacto positivo para a sociedade, nomeadamente, 

a redução da despesa pública com ações de despejo.   

Na terceira vertente de intervenção da área habitacional, os beneficiários possuem 

habitação assegurada, só que sem condições de segurança ou salubridade. Nesse sentido, 

a RLIS-SCMP encetou esforços no sentido de levar a cabo melhorias na segurança e 

higiene habitacionais. Os resultados neste âmbito não são mais frequentes, devido à 

resistência de muitos dos beneficiários em realizar alterações às suas habitações. Ainda 

nesta vertente, 11 pessoas foram realojadas em habitações com melhores condições. 

 Apesar destas mudanças terem impactos profundos no quotidiano de quem delas 

beneficiou, optou-se por considerar estes resultados apenas numa lógica da poupança de 

custos que poderão representar para a sociedade. Isto aconteceu, por um lado, pela 

dificuldade em perceber quais os impactos concretos gerados nos beneficiários a curto-

prazo; por outro, porque algumas das intervenções foram realizadas com grande 

resistência por parte das pessoas, que pelo desenvolvimento de alguma patologia ou por 

força do hábito, não eram capazes de reconhecer a falta de condições das suas casas. 

3.5.4. Educação e Formação 

A intervenção ao nível da Educação e Formação baseou-se na orientação, 

encaminhamento e acompanhamento de crianças/jovens para integração em modalidades 

de ensino especializadas e/ou melhoraria do desempenho escolar, bem como de adultos 

que, não estando integrados no mercado de trabalho, necessitam de melhorar 

competências através de formação profissional. 

Neste âmbito verificou-se como principal resultado a melhoria do conhecimento e 

competências de crianças, jovens e adultos, através da integração em ações de 

alfabetização, cursos de formação profissional, sessões de terapia da fala e ocupacional, 

bem como integração em ensino especial. 
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Quadro 4. Educação e Formação - Indicadores utilizados e frequência de resultados 

Resultados Indicador Quant. 

Indivíduos 

melhoram 

conhecimentos 

e competências 

Integração em ação de 

alfabetização 

N.º de pessoas que foram integradas em 

ações de alfabetização 
2 

Integração e conclusão de 

curso de formação 

profissional 

N.º de indivíduos que integraram e 

completaram com sucesso cursos de 

formação profissional 
7 

Integração em terapia da 

fala ou ocupacional 

N.º de crianças e jovens integradas em 

terapia da fala ou ocupacional 
4 

Integração em ensino 

especial 

N.º de crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais que 

passaram a beneficiar de 

acompanhamento especializado 

2 

Redução da despesa pública através da 

prevenção de retenções, por melhoria dos 

resultados escolares 

N.º de crianças de jovens que 

melhoraram as suas notas escolares 
8 

 
 

O acompanhamento individualizado na educação de crianças e jovens permitiu a 

melhoria do desempenho escolar (melhoria de notas) de oito crianças e jovens. Embora 

este resultado possa vir a ter múltiplos impactos nestes beneficiários, estes apenas se irão 

verificar a longo-prazo. Contudo, se partirmos do pressuposto que, ao melhorarem as 

notas, uma parte evitou ficar retido no mesmo ano escolar, podemos então analisar este 

resultado pela ótica da sociedade, na medida em que poderá representar uma diminuição 

da despesa pública (sem incluirmos os efeitos a longo-prazo). 

3.5.5. Saúde 

No que toca à área de saúde destacam-se, em primeiro lugar, as ações da equipa 

técnica da RLIS ao nível da cooperação e articulação estratégica com outras entidades e 

serviços da comunidade, que permitiram que 51 indivíduos obtivessem medicação de 

forma gratuita. Este apoio é fundamental para a manutenção ou melhoria do estado de 

saúde dos beneficiários que recorrem à RLIS, uma vez que em contextos de privação, os 

indivíduos tendem a abdicar da medicação que lhes é prescrita em detrimento da 

satisfação de outras necessidades.  

O valor total de medicação doado, até março de 2019 ascende aos 13.000€, sendo 

que este tenderá a aumentar, uma vez que alguns dos beneficiários recebem apoios 

mensais, ou sempre que tal se justifica. Para além disso, a intervenção permitiu 
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igualmente que fossem doadas ou fornecidas a título temporário, ajudas técnicas 

(conforme indicado no quadro 5.), o que permitiu melhorar a mobilidade, autonomia e 

bem-estar de pessoas em vulnerabilidade social. 

Quadro 5. Saúde – Indicadores utilizados e frequência de resultados 

Resultados Indicador Quant. 

Indivíduos 

obtêm ajudas 

técnicas, 

próteses e 

medicação, 

melhorando a 

sua mobilidade, 

autonomia e 

bem-estar  

Obtenção da medicação 

prescrita 

N.º de pessoas que obtiveram acesso à 

medicação prescrita a título gratuito 
51 

Obtenção de cadeira de 

rodas 

N.º de pessoas que obtiveram acesso a 

cadeira de rodas a título gratuito 
2 

Obtenção de canadianas 
N.º de pessoas que obtiveram acesso a 

canadianas a título gratuito 
1 

Obtenção de cadeira 

sanitária 

N.º de pessoas que obtiveram acesso a 

cadeira sanitárias a título gratuito 
2 

Obtenção de cama 

articulada 

N.º de pessoas que obtiveram acesso a 

cama articulada a título gratuito 
1 

Obtenção de óculos 
N.º de pessoas que obtiveram óculos de 

forma gratuita 
5 

Obtenção de prótese 

dentária 

N.º de pessoas que obtiveram próteses 

dentária de forma gratuita 
2 

Indivíduos 

melhoram e/ou 

estabilizam a 

sua condição de 

saúde 

Acompanhamento 

regular pelos cuidados 

de saúde primários 

1) N.º de pessoas que foram acompanhadas 

e/ou encaminhadas para consultas de saúde 

familiar/médico de família 

62 

Acompanhamento 

regular por 

especialidades de saúde 

mental 

2) N.º de indivíduos que foram 

encaminhados para consultas e 

acompanhamento por especialidades de 

saúde mental 

28 

Acesso a consultas de 

oftalmologia 
N.º de consultas de oftalmologia realizadas 14 

Acesso a consultas de 

medicina dentária 

N.º de pessoas que beneficiaram de consulta 

de medicina dentária de forma gratuita 
19 

Indivíduos com comportamentos aditivos 

são integrados em comunidade terapêutica, 

obtendo tratamento 

3) N.º de indivíduos integrados em 

comunidade terapêutica 
5 

Redução da 

despesa pública 

em custos de 

serviços de 

urgência e 

internamentos 

Prevenção de urgências 

pelo acompanhamento 

da saúde familiar 

Igual ao ponto 1) 62 

Prevenção de urgências 

pelo acompanhamento 

da saúde mental 

Igual ao ponto 2) 28 

Diminuição dos custos económicos 

associados à dependência de substâncias  
Igual ao ponto 3) 5 

 
 

A intervenção da equipa da RLIS resultou igualmente no encaminhamento para os 

cuidados de saúde primários. Prevê-se que esta atividade tenha um grande impacto na 

saúde dos beneficiários, pois o acompanhamento médico regular é tido como fundamental 
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para a manutenção de um bom estado de saúde. Para além disso, o acompanhamento 

médico terá como resultado a diminuição do desenvolvimento de patologias mais 

gravosas e de condições de saúde agudas, o que irá resultar numa diminuição dos custos 

hospitalares com serviços de urgência – um resultado que beneficia toda a sociedade. 

Verificaram-se algumas situações em que os beneficiários foram encaminhados 

para consultarem os seus médicos de família, por forma a obterem declarações médicas 

necessárias ao requerimento de habitação ou prestações sociais. Embora estas consultas 

não sejam realizadas com o estrito intuito de melhorar a condição de saúde dos 

beneficiários, acabam por ser um meio para que os beneficiários se aproximem das 

instituições de saúde e obtenham acompanhamento médico regular, condição necessária 

para o exercício da denominada “medicina preventiva”. 

Ao nível das consultas de especialidade, destacam-se três domínios nos quais se 

constatou uma maior regularidade. Em primeiro lugar encontram-se as especialidades 

ligadas à saúde mental (psiquiatria, psicologia e psicogeriatria) com 28 beneficiários. Este 

valor só não é superior, uma vez que alguns indivíduos eram já acompanhados 

regularmente por estas áreas antes de iniciarem o seu acompanhamento na RLIS – e como 

tal, não foram contabilizados. Ainda assim, estes dados revelam uma tendência 

preocupante - para além de acumular vários fatores de exclusão social enunciados 

anteriormente, trata-se de uma população particularmente vulnerável no que toca à saúde 

mental. Considera-se que a garantia de acompanhamento regular por especialidades de 

saúde mental poderá, nalguns casos, reduzir a incidência de internamentos provocados 

por patologias do foro mental, e consequentemente, reduzir a despesa pública nessa área.  

A segunda especialidade para a qual foram encaminhados mais indivíduos foi a 

medicina dentária, onde 19 pessoas obtiveram acesso a consultas gratuitas. Na sequência 

deste acompanhamento, dois indivíduos receberam prótese a título gratuito. O número de 

pessoas que obtiveram próteses gratuitas não é muito significativo, mas um número 

considerável conseguiu aceder às próteses utilizando apoios económicos para 

comparticipar essa despesa – contudo estes não foram considerados, por forma a evitar a 

dupla contabilização de resultados. 

A terceira especialidade (e última considerada nesta análise) mais acionada foi a 

oftalmologia, onde 14 indivíduos foram orientados para a realização de consultas. Neste 
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âmbito, cinco pessoas obtiveram óculos a título gratuito devido à intervenção da RLIS. 

Para além desses, e tal como aconteceu com as próteses dentárias, em certos casos, os 

indivíduos utilizaram os apoios económicos atribuídos para subsidiar a aquisição de 

óculos. 

Por fim, ainda na área da saúde, cinco indivíduos foram integrados numa 

comunidade terapêutica para reabilitação de dependência de substâncias. Embora não 

tenhamos indicações relativas à conclusão do seu processo de reabilitação, devido aos 

longos períodos de tratamento, considera-se que o facto de estes indivíduos acederem ao 

tratamento constitui por si só um resultado (embora este se possa multiplicar noutros a 

longo-prazo). Prevê-se que a sua integração acarrete igualmente efeitos positivos na 

sociedade, ao poder representar uma diminuição dos custos económicos associados ao 

consumo de substâncias psicoativas. 

3.5.6. Respostas Sociais 

A integração em Respostas Sociais permite ter acesso a um conjunto de cuidados e 

serviços que melhoram o bem-estar e a saúde de pessoas em vulnerabilidade social, 

nomeadamente, da população idosa, sendo um recurso utilizado pela equipa técnica para 

resolver problemas de habitação e/ou saúde diagnosticados. Ao nível da integração em 

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), 37 foram efetivamente integradas, 

passando a beneficiar de cuidados especializados de forma permanente, melhorando o seu 

bem-estar global. 

Apesar do número significativo de pedidos de integração em ERPI efetuados pela 

equipa técnica, a escassez de rendimentos de alguns beneficiários, e de vagas neste tipo 

de resposta, condicionou a obtenção de um resultado mais volumoso neste ponto. Foi 

identificado um outro grupo de stakeholders, os cuidadores, na medida em que se 

constatou, nalguns casos, que eram estes a acionar o serviço de acompanhamento. Das 

integrações efetuadas, cerca de metade repercutiu-se na diminuição da sobrecarga do 

cuidador. Foram considerados neste indicador todos os casos em que os beneficiários 

integrados pertenciam a um agregado com mais que um indivíduo. Em casos de maior 

autonomia dos idosos, a equipa técnica procurou a integração noutro tipo de respostas, 

para que estes passassem a beneficiar de cuidados que garantissem o seu bem-estar, 
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mantendo-se na própria habitação. As integrações em Serviço de Apoio Domiciliário 

foram também levadas a cabo, por vezes, no sentido de manter as alterações de 

salubridade promovidas por ações de desinfestação/higienização efetuadas a priori. 

 

Quadro 6. Respostas sociais – Indicadores utilizados e frequência de resultados 

Resultados Indicador Quant. 

Idosos passam a beneficiar de cuidados especializados 

de forma permanente, melhorando o seu bem-estar 

global 

N.º de indivíduos integrados 

em ERPI 
37 

Idosos beneficiam de 

serviços que garantem o 

cumprimento das suas 

necessidades básicas, 

contribuindo para a sua 

saúde, bem-estar e 

diminuição do isolamento  

Integração em Serviço 

de Apoio Domiciliário 

(SAD) 

N.º de indivíduos integrados 

em SAD 
34 

Integração em Centro 

de Dia 

N.º de indivíduos integrados 

em Centro de Dia 
17 

Encaminhamento para 

serviço de 

teleassistência 

N.º de indivíduos que 

passaram a beneficiar do serviço 

de teleassistência 

2 

Indivíduos garantem a 

satisfação das suas 

necessidades alimentares 

Acesso a cabaz 

alimentar pontual 

N.º de agregados que 

receberam cabazes de natal 
60 

Apoio alimentar regular 

N.º de pessoas que passaram a 

receber apoio regular em géneros 

alimentares 

43 

Acesso a cantina social 
N.º de indivíduos integrados 

em cantina social 
25 

Redução da despesa pública com custos de saúde 

associados à subnutrição 

N.º de pessoas que passaram a 

receber apoio regular em géneros 

alimentares ou que foram 

integrados em cantina social 

68 

Diminuição da sobrecarga do cuidador 

N.º de cuidadores informais cujos 

familiares foram integrados em 

ERPI 

17 

 
 

No capítulo dos apoios alimentares, considera-se que o resultado obtido se prende 

com a satisfação das necessidades nutricionais dos agregados e que, por sua vez, isto 

poderá representar, nalguns casos, uma redução da despesa em saúde com os custos 

ligados à subnutrição. Para este resultado não foram contabilizados os agregados que 

receberam apoio por via de cabaz de natal, pois considera-se que um apoio único não será 

suficiente para gerar impactos significativos na redução de situações de subnutrição. 
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3.6. Aproximações Financeiras 

A análise SROI pressupõe a monetização da mudança gerada nos stakeholders. Para 

tal, é necessário encontrar aproximações financeiras (proxies) para cada um dos 

resultados anteriormente identificados. Todas as proxies apresentadas nas próximas 

páginas encontram-se em euros, correspondentes a valores mensais (excetuando para os 

resultados cuja duração foi posteriormente considerada como ato único). 

Quadro 7. Rendimentos – aproximações financeiras e valores dos resultados 

Resultados Proxy Fonte Valor (€) 

Indivíduos com 

dificuldades 

económicas 

aumentam os 

seus 

rendimentos 

Acesso à Pensão 

de Velhice, Social 

de velhice ou 

pensão antecipada 

Valor médio das pensões de 

velhice, social de velhice ou 

antecipada, atribuídas 

Informação 

que consta 

nos 

processos da 

RLIS-

SCMP; 

Segurança 

Social 

Direta 

352,45 

Acesso ao 

Complemento 

Solidário para 

Idosos (CSI) 

Valor médio dos CSI atribuídos 144,96 

Acesso a Pensão 

de Invalidez 

Valor médio das pensões de 

invalidez atribuídas 
537,63 

Acesso ao 

Complemento por 

Dependência 

Valor médio dos complementos 

por dependência atribuídos 
103,66 

Acesso ao 

Rendimento Social 

de Inserção (RSI) 

Valor médio da prestação de RSI 

atribuída 
220,63 

Acesso a outras 

prestações sociais 

Valor médio de outras prestações 

sociais atribuídas 
229,6523 

Recebimento de 

retroativos das 

pensões atribuídas 

Valor médio de retroativos 

recebidos 
2628,38 

Indivíduos obtêm meios para fazer 

face a encargos urgentes 

Valor médio atribuído em apoios 

económicos 
563,34 

Reintrodução de valor na economia, 

por via da regularização ou redução 

de dívidas 

Valor médio de dívidas saldadas 

Informação 

que consta 

nos 

processos da 

RLIS-SCMP 

624,38 

 
 

Sempre que aplicável, os valores das proxies foram ajustados a preços constantes 

de 2017. Embora o projeto tenha iniciado em agosto de 2016, a maior parte dos agregados 

 
23Nos casos (4) em que os beneficiários passaram a beneficiar da prestação correspondente ao programa 

Porto Solidário, mas cujo valor era desconhecido, assumiu-se o valor médio da prestação em 2017 (178,04 

euros), segundo do relatório de gestão da Câmara Municipal desse ano (Porto, 2017, p. 23). 
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com AIS iniciou o seu acompanhamento apenas em 2017. Como alguns dos resultados 

foram obtidos nos anos subsequentes e como a aproximação do valor dos impactos foi 

realizada tendo por base o custo de bens/serviços, é possível que os valores se encontrem 

ligeiramente subvalorizados. 

No cálculo das aproximações financeiras dos resultados relativos aos beneficiários 

foi utilizado como método de aproximação (na maioria dos casos) o custo/valor do bem 

ou serviço através do qual o resultado foi alcançado. Tal foi feito partindo do pressuposto 

que o valor de mercado de um bem ou serviço é um reflexo do valor que a sociedade 

atribui aos benefícios gerados pelo consumo desse bem ou serviço – e, por inferência, o 

valor que os beneficiários atribuem aos resultados obtidos acesso a bens e serviços. 

Quanto ao cálculo dos impactos para a sociedade foi utilizado o método de cost-

savings, através do qual a proxy dos resultados é definida pelo potencial em termos de 

poupança que um resultado gera. No caso das aproximações aos resultados relativos aos 

rendimentos (Quadro 7.), foram considerados os valores reais médios de cada prestação 

social (ao 1º mês de usufruto de cada um dos beneficiários), pelo que não foi necessário 

recorrer a nenhuma proxy externa. O mesmo método foi utilizado para medir os valores 

em dívidas saldadas. 

Quadro 8. Emprego – aproximações financeiras e valores dos resultados 

Resultados Proxy Fonte Valor (€) 

Pessoas 

desempregadas 

integram o 

mercado de 

trabalho 

Obtenção de 

emprego (até seis 

meses) 
Média do valor do 

salário mínimo 

nacional entre os 

anos de 2017 e 2019 

Salário Mínimo Nacional 

(média entre 2017 e 2019) 

(PORDATA, 2019) 

579 
Obtenção de 

emprego (mais de 

seis meses) 

Redução da 

despesa pública 

provocada por 

situações de 

desemprego 

Obtenção de 

emprego (até seis 

meses) 
Custo de um 

indivíduo não 

integrado no 

mercado de trabalho 

 Valor médio base do RSI 

entre 2017 e 2019 (Portaria 

nº 5/2017 de 3 de janeiro; 

Portaria nº 52/2018 de 21 

de fevereiro; Portaria 

22/19 de 17 de janeiro) 

186,73 
Obtenção de 

emprego (mais de 

seis meses) 

 
 

No que toca aos resultados correspondentes à integração no mercado de trabalho 

(Quadro 8.) dos beneficiários, utilizou-se o valor do salário, como meio de captar o 

aumento de rendimento associado à integração no mercado de trabalho. Dadas as 
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características da população em análise, e numa lógica de não sobrevalorização, assumiu-

se a média do valor do salário mínimo entre 2017 e 2019. Para o custo de um indivíduo 

desempregado assumiu-se o valor do RSI e não do Subsídio de Desemprego ou Social de 

desemprego, uma vez que uma parte considerável destes indivíduos não reunia os critérios 

de elegibilidade para a atribuição das últimas. 

Quadro 9. Habitação – aproximações financeiras e valores dos resultados24 

Resultados Proxy Fonte Valor (€) 

Indivíduos em 

situação de 

despejo 

acedem a nova 

habitação 

Mudança para nova 

habitação com renda 

mais acessível 

Diferença média 

entre o valor da 

renda inicial e 

valor da renda 

atual (por pessoa, 

por mês) Informação que consta 

nos processos da RLIS 

SCMP 

98,33 

Mudança para nova 

habitação por 

situação de despejo 

eminente  

Valor médio da 

renda, por pessoa 
108,92 

Mudança para novo 

quarto por situação de 

despejo eminente 

Valor médio da 

renda, por pessoa 
183,33 

Indivíduos sem habitação conseguem 

abrigo temporário 

Custo mensal, por 

utente, de um 

acolhimento 

temporário (abrigo 

+ refeição diária) 

Informação interna 

Santa Casa da 

Misericórdia do Porto 

(2018) 

593,86 A 

Redução da 

despesa 

pública 

resultante da 

prevenção de 

situações de 

sem-abrigo 

Mudança para nova 

habitação por 

situação de despejo 

eminente  Despesa média 

mensal que um 

indivíduo em 

situação de sem-

abrigo representa 

para o Estado 

"The Costs of 

Homelessness in 

Europe"- Custo de um 

sem-abrigo em 

Portugal - (Pleace et 

al., 2013, p. 63) 

806,54 B 

 

Mudança para novo 

quarto por situação de 

despejo eminente 

Integração de 

indivíduos em 

alojamento 

temporário 

Redução da despesa pública com ações 

de despejo 

Custo de uma ação 

de despejo 

“The Costs of 

Homelessness in 

Europe - Custo de uma 

ação de despejo no 

Reino Unido - (Idem, 

p. 66) 

2549,62 C 

 
24 Todos os valores apresentados daqui em diante que se encontram assinalados com uma ou duas letras 

maiúsculas foram obtidos através de cálculos intermédios. Cada uma das letras remete para uma explicação 

mais aprofundada acerca dos cálculos dos respetivos valores. Estas explicações podem ser encontradas no 

ponto 3.6. 1. deste trabalho. 
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Redução da 

despesa 

pública através 

da prevenção 

de problemas 

de 

saúde/acidentes 

provocados por 

más condições 

habitacionais 

Mudança para 

habitação com 

melhores condições 

de 

segurança/salubridade 

Despesa média 

direta em saúde 

causada pela falta 

de condições (por 

habitação, por 

mês) 

“Inadequate housing in 

Europe: 

Costs and 

consequences” - 

Summary of costs and 

benefits to society - 

Annual direct medical 

savings (in terms of 

healthcare provision) 

(Eurofond, 2016, p. 40) 

63,48 D 

Melhoria das 

instalações sanitárias 

Despesa média 

direta em saúde 

causada pela falta 

de condições 

sanitárias 

habitacionais (por 

mês, por 

habitação) 

The costs of poor 

housing to the NHS - 

The costs, and benefits 

to the NHS, of 

reducing (…) hazards 

to an acceptable level - 

Sanitation (Personal 

hygiene) (Nicol, Roys e 

Garret, 2015, p. 7) 

8,37 E 

Desinfestação da 

habitação 

Despesa média 

direta em saúde 

causada pela 

presença de pragas 

(por mês, por 

habitação) 

"The costs of poor 

housing to the NHS" 

(…) - Pests (Domestic 

hygiene) (Idem, 

ibidem) 

8,66 F 

Higienização da 

habitação 

Despesa média 

direta em saúde 

causada pela falta 

de condições 

sanitárias 

habitacionais (por 

mês, por 

habitação) 

"The costs of poor 

housing to the NHS 

(…) - Sanitation 

(Personal hygiene) 

(Idem, ibidem) 

8,37 G 

Organização 

Habitacional 

Despesa média 

direta em saúde 

causada por 

colisões ou 

entalamentos na 

habitação (por 

habitação, por 

mês) 

"The costs of poor 

housing to the NHS” 

(…) - Collision and 

entrapment (Idem, 

ibidem) 

15,39 H 

 
 

No que toca à habitação, a proxy utilizada para medir os resultados para os 

beneficiários foi o valor das rendas. Nos casos de agregados com mais que uma pessoa, 

o valor da renda foi dividido pelo número de elementos do agregado familiar, de forma a 

obter-se o valor de renda por pessoa. O valor das rendas relativos à mudança por situação 

de despejo eminente para habitação encontra-se subvalorizado, na medida em que inclui 

mudanças para habitações sociais, onde as rendas praticadas são substancialmente mais 
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baixas do que aquelas que vigoram no mercado de arrendamento privado. Tal faz com 

que o valor médio apresentado fique aquém do valor real gerado. 

Na área de educação e formação (Quadro 10.), foram consideradas proxies relativas 

aos valores de serviços equivalentes, embora não seja provável que os agregados 

acompanhados pela RLIS-SCMP tivessem capacidade económica para suportar estas 

despesas mensais na totalidade. 

Quadro 10. Educação e Formação – aproximações financeiras e valores dos resultados 

Resultados Proxy Fonte Valor (€) 

Indivíduos 

melhoram 

conhecimentos 

e 

competências 

Integração em 

ação de 

alfabetização 

Mensalidade de um curso 

de português 

Português para 

Estrangeiros (A1.1 - 

Iniciação) - Curso 

Anual. propina por 

semestre (público em 

geral) – (Universidade 

do Porto, 2019) 

55,96 I 

Integração e 

conclusão de 

curso de 

formação 

profissional 

Custo médio de um 

percurso de formação 

profissional para adultos 

Custo médio (por 

episódio) de formação 

e integração de um 

adulto no mercado de 

trabalho, em 2016 - 

Cursos de Educação e 

Formação de Adultos 

(One Value, 2019a) 

5117,16 J 

Integração em 

terapia da fala 

ou ocupacional 

Custo médio da 

realização de sessões de 

terapia da fala por mês 

Custo médio da 

realização de 4 sessões 

de terapia da fala por 

mês (Deco Proteste, 

2017)  

140 K 

Integração em 

ensino especial 

Custo mensal pela 

presença de um técnico 

de educação especial na 

escola 

Custo associado à 

presença de um 

técnico de educação 

especial na escola, 

quinzenalmente 

(Comunidade Impacto 

Social, 2017, p. 143) 

150 L 

Redução da despesa pública 

através da prevenção de retenções, 

por melhoria dos resultados 

escolares 

Custo médio de um aluno 

do ensino básico ou 

secundário, por ano letivo 

Custo médio de um 

aluno do ensino básico 

ou secundário, no ano 

letivo 2014/2015 (One 

Value, 2019b) 

3079,03 M 

 
 

Na saúde (Quadro 11.), no resultado relativo à obtenção de medicação, foi 

considerado o valor real atribuído aos beneficiários. Contudo, presume-se que este esteja 

largamente subvalorizado, devido à inconsistência dos registos encontrados. Para os 
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restantes, foram utilizados valores de bens/serviços equivalentes – ainda que se considere 

que os preços selecionados estejam, na sua maioria, muito abaixo dos valores praticados 

no mercado. 

Quadro 11. Saúde – aproximações financeiras e valores dos resultados 

Resultados Proxy Fonte Valor (€) 

Indivíduos 

obtêm ajudas 

técnicas, 

próteses e 

medicação, 

melhorando a 

sua 

mobilidade, 

autonomia e 

bem-estar  

Obtenção da 

medicação 

prescrita 

Valor médio 

atribuído em 

medicação 

Informação que consta nos 

processos da RLIS-SCMP 
262,21 

Obtenção de 

cadeira de rodas 

Preço de uma 

cadeira de rodas 

Valor da cadeira de rodas 

disponível ao preço mais 

baixo (Wells, 2019a) 

109,31 N 

Obtenção de 

canadianas 

Preço de um par 

de canadianas 

Valor da canadiana (par) 

disponível ao preço mais 

baixo (Idem, 2019b) 

11,2 O 

Obtenção de 

cadeira sanitária 

Preço de uma 

cadeira sanitária 

Valor da cadeira sanitária 

disponível ao preço mais 

baixo (Loja Ortopédica, 

2019a) 

61,12 P 

Obtenção de 

cama articulada 

Preço médio de 

uma cama 

articulada 

Valor da cama articulada 

disponível ao preço mais 

baixo (Idem, 2019b) 

256,32 Q 

Obtenção de 

óculos 

Preço médio de 

um par de óculos 

Informação disponibilizada 

por um dos parceiros da 

RLIS-SCMP 

98,03 R 

Obtenção de 

prótese dentária 

Preço de uma 

prótese dentária 

Estudo de preços de próteses 

dentárias (2013) - custo de 

uma prótese removível 

acrílica completa (Deco 

Proteste, 2013, p.11) 

746,07 S 

Indivíduos 

melhoram 

e/ou 

estabilizam a 

sua condição 

de saúde 

Acompanhamento 

regular pelos 

cuidados de saúde 

primários 

Custo médio 

mensal, por 

utente, do 

acompanhamento 

em saúde familiar 

Apuramento de custos por 

utente nos cuidados de saúde 

primários – (Martins, 2012, p. 

67) 

16,71 T 

Acompanhamento 

regular por 

especialidades de 

saúde mental 

Preço médio de 

uma consulta de 

psiquiatria ou 

psicogeriatria 

Custo por sessão de 

psiquiatria em Hospital de Dia 

(One Value, 2019c) 

30 

Acesso a 

consultas de 

oftalmologia 

Preço médio de 

uma consulta de 

oftalmologia 

Preço médio praticado por 20 

hospitais/clínicas privadas do 

concelho do Porto, ao abrigo 

de um plano de saúde (Wells, 

2019c) 

34,86 U 

 

Acesso a 

consultas de 

medicina dentária 

Preço de uma 

consulta de 

medicina dentária 

Preço médio praticado por 8 

hospitais/clínicas privadas do 

concelho do Porto, ao abrigo 

de um plano de saúde (Wells, 

2019d) 

26,42 V 

Indivíduos com comportamentos 

aditivos são integrados em 

Mensalidade 

média de uma 

Valor máximo estabelecido 

para Comunidade Terapêutica 
900 
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comunidade terapêutica, obtendo 

tratamento 

comunidade 

terapêutica 

- Programa Geral e Programa 

Específico para Dependentes 

de Álcool" (Despacho n.º 

16938/2013) 

Redução da 

despesa 

pública em 

custos de 

serviços de 

urgência e 

internamentos 

Prevenção de 

urgências pelo 

acompanhamento 

da saúde familiar 

Custo de médio 

de uma ida às 

urgências 

Custo médio do serviço de 

urgência básica (por 

episódio), em 2017 (One 

Value, 2019c) 

40 

Prevenção de 

urgências pelo 

acompanhamento 

da saúde mental 

Custo médio de 

internamento de 

um doente do 

foro psiquiátrico 

Custo médio do internamento 

de doente de psiquiatria, 

excluindo potenciais doentes 

crónicos, em 2006 (One 

Value, 2019c) 

2779,29 W 

Diminuição dos custos 

económicos associados à 

dependência de substâncias  

Custo médio por 

pessoa com 

vício/dependência 

em Portugal, por 

mês 

Custo económico médio por 

pessoa com vício/dependência 

em Portugal, 2010 (One 

Value, 2019d) 

277,81 X 

 
 

No domínio das restantes Respostas Sociais (Quadro 12.), procurou-se replicar a 

mesma lógica de atribuição de proxies utilizada anteriormente. Nos resultados para os 

beneficiários foram utilizados os valores de referência ou de comparticipação dos 

serviços que estes passaram a beneficiar e no resultado para a sociedade foi utilizado o 

método de cost-savings.  

A única exceção prende-se com a aproximação financeira do resultado para os 

cuidadores, para o qual se recorreu a um valor de referência numa escala de qualidade de 

vida. Apesar de reconhecermos limitações inerentes a este método de inferência do valor 

criado, consideramos que se trata de uma aproximação razoável, por dois motivos. Por 

um lado, pelo facto de estar comprovado que diminuir a sobrecarga dos cuidadores tem 

impactos na qualidade de vida dos próprios (Pinquart e Sörensen, 2003, p. 250); por outro, 

por ter sido assumido apenas a variação positiva de um ponto numa escala de 100, de 

forma a não sobrestimar o valor gerado.  

No resultado “satisfação de necessidades alimentares”, foi considerada a mesma 

proxy, quer para os apoios alimentares regulares, quer através do acesso a cantina social, 

uma vez que, apesar de corresponderem a modalidades diferentes de apoio, estas acabam 

por se traduzir no mesmo resultado para os beneficiários. 
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Quadro 12. Respostas sociais – aproximações financeiras e valores dos resultados 

Resultados Proxy Fonte Valor (€) 

Idosos passam a beneficiar de 

cuidados especializados de forma 

permanente, melhorando o seu 

bem-estar global 

Valor da mensalidade 

numa Estrutura 

Residencial para 

Pessoas Idosas 

Valor de referência para o 

ano 2017 (por utente), 

estabelecido pelo 

Compromisso de Cooperação 

para o Setor Solidário 

(Segurança Social, 2017) 

1003,24 

Idosos 

beneficiam 

de serviços 

que 

garantem o 

cumprimento 

das suas 

necessidades 

básicas, 

contribuindo 

para a sua 

saúde, bem-

estar e 

diminuição 

do 

isolamento  

Integração em 

Serviço de Apoio 

Domiciliário 

Valor da 

comparticipação 

mensal para a 

prestação de Serviço 

de Apoio 

Domiciliário 

Valor de referência de 

comparticipação do Instituto 

da Segurança Social (por 

utente/mês) para o ano de 

2017, estabelecido pelo 

compromisso de 

Compromisso de Cooperação 

para o Setor Solidário 

(Segurança Social, 2017) 

254,9 

Integração em 

Centro de Dia 

Valor de 

comparticipação 

mensal para a 

prestação de um 

serviço de Centro de 

Dia 

Valor de referência de 

comparticipação do Instituto 

da Segurança Social (por 

utente/mês) para o ano de 

2017, estabelecido pelo 

compromisso de 

Compromisso de Cooperação 

para o Setor Solidário 

(Segurança Social, 2017) 

110,71 

Encaminhamento 

para serviço de 

teleassistência 

Custo médio mensal 

de um serviço de 

teleassistência 

Informação interna Santa 

Casa da Misericórdia do 

Porto (2017) 

19,95 

Indivíduos 

garantem a 

satisfação 

das suas 

necessidades 

alimentares 

Acesso a cabaz 

alimentar 

pontual 

Valor de um cabaz de 

natal da SCMP 

Informação interna Santa 

Casa da Misericórdia do 

Porto (2017) 

30 

Apoio alimentar 

regular 
Custo mensal, por 

utente, uma cantina 

social 

Informação interna Santa 

Casa da Misericórdia do 

Porto (2018) 

136,5 Y 
Acesso a cantina 

social 

Redução da despesa pública com 

custos de saúde associados à 

subnutrição 

Acréscimo do custo 

médio mensal no 

tratamento de doentes 

com subnutrição (por 

doente) 

Incremental cost of 

malnutrition (cost of a 

subject with 

malnutrition minus the cost 

of a subject without 

malnutrition) [em 2011/12] 

(Elia, 2015, p. 3) 

391,46 Z 

Diminuição da sobrecarga do 

cuidador 

Melhoria de um 

ponto na escala de 

qualidade de vida SF-

36 (por mês) 

Value of informal care Long 

Term Care interventions on 

health/wellbeing – linear 

values (Richards et al., 

[2018?], p. 27) 

59,59 AA 
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3.6.1. Notas sobre o cálculo das aproximações financeiras

Habitação 
A O valor original foi ajustado a preços constantes de 2017, com base na variação anual do Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC), em Portugal, entre 2018 (ano dos dados) e 2017. 
B O valor original da proxy foi obtido através do quociente entre a estimativa do custo anual de um 

sem-abrigo em Portugal (9.470€) e o número de meses num ano (12). Posteriormente o valor foi ajustado 

a preços constantes de 2017, com base na variação anual do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em 

Portugal, entre 2013 (ano do estudo) e 2017. 
C O valor original da proxy foi ajustado a Paridades de Poder de Compra, com base na diferença entre 

o nível de preços relativo entre o Reino Unido e Portugal, para o ano de 2013 (108,9 e 78,0 respetivamente, 

sendo que 100 corresponde à média da UE) (INE, 2014, p. 5). Posteriormente o valor foi ajustado a preços 

constantes de 2017. 
D O valor da proxy foi obtido através da seguinte fórmula [Annual direct medical savings (in terms of 

healthcare provision) (437.337.000) / Dwelling stock (5.878.700) * Proportion of dwellings with three or 

more inadequacies out of six (9,9%)] / Nº de meses do ano (12). Posteriormente o valor foi ajustado a preços 

constantes de 2017, com base na variação anual do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em Portugal, 

entre 2016 (ano do estudo) e 2017. 
E O valor por habitação foi obtido através do quociente entre o total de despesa provocado pelo 

problema habitacional e o número de habitações que, segundo o estudo citado, apresentavam esse problema. 

O valor médio mensal foi calculado através da divisão pelos 12 meses do ano. Como tal, o valor foi obtido 

através da seguinte fórmula: (4.086.230 / 35.222) /12. Posteriormente o valor em libras foi convertido em 

euros através da taxa de câmbio média no ano de 2015 (1 libra - 1,38 euros) (OzForex, 2019). O valor foi 

ajustado a Paridades do Poder de Compra com base na diferença entre o nível de preços relativo entre o 

Reino Unido e Portugal, para o ano de 2015 (127,1 e 78,2 respetivamente, sendo que 100 corresponde à 

média da UE (INE, 2016, p. 5). Por fim, o ajuste a preços constantes de 2017 foi feito com base na variação 

anual do Índice de Preços ao Consumidor, em Portugal, entre 2015 (ano do estudo) e 2017. 
F O valor por habitação foi obtido através do quociente entre o total de despesa provocado pelo 

problema habitacional e o número de habitações que, segundo o estudo citado, apresentavam esse problema. 

O valor médio mensal foi calculado através da divisão pelos 12 meses do ano. Como tal, o valor foi obtido 

através da seguinte fórmula: (3.401.754/28.355) /12. Posteriormente o valor em libras foi convertido em 

euros através da taxa de câmbio média no ano de 2015 (1 libra - 1,38 euros) (OzForex, 2019). O valor foi 

ajustado a Paridades do Poder de Compra com base na diferença entre o nível de preços relativo entre o 

Reino Unido e Portugal, para o ano de 2015 (127,1 e 78,2 respetivamente, sendo que 100 corresponde à 

média da UE (INE, 2016). Por fim, o ajuste a preços constantes de 2017 foi feito com base na variação 

anual do Índice de Preços ao Consumidor, em Portugal, entre 2015 (ano do estudo) e 2017. 
G  Igual ao ponto E. 
H O valor por habitação foi obtido através do quociente entre o total de despesa provocado pelo 

problema habitacional e o número de habitações que, segundo o estudo citado, apresentavam esse problema. 

O valor médio mensal foi calculado através da divisão pelos 12 meses do ano. Como tal, o valor foi obtido 

através da seguinte fórmula (15.789.110 / 74.054) /12. Posteriormente o valor em libras foi convertido em 

euros através da taxa de câmbio média no ano de 2015 (1 libra - 1,38 euros), através da seguinte fórmula 

(9,67*1,38). O ajuste de Paridade do Poder de Compra foi feito com base na diferença entre o nível de 

preços relativo entre o Reino Unido e Portugal, para o ano de 2015 (127,1 e 78,2 respetivamente, sendo que 

100 corresponde à média da UE (INE, 2016). Por fim, o ajuste a preços constantes de 2017 foi feito com 

base na variação anual do Índice de Preços ao Consumidor, em Portugal, entre 2015 (ano do estudo) e 2017. 
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Educação e Formação 
I A mensalidade foi obtida através do quociente entre a propina de um semestre (340€) por seis meses. 

O valor foi ajustado a preços constantes de 2017, com base na variação mensal do Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC), em Portugal, entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2017. 
J O valor original foi ajustado a preços constantes de 2017, com base na variação anual do Índice de 

Preços ao Consumidor, em Portugal, entre 2016 e 2017. 
K Embora os valores recolhidos sejam correspondentes ao período entre novembro e dezembro de 

2016, optou-se por não efetuar o ajustamento a preços constantes de 2017. Dado que os valores originais 

correspondem ao final do ano de 2016, ajustar os valores com base na variação anual do Índice de Preços 

ao Consumidor poderia resultar numa sobrevalorização (ainda que residual) dos valores praticados no ano 

de 2017. Desta forma, e seguindo lógica de "underclaim", optou-se por manter o valor original. 
L O custo apresentado para a "Presença de um técnico de educação especial na escola quinzenalmente 

é apresentado no estudo original para um período de dez meses, com um valor correspondente a 1500 euros. 

O valor mensal foi obtido através do quociente (1500/10). 
M O valor original foi ajustado a preços constantes de 2017 foi feito com base na variação anual do 

Índice de Preços ao Consumidor, em Portugal, entre 2015 e 2017. 

 

Saúde 
N Optou-se pela seleção da ajuda técnica deste tipo disponível ao preço mais baixo (110,70 à data de 

08/04/2019). O valor original foi ajustado a preços constantes de 2017 com base na variação mensal do 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em Portugal, entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2017 (uma vez 

que os valores anuais de 2019 ainda não se encontram disponíveis). 
O Optou-se pela seleção da ajuda técnica deste tipo disponível ao preço mais baixo (11,34 à data de 

08/04/2019). O valor original foi ajustado a preços constantes de 2017 com base na variação mensal do 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em Portugal, entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2017 (uma vez 

que os valores anuais de 2019 ainda não se encontram disponíveis e fevereiro de 2019 era, à data, o mês 

mais recente disponível). 
P Optou-se pela seleção da ajuda técnica deste tipo disponível ao preço mais baixo (61,9 à data de 

08/04/2019). O valor original foi ajustado a preços constantes de 2017 com base na variação mensal do 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em Portugal, entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2017 (uma vez 

que os valores anuais de 2019 ainda não se encontram disponíveis e fevereiro de 2019 era, à data, o mês 

mais recente disponível). 
Q Optou-se pela seleção da ajuda técnica deste tipo disponível ao preço mais baixo (259,9 à data de 

08/04/2019). O valor original foi ajustado a preços constantes de 2017 com base na variação mensal do 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em Portugal, entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2017 (uma vez 

que os valores anuais de 2019 ainda não se encontram disponíveis e fevereiro de 2019 era, à data, o mês 

mais recente disponível).  
R O valor original (99€) foi ajustado a preços constantes de 2017 com base na variação mensal do 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2017 (uma vez que os valores 

anuais de 2019 ainda não se encontram disponíveis e fevereiro de 2019 era, à data, o mês mais recente 

disponível). 
S O valor original (735€) foi ajustado a preços constantes de 2017 com base na variação anual do 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em Portugal, entre 2013 (ano do estudo) e 2017. 
T O valor da proxy foi calculado com base no custo anual, divido por 12 meses. Posteriormente, o 

valor foi ajustado a preços constantes de 2017, com base na variação anual o Índice de Preços ao 

Consumidor, em Portugal, entre 2012 (ano do estudo) e 2017. 
U Preço indicado na página do plano a 04/04/2019 para o ato médico “Consulta de oftalmologia - 1ª 

consulta”. O valor original da proxy (35,30€) foi ajustado a preços constantes de 2017, com base na variação 
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mensal do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em Portugal, entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2017 

(uma vez que os valores anuais de 2019 ainda não se encontram disponíveis e fevereiro de 2019 era, à data, 

o mês mais recente disponível). 
V Preço indicado na página do plano a 04/04/2019 para o ato médico “Consulta de medicina dentária”. 

O valor original da proxy (26,76€) foi ajustado a preços constantes de 2017, com base na variação mensal 

do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em Portugal entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2017 (uma vez 

que os valores anuais de 2019 ainda não se encontram disponíveis e fevereiro de 2019 era, à data, o mês 

mais recente disponível). 
W O valor original da proxy foi ajustado a preços constantes de 2017 com base na variação anual do 

Índice de Preços Constantes (IPC) em Portugal, entre 2006 (ano a que os dados são relativos) e 2017.  
X O valor original da proxy foi ajustado a preços constantes de 2017 com base na variação anual do 

Índice de Preços Constantes (IPC) em Portugal, entre 2010 (ano a que os dados são relativos) e 2017. 

  

Respostas Sociais 
Y O valor mensal foi calculado a partir do valor diário (4,60€), assumindo que um mês corresponde a 

30 dias. Por fim, o valor foi ajustado a preços constantes de 2017, com base na variação do Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC) em Portugal, entre 2018 (ano a que os dados são relativos) e 2017. 
Z O valor médio mensal foi obtido através da divisão do valor anual (5.239 libras) pelos 12 meses do 

ano. Posteriormente, o valor em libras foi convertido em euros através da taxa de câmbio média no ano de 

2012 (1 libra - 1,23 euros) (OzForex, 2019). O valor obtido foi alvo de um ajuste de Paridade do Poder de 

Compra com base na diferença entre o nível de preços relativo entre o Reino Unido e Portugal, para o ano 

de 2012 (113,3 e 80,6 respetivamente, sendo que 100 corresponde à média da UE (INE, 2013, p. 5). Por 

fim, o valor foi ajustado a preços constantes de 2012 foi feito com base na variação anual do Índice de 

Preços ao Consumidor, em Portugal, entre 2012 (ano a que os dados são relativos) e 2017. 
AA O estudo em questão define que 4,56 pontos na escala SF-36 valem, por ano, 3.874 dólares. 

Assumindo que a relação entre a escala e o seu valor monetário é linear, obteve-se o valor de um ponto, por 

mês através da divisão por 12 meses do ano. Dada a impossibilidade de medir o impacto gerado nesta alínea 

junto dos stakeholders beneficiados, assume-se que existiu uma variação de um ponto na escala de 

qualidade de vida SF-36, que tem uma amplitude de 100 pontos. O valor foi convertido em euros através 

da média anual da taxa de câmbio de 2018 entre dólares e euros, (1 dólar- 0,85 euros) (OzForex, 2019). Por 

fim, foi efetuado um ajuste a preços constantes de 2017 foi feito com base na variação anual do Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC), em Portugal, entre 2018 e 2017. 

 

3.7. Duração, atribuição e deadweight assumidos 

A duração dos resultados corresponde a uma estimativa do prolongamento no 

tempo dos resultados alcançados. Seguindo o princípio da metodologia SROI de não 

sobrevalorização dos resultados, foram assumidas durações curtas, em meses, e não 

superiores à duração total do projeto. As exceções a este critério prendem-se com os 

resultados associados ao acesso às Pensões de Velhice, Social de Velhice e Antecipada e 

acesso ao Complemento Solidário para Idosos. Nestes, foi assumido um período de 140 

e 120 meses, respetivamente, o que equivale a dez anos de atribuição destas prestações 
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sociais25. Ainda assim, consideramos que se trata de uma estimativa conservadora, uma 

vez que a Esperança de Vida aos 65 anos de idade em Portugal é de 85,4 anos (INE, 

2019), o que, pressupondo que os indivíduos começam a auferir a prestações sociais por 

volta dos 65 anos de idade, corresponde a um período de aproximadamente 20 anos.26 

A atribuição corresponde a uma ponderação contida no cálculo do índice SROI que 

tem em consideração o contributo de outros atores para o alcance da mudança gerada. 

Assim, quanto maior o contributo de outras entidades ou pessoas, maior a percentagem 

de atribuição. Uma vez que o modelo de operação da RLIS se constitui, sobretudo, no 

encaminhamento e orientação para outros serviços e respostas sociais, e numa lógica de 

underclaim, foram assumidos em todos os resultados uma ponderação entre média e alta 

(entre os 50 e os 75%). 

Por fim, foi ainda considerada uma ponderação relativa ao deadweight ou “contra-

factual”, que procura descontar a proporção de impacto que teria ocorrido sem a 

intervenção do projeto. Percentagens elevadas de deadweight traduzem situações em que 

uma parte significativa da mudança gerada teria ocorrido por influência de outros fatores 

e mesmo que a RLIS-SCMP não existisse. Neste campo, foram assumidas percentagens 

baixas, dada a inexistência de um serviço semelhante27 e à baixa probabilidade dos 

beneficiários alcançarem os mesmos resultados de forma autónoma28. Apresentamos nas 

páginas seguintes, os quadros-resumo, com todos os pressupostos e valores assumidos 

nas três vertentes.

 
25 No caso das pensões foram consideradas as prestações relativas ao subsídio de férias e natal. O 

Complemento Solidário para Idosos não contempla a atribuição destes subsídios, como tal o valor anual 

corresponde a 12 prestações. 
26 Ainda assim, este foi um dos parâmetros que foi alvo de alterações nas análises de sensibilidade, de 

forma a percebermos melhor o seu efeito no cálculo do índice SROI. 
27 Embora existam outras RLIS espalhadas pelo país e pelo concelho do Porto, o seu âmbito geográfico 

foca-se noutras áreas territoriais. O Instituto da Segurança Social efetuava um serviço semelhante, contudo 

estas competências foram transferidas para as RLIS, aquando a sua criação. 
28A este propósito, o estudo conduzido por Pedro Hespanha junto de populações em situação de 

exclusão social que recorriam ao serviço de atendimento antecedente, prestado pelo ISS revela que “grande 

parte da população [em situação de vulnerabilidade social], desconhece os seus direitos como cidadãos e 

que muitas das regalias sociais que poderiam ser usufruídas não são pura e simplesmente reivindicadas. 

Para além disso, demonstra que “outro problema constatado entre os entrevistados, mesmo quando 

geograficamente não estão muito distanciados dos serviços sociais é o desconhecimento que têm destes 

serviços” (Hespanha et al., 2000, p. 102-106). Esta realidade foi corroborada tanto pelos testemunhos 

informais fornecidos pela equipa técnica no contexto do estágio, como pelos registos dos atendimentos e 

diligências efetuados. 
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Quadro 13. Rendimentos - Duração, atribuição e deadweight assumidos 

Resultados 
Duração  Atribuição Deadweight 

Meses Explicação % Explicação % Explicação 

Indivíduos 

com 

dificuldades 

económicas 

aumentam 

os seus 

rendimentos 

Acesso à Pensão 

de Velhice, 

Social de velhice 

ou pensão 

antecipada 

140 

Dada a esperança de vida aos 65 

anos (85,4), estima-se que este 

resultado se prolongue, pelo 

menos, por metade desse período 

(dez anos). Nas pensões, para 

além das 12 prestações mensais, 

foram considerados os subsídios 

de férias e natal, perfazendo 14 

meses/ano. 

75 

Assumimos que 75% do valor 

gerado é da responsabilidade 

do Instituto da Segurança 

Social, uma vez que o 

pagamento das prestações 

sociais é assegurado por esta 

entidade. Os 25% 

correspondem ao trabalho de 

informação de direitos sociais 

e apoio no processo de 

requerimento destas 

prestações. 

25 

Considera-se que, na ausência do projeto, 

os indivíduos não teriam conhecimento dos 

complementos solidários para idosos e por 

dependência. Prevê-se que, uma parte dos 

indivíduos teriam conhecimento das 

restantes prestações, uma vez que 

constituem direitos sociais, cujo 

conhecimento público é generalizado 

Ainda assim, face às características da 

população, nomeadamente, baixa 

escolaridade e dificuldade em aceder à 

informação disponível, aliada à 

complexidade do processo de requerimento 

(dificuldade de acesso aos serviços, 

preenchimento dos requerimentos e 

formulários de acesso), considera-se como 

pouco provável que os indivíduos o 

efetuassem de forma autónoma e em tempo 

útil. Neste sentido, o trabalho desenvolvido 

pelas técnicas permitiu que, em muitos 

casos, o seu deferimento fosse acelerado, 

algo que, dada a situação de 

vulnerabilidade social em que os 

beneficiários se encontravam, foi 

fundamental para que estes conseguissem 

fazer face às suas despesas e se 

autonomizem economicamente. Como tal, 

assumem-se deadweights baixo, de 0% 

Acesso ao 

Complemento 

Solidário para 

Idosos  

120 0 

Acesso a Pensão 

de Invalidez 
28 

Optou-se por cingir a este 

resultado a dois anos, uma vez que 

à atribuição desta prestação social 

está subjacente a presença de 

alguma condição que poderá 

limitar a esperança de vida do seu 

titular. 

25 

Acesso ao 

Complemento 

por Dependência 

24 0 

Acesso ao 

Rendimento 

Social de 

Inserção 

12 

Optou-se por cingir a duração 

deste resultado a 12 meses, uma 

vez qua atribuição desta prestação 

social está dependente de 

renovação anual e comparência a 

convocatórias. 

25 

Acesso a outras 

prestações 

sociais 

12 

A duração considerada foi de 

apenas 12 meses, uma vez que 

nesta categoria estão incluídas as 

prestações previstas pelo 

programa "Porto Solidário", cuja 

duração máxima é de um ano 

(renovável). 

25 
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Recebimento de 

retroativos das 

pensões 

atribuídas 

1 Ato único. 25 

para os complementos, e 25% para os 

restantes. 

Indivíduos obtêm meios para 

fazer face a encargos urgentes 
1 Ato único. 75 

O pagamento de apoios 

económicos pontuais é 

assegurado por outras 

instituições. 

25 

As propostas de apoio económicas são 

elaboradas pela equipa técnica da RLIS-

SCMP, sendo depois avaliadas pelo ISS e 

outras instituições. Seria improvável que o 

conseguissem de forma autónoma, 

assumindo-se por isso um valor reduzido. 

Reintrodução de valor na 

economia, por via da 

regularização ou redução de 

dívidas 

1 Ato único. 50 

É assumido que metade do 

valor gerado se deve ao 

trabalho de gestão financeira 

realizado. Os restantes 50% 

são da responsabilidade dos 

próprios beneficiários, que 

utilizam os seus recursos para 

pagar dívidas. 

15 

Considera-se que apenas uma pequena 

parte dos agregados seria capaz, de forma 

autónoma, de regularizar ou reduzir as 

suas dívidas. Assumimos que os restantes 

o conseguiram graças ao trabalho de apoio 

e capacitação na gestão financeira do 

agregado familiar. 
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Quadro 14. Emprego - Duração, atribuição e deadweight assumidos 

Resultados 
Duração  Atribuição Deadweight 

Meses Explicação % Explicação % Explicação 

Pessoas 

desempregadas 

integram o 

mercado de 

trabalho 

Obtenção 

de emprego 

(até seis 

meses) 

6 

O primeiro contrato de trabalho 

tem, geralmente, a duração de seis 

meses. Como tal, foi assumido 

esse valor para a duração da 

obtenção de emprego. 

75 

O apoio da RLIS-SCMP para 

o alcance destes resultados 

traduz-se na ajuda na procura 

ativa de emprego. Para além 

disso, uma vez inseridos no 

mercado de trabalho, é por 

vezes realizado um trabalho 

de aconselhamento e 

desenvolvimento de 

competências - essenciais a 

que os indivíduos mantenham 

o seu posto. Contudo, 

considera-se que a maior parte 

da mudança é gerada pelas 

entidades empregadoras e 

pelos próprios beneficiários. 

25 

Assume-se que, dadas as características do 

público-alvo, existiria uma baixa 

probabilidade de os beneficiários em 

situação de desemprego encontrarem 

emprego de forma autónoma. Ainda assim, 

poderiam alternativamente recorrer ou ser 

encaminhados para estruturas de inserção 

profissional. Desta forma, assume-se uma 

ponderação de deadweight baixa. 

Obtenção 

de emprego 

(mais de 

seis meses) 

Redução da 

despesa pública 

provocada por 

situações de 

desemprego 

Obtenção 

de emprego 

(até seis 

meses) 

28 

Estima-se que os indivíduos que 

ultrapassem a barreira dos 

primeiros seis meses no mesmo 

emprego o conseguirão manter, 

pelo menos, por um período de 

dois anos. Para além dos 12 

salários anuais, foram 

considerados os subsídios de férias 

e natal, perfazendo um total de 14 

meses/ano. 

Assume-se que, dadas as características do 

público-alvo, existiria uma baixa 

probabilidade de os beneficiários em 

situação de desemprego encontrarem 

emprego de forma autónoma. Ainda assim, 

poderiam alternativamente recorrer ou ser 

encaminhados para estruturas de inserção 

profissional.  

Obtenção 

de emprego 

(mais de 

seis meses) 

24 

Estima-se que os indivíduos que 

ultrapassem a barreira dos 

primeiros seis meses no mesmo 

emprego o conseguirão manter por 

um período de dois anos. 
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Quadro 15. Habitação - Duração, atribuição e deadweight assumidos 

Resultados 
Duração  Atribuição Deadweight 

Meses Explicação % Explicação % Explicação 

Indivíduos em 

situação de 

despejo acedem 

a nova 

habitação 

Mudança para 

nova habitação 

com renda mais 

acessível 
36 

1) Assume-se que a 

mudança de habitação será 

um resultado com elevada 

probabilidade de se 

prolongar no tempo. Como 

tal assume-se a duração 

máxima prevista (três 

anos). 
75 

4) Considera-se que uma parte 

do impacto gerado se deve ao 

trabalho realizado pela equipa 

técnica na procura de soluções 

habitacionais. O restante 

deve-se aos próprios 

beneficiários, pois são eles 

que asseguram o pagamento 

da renda/ mensalidade. 

25 

6) Pressupõe-se que apenas uma pequena 

parte dos indivíduos conseguiria encontrar 

autonomamente e em tempo útil solução 

habitacional, de acordo com os seus 

rendimentos e com a localização 

pretendida. Como tal assume-se um 

deadweight baixo. 

Mudança para 

nova habitação por 

situação de 

despejo eminente 

Mudança para 

novo quarto por 

situação de 

despejo eminente 

12 

2) Prevê-se que a solução 

habitacional de quarto será 

mais instável do que a 

habitação. Como tal, 

assume-se uma duração de 

apenas um ano. 

Indivíduos sem habitação conseguem 

abrigo temporário 
4 

3) A estadia média dos 

beneficiários em 

alojamento temporário foi 

de 114 dias, o que 

corresponde a cerca de 

quatro meses. Nos casos 

em que a estadia se 

prolongou para além do 

atendimento da RLIS-

SCMP, foi considerada a 

data do último atendimento 

para o cálculo do tempo de 

estadia.  

50 

5) Considera-se que metade 

do valor do resultado se deve 

ao trabalho de procura e 

articulação com outras 

entidades para que os 

beneficiários sem habitação 

não incorram em situações de 

sem-abrigo. A outra metade 

corresponde às instituições 

que fornecem este tipo de 

resposta. 

0 

7) Considera-se que nenhuns destes 

indivíduos, que já esgotaram todas as 

alternativas em termos de procura de 

abrigo, conseguiriam obter alojamento 

temporário. Como tal, assume-se um 

deadweight nulo. 
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Redução da 

despesa pública 

resultante da 

prevenção de 

situações de 

sem-abrigo 

Mudança para 

nova habitação por 

situação de 

despejo eminente 

36 Igual ao ponto 1). 

75 Igual ao ponto 4). 50 

Estima-se que, sem a intervenção da RLIS, 

cerca de metade dos indivíduos em situação 

de despejo conseguiria arranjar alternativa 

temporária (ficar em casa de familiares ou 

amigos), não ficando expostos a uma 

situação em que tivessem de dormir na rua. 

Como tal assume-se um deadweight médio 

(50 %). 

Mudança para 

novo quarto por 

situação de 

despejo eminente 

12 Igual ao ponto 2). 

Integração de 

indivíduos em 

alojamento 

temporário 

4 Igual ao ponto 3). 50 Igual ao ponto 5). 0 Igual ao ponto 7). 

Redução da despesa pública com 

acções de despejo 
1 Ato único. 50 

Estima-se que cerca de 

metade do resultado se deva 

ao trabalho da RLIS-SCMP na 

procura de apoio jurídico e na 

articulação com os senhorios. 

O restante deve-se às 

entidades/indivíduos que 

fornecem o apoio jurídico aos 

agregados. 

0 

Estima-se que sem a intervenção da RLIS 

nenhum dos agregados conseguiria manter 

a habitação, uma vez que não existe um 

serviço semelhante nem os beneficiários 

teriam capacidade de ultrapassar o 

problema de forma autónoma. 

Redução da 

despesa pública 

através da 

prevenção de 

problemas de 

saúde/acidentes 

provocados por 

más condições 

habitacionais 

Mudança para 

habitação com 

melhores 

condições de 

segurança e 

salubridade 

36 Igual ao ponto 1). 75 

Considera-se que uma parte 

do resultado se deve ao 

trabalho da RLIS de 

sensibilização para a mudança 

de habitação com melhores 

condições e à procura de nova 

habitação, O restante deve-se 

aos próprios beneficiários, 

que garantem o pagamento 

das rendas. 

25 Igual ao ponto 6).  
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Melhoria das 

instalações 

sanitárias 

36 

Pressupõe-se que este 

resultado envolve 

alterações profundas na 

habitação e que estas se 

manterão no tempo. Como 

tal, assume-se a duração 

máxima prevista (três 

anos). 
50 

Estima-se que cerca de 

metade do resultado se deve 

ao trabalho de sensibilização 

para melhoria das condições 

habitacionais. O restante 

deve-se aos beneficiários que 

pagam o valor do serviço ou 

às instituições que o fazem de 

forma gratuita. 

0 

Pressupõe-se que, sem o trabalho de 

sensibilização para a melhoria das 

condições habitacionais, nenhum dos 

beneficiários iria proceder a tais alterações. 

Como tal, assume-se um deadweight nulo. 

Desinfestação da 

habitação 

3 

Parte-se do pressuposto 

que estes resultados não 

tenham uma duração muito 

prolongada, uma vez que a 

sua continuidade está 

dependente da mudança de 

comportamentos por parte 

dos beneficiários. 

Higienização da 

habitação 

Organização 

Habitacional 
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Quadro 16. Educação e Formação - Duração, atribuição e deadweight assumidos 

 

Resultados 
Duração  Atribuição Deadweight 

Meses Explicação % Explicação % Explicação 

Indivíduos 

melhoram 

conhecimentos 

e 

competências 

Integração em 

ação de 

alfabetização 

6 

Os cursos deste tipo têm, tipicamente, 

a duração de seis meses, pelo que se 

assumiu essa duração. 

75 

Considera-se que uma parte do 

impacto gerado se deve à 

sensibilização da RLIS-SCMP 

junto dos beneficiários para a 

integração nestas modalidades 

de ensino e à procura de 

respostas educacionais e 

formativas ajustadas às suas 

necessidades. A maior parte do 

valor deve-se às instituições que 

fornecem este tipo de resposta e 

que respondem aos 

encaminhamentos da RLIS-

SCMP. 

25 

Apesar de existirem uma série de 

entidades que visam a promoção 

de ofertas educativas ajustadas a 

necessidades específicas, 

pressupõe-se que apenas uma 

pequena parte dos indivíduos teria 

alcançado este resultado. Como 

tal, assume-se um deadweight 

baixo. 

Integração e 

conclusão de 

curso de 

formação 

profissional 

1 Ato único. 

Integração em 

terapia da fala 

ou ocupacional 

12 

Com base nas informações recolhidas 

nos processos RLIS-SCMP, prevê-se 

que o acompanhamento técnico em 

terapia da fala ou ocupacional dure 

cerca de um ano. 

Integração em 

ensino especial 
36 

Prevê-se que a integração em ensino 

especial tenha um impacto duradouro 

naqueles que dele beneficiam. Como 

tal foi assumida a duração máxima (três 

anos). 

Redução da despesa pública 

através da prevenção de 

retenções, por melhoria dos 

resultados escolares 

1 Ato único. 50 

Estima-se que metade do 

resultado se deva ao trabalho de 

sensibilização para a 

valorização da vida escolar e à 

estabilização da vida familiar 

gerada pela intervenção da 

RLIS-SCMP. 

50 

Presume-se que, sem a 

intervenção da RLIS-SCMP neste 

âmbito, cerca de metade das 

crianças e jovens iria conseguir 

transitar de ano de forma 

autónoma. Como tal, assume-se 

uma ponderação de deadweight 

média. 
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Quadro 17. Saúde- Duração, atribuição e deadweight assumidos 

Resultados 
Duração  Atribuição Deadweight 

Meses Explicação % Explicação % Explicação 

Indivíduos 

obtêm ajudas 

técnicas, 

próteses e 

medicação, 

melhorando a 

sua 

mobilidade, 

autonomia e 

bem-estar  

Obtenção da 

medicação prescrita 

1 Ato único. 

75 

Estima-se que uma pequena parte 

do resultado se deva à RLIS-

SCMP, devido à articulação e 

encaminhamento para outras 

instituições. A maioria da 

responsabilidade do alcance deste 

resultado é atribuível às entidades 

parceiras que doam a medicação de 

forma gratuita aos beneficiários da 

RLIS-SCMP. 

50 

Considera-se que uma parte 

significativa dos indivíduos 

conseguiria aceder à 

medicação, quer através de 

recursos próprios, quer de 

pedidos diretos juntos das 

instituições parceiras. Como 

tal, assume-se um deadweight 

médio. 

Obtenção de cadeira 

de rodas 

50 

Pressupõe-se que cerca de metade 

do resultado se deve à mobilização 

de recursos da comunidade e ao 

trabalho de articulação levado a 

cabo pela RLIS-SCMP. 

0 

Considera-se que, na ausência 

do projeto, seria muito 

improvável que os indivíduos 

obtivessem acesso a estas 

ajudas técnicas de forma 

gratuita. Como tal, assume-se 

um deadweight nulo. 

Obtenção de 

canadianas 

Obtenção de cadeira 

sanitária 

Obtenção de cama 

articulada 

Obtenção de óculos 

Obtenção de prótese 

dentária 

Acompanhamento 

regular pelos 

cuidados de saúde 

primários 

36 

1) Com base nas informações 

dos processos RLIS-SCMP, 

prevê-se que acompanhamento 

se mantenha de forma 

duradoura. Como tal, assume-se 

a duração máxima prevista (três 

anos). 

50 

4) Pressupõe-se que cerca de 

metade da responsabilidade por 

este resultado se deve à RLI-

SCMP, não só pelo 

encaminhamento inicial para 

instituições de saúde, mas por um 

trabalho de constante sensibilização 

25 

Dadas as características 

socioeconómicas dos 

beneficiários do 

acompanhamento da RLIS-

SCMP, considera-se que 

apenas uma pequena parte 

manteria um 
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Acompanhamento 

regular por 

especialidades de 

saúde mental 

12 

2). Dada à potencial volatilidade 

de indivíduos com necessidade 

de acompanhamento pela saúde 

mental, assume-se uma duração 

curta, de apenas um ano. 

para a importância do cumprimento 

de consultas e de planos de 

tratamento definidos. 

acompanhamento médico 

regular, tanto em saúde 

familiar, como nas 

especialidades. Como tal, 

assume-se um deadweight 

baixo. 

 
Acesso a consulta 

de oftalmologia 
1 Ato único. 

Acesso a consultas 

de medicina 

dentária 

3 

Com base nas informações 

recolhidas, estima-se que os 

indivíduos manterão o 

acompanhamento de 

especialidade durante, pelo 

menos, três meses. 

Indivíduos com comportamentos 

aditivos são integrados em 

comunidade terapêutica, obtendo 

tratamento 

36 

3) Com base nas informações 

recolhidas nos processos RLIS-

SCMP, constata-se que os 

períodos de estadia em 

comunidade terapêutica podem 

durar vários anos. Como tal, 

assume-se a duração máxima 

prevista (três anos). 

75 

Estima-se uma pequena parte deste 

resultado se possa atribuir à RLIS-

SCMP, pelo trabalho de 

encaminhamento para este tipo de 

resposta. O valor restante deve-se 

às instituições responsáveis pelo 

tratamento e à Segurança Social, 

que subsidia o valor do tratamento. 

25 

Considera-se que, na ausência 

da RLIS-SCMP, apenas uma 

pequena parte dos indivíduos 

ingressaria neste tipo de 

resposta, obtendo o tratamento 

necessário. Como tal, assume-

se um deadweight baixo. 

Redução da 

despesa 

pública em 

custos de 

serviços de 

urgência e 

internamentos 

Prevenção de 

urgências pelo 

acompanhamento 

da saúde familiar 
1 Ato único 

50 Igual ao ponto 4). 50 

Estima-se que, na ausência da 

RLIS-SCMP, metade dos 

indivíduos iria necessitar de 

acionar cuidados de saúde de 

emergência, pelo menos por 

uma vez, durante a duração do 

projeto. Desta forma, assume-

se um deadweight médio 

Prevenção de 

urgências pelo 

acompanhamento 

da saúde mental 

Diminuição dos custos económicos 

associados à dependência de 

substâncias 

36 Igual ao ponto 3). 
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Quadro 18. Respostas Sociais - Duração, atribuição e deadweight assumidos 

Resultados 
Duração  Atribuição Deadweight 

Meses Explicação % Explicação % Explicação 

Idosos passam a beneficiar de 

cuidados especializados de forma 

permanente, melhorando o seu 

bem-estar global 

12 

 

 

1) Dada a situação de vulnerabilidade 

física e social de alguns dos idosos que 

beneficiaram destes tipos de resposta e 

destes resultados, e numa lógica de 

underclaim, assumiu-se uma duração 

curta, correspondente a um ano. 

75 

3) Considera-se que uma pequena 

parte do resultado se deve à 

intervenção RLIS-SCMP, pelo 

trabalho de procura de respostas 

adequadas às necessidades desejos e 

recursos dos seus beneficiários. 

Contudo, assume-se que a maior 

parte da mudança é gerada pelas 

instituições responsáveis pelas ERPI 

e por quem assegura o pagamento da 

mensalidade (beneficiários, 

familiares e/ou Segurança Social). 

0 

5). Estima-se que, na 

ausência da intervenção da 

RLIS-SCMP, seria muito 

pouco provável a integração 

nestas respostas sociais em 

tempo útil de algum dos 

beneficiários, dada a 

situação de grande 

isolamento e vulnerabilidade 

social que caracteriza estes 

idosos. Como tal, assume-se 

um deadweight nulo. 

Idosos 

beneficiam de 

serviços que 

garantem o 

cumprimento 

das suas 

necessidades 

básicas, 

contribuindo 

para a sua 

saúde, bem-

estar e 

diminuição do 

isolamento  

Integração em 

Serviço de Apoio 

Domiciliário 

50 

Estima-se que cerca de metade deste 

resultado se deva à intervenção 

levada a cabo pela RLIS-SCMP, não 

só pela procura de respostas deste 

tipo, como pela sensibilização que é 

feita para a adesão a estes serviços e 

pela negociação das mensalidades 

com as instituições prestadoras deste 

tipo de serviço. 

Integração em 

Centro de Dia 

Encaminhamento 

para serviço de 

teleassistência 

75 

Considera-se que uma pequena parte 

do resultado se deve ao 

encaminhamento realizado. O 

restante é da responsabilidade do 

projeto que gere a prestação do 

serviço de teleassistência. 
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Indivíduos 

garantem a 

satisfação das 

suas 

necessidades 

alimentares 

Acesso a cabaz 

alimentar 

pontual 

1 Ato único. 50 

Estima-se que cerca de metade do 

impacto gerado se deva ao 

encaminhamento realizado pela 

RLIS-SCMP. O restante pode ser 

atribuível às instituições que 

fornecem os cabazes. 

25 

Estima-se que uma pequena 

parte dos beneficiários 

poderia aceder diretamente 

aos bens alimentares junto 

das instituições que os 

fornecem ou de pessoas na 

sua rede de conhecimento/ 

vizinhança. Como tal, 

assume-se um deadweight 

baixo. 

Apoio alimentar 

regular 

6 

2) Com base nas informações 

recolhidas nos processos RLIS-

SCMP, constata-se que existe uma 

grande volatilidade na prestação deste 

serviço. Tal acontece quer por 

cessação dos apoios face à excessiva 

procura, quer por incompatibilidades 

dos indivíduos que prestam este tipo 

de serviço. Desta forma, assumiu-se 

uma duração de apenas meio ano. 

75 

4) Estima-se que a RLIS-SCMP 

tenha um papel relativamente 

reduzido neste ponto, que resulta do 

encaminhamento das pessoas para 

cantinas ou apoio alimentares 

regulares. A percentagem de 75% do 

impacto gerado é atribuível às 

instituições que fornecem este tipo 

de apoios. 

Acesso a cantina 

social 

Redução da despesa pública com 

custos de saúde associados à 

subnutrição 

6 Igual ao ponto 2). 75 Igual ao ponto 4). 50 

Estima-se que cerca de 

metade dos beneficiários iria 

desenvolver, por força do 

não cumprimento das suas 

necessidades básicas 

alimentares, algum tipo de 

patologia ou fragilidade em 

termos de saúde. Como tal, 

assume-se um deadweight 

médio 

Diminuição da sobrecarga do 

cuidador 
12 Igual ao ponto 1). 75 Igual ao ponto 3). 0 Igual ao ponto 5). 
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3.8. Estimativa dos valores de impacto gerado 

 A quantia total gerada pelo projeto foi calculada com base nos valores assumidos 

anteriormente. O valor de cada resultado foi obtido através da aplicação da seguinte 

fórmula: 

q*d*P*(1-A)*(1-D) 

Sendo, q = quantidade; d = duração; P = valor da proxy; A – Atribuição; D – 

Deadweight. Todos os valores apresentados de seguida encontram-se arredondados a 

duas casas decimais. 

Quadro 19. Rendimentos – estimativa do valor criado pela RLIS-SCMP 

Resultados Valor gerado 

Indivíduos com 

dificuldades 

económicas 

aumentam os seus 

rendimentos 

Acesso à Pensão de Velhice, Social de velhice ou 

pensão antecipada 
55.510,88€ 

141.564,43€ 

Acesso ao Complemento Solidário para Idosos 

(CSI) 
34.790,40€ 

Acesso a Pensão de Invalidez 8.467,67€ 

Acesso ao Complemento por Dependência 5.597,64€ 

Acesso ao Rendimento Social de Inserção (RSI) 14.892,53€ 

Acesso a outras prestações sociais 13.434,53€ 

Recebimento de retroativos das pensões atribuídas 8.870,78€ 

Indivíduos obtêm meios para fazer face a encargos urgentes 12.675,15€ 

Reintrodução de valor na economia, por via da regularização ou 

redução de dívidas 
10.349,10€ 

Valor total gerado nesta área de intervenção 164.588,68€ 

 

Quadro 20. Emprego – estimativa do valor criado pela RLIS-SCMP 

Resultados Valor gerado 

Pessoas desempregadas integram o 

mercado de trabalho 

Obtenção de emprego (até 

seis meses) 
9.770,63€ 

40.168,13€ 
Obtenção de emprego (mais 

de seis meses) 
30.397,50€ 

Redução da despesa pública provocada 

por situações de desemprego 

Obtenção de emprego (até 

seis meses) 
3.151,07€ 

11.553,92€ 
Obtenção de emprego (mais 

de seis meses) 
8.402,85€ 

Valor total gerado nesta área de intervenção 51.722,05€ 
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Quadro 21. Habitação – estimativa do valor criado pela RLIS-SCMP 

Resultados Valor gerado 

Indivíduos em situação de 

despejo acedem a nova 

habitação 

Mudança para nova habitação com 

renda mais acessível 
5.973,55€ 

30.883,28€ 
Mudança para novo quarto por 

situação de despejo eminente 
16.087,21€ 

Mudança para nova habitação por 

situação de despejo eminente 
8.822,52€ 

Indivíduos sem habitação conseguem abrigo temporário 42.757,92€ 

Redução da despesa pública 

resultante da prevenção de 

situações de sem-abrigo 

Mudança para novo quarto por 

situação de despejo eminente 
47.182,59€ 

132.747,75€ 
Mudança para nova habitação por 

situação de despejo eminente 
43.553,16€ 

Integração de indivíduos em 

alojamento temporário 
42.012,00€ 

Redução da despesa pública com ações de despejo 6.374,05€ 

Redução da despesa pública 

através da prevenção de 

problemas de saúde/acidentes 

provocados por más 

condições habitacionais 

Mudança para habitação com 

melhores condições de 

segurança/salubridade 

4.713,39€ 

5.917,64€ Melhoria das instalações sanitárias 753,30€ 

Desinfestação da habitação 77,94€ 

Higienização da habitação 188,33€ 

Organização Habitacional 184,68€ 

Valor total gerado nesta área de intervenção 218.680,64€ 

 

Quadro 22. Educação e Formação – estimativa do valor criado pela RLIS-SCMP 

Resultados Valor gerado 

Indivíduos melhoram 

conhecimentos e 

competências 

Integração em ação de alfabetização 125,91€ 

10.127,18€ 

Integração e conclusão de curso de 

formação profissional 
6.716,27€ 

Integração em terapia da fala ou 

ocupacional 
1.260,00€ 

Integração em ensino especial 2.025,00€ 

Redução da despesa pública através da prevenção de retenções, por 

melhoria dos resultados escolares 
6.158,06€ 

Valor total gerado nesta área de intervenção 16.285,24€ 
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Quadro 23. Saúde – estimativa do valor criado pela RLIS-SCMP 

Resultados Valor gerado 

Indivíduos obtêm ajudas 

técnicas, próteses e medicação, 

melhorando a sua mobilidade, 

autonomia e bem-estar  

Obtenção da medicação prescrita 1.671,59€ 

2.966,93€ 

Obtenção de cadeira de rodas 109,31€ 

Obtenção de canadianas 5,60 € 

Obtenção de cadeira sanitária 61,12€ 

Obtenção de cama articulada 128,16€ 

Obtenção de óculos 245,08€ 

Obtenção de prótese dentária 746,07€ 

Indivíduos melhoram e/ou 

estabilizam a sua condição de 

saúde 

Acompanhamento regular pelos 

cuidados de saúde primários 
13.986,27 

16.624,02€ 

Acompanhamento regular por 

especialidades de saúde mental 
1.890,00€ 

Acesso a consultas de oftalmologia 183,02€ 

Acesso a consultas de medicina 

dentária 
564,73€ 

Indivíduos com comportamentos aditivos são integrados em 

comunidade terapêutica, obtendo tratamento 
30.375,00€ 

Redução da despesa pública 

em custos de serviços de 

urgência e internamentos 

Prevenção de urgências pelo 

acompanhamento da saúde familiar 
620,00€ 

20.075,03€ 
Prevenção de urgências pelo 

acompanhamento da saúde mental 
19.455,03€ 

Diminuição dos custos económicos associados à dependência de 

substâncias  
12.501,45€ 

Valor total gerado nesta área de intervenção 82.542,43€ 

 

Quadro 24. Respostas Sociais – estimativa do valor criado pela RLIS-SCMP 

 

 

Resultados Impacto gerado 

Idosos passam a beneficiar de cuidados especializados de forma 

permanente, melhorando o seu bem-estar global 
111.359,64€ 

Idosos beneficiam de 

serviços que garantem o 

cumprimento das suas 

necessidades básicas, 

contribuindo para a sua 

saúde, bem-estar e 

diminuição do isolamento  

Integração em Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD) 
51.999,60€ 

63.411,72€ 
Integração em Centro de Dia 11.292,42€ 

Encaminhamento para serviço de 

teleassistência 
119,70€ 

Indivíduos garantem a 

satisfação das suas 

necessidades alimentares 

Acesso a cabaz alimentar pontual 675,00€ 

11.117,25€ Apoio alimentar regular 6.603,19€ 

Acesso a cantina social 3.839,06€ 

Redução da despesa pública com custos de saúde associados à 

subnutrição 
19.964,46€ 

Diminuição da sobrecarga do cuidador 3.039,09€ 

Valor total gerado nesta área de intervenção 208.892,16€ 
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Os dados obtidos sugerem-nos que é no domínio da habitação, seguido de perto 

pelo encaminhamento para respostas sociais, que a intervenção da RLIS-SCMP terá um 

impacto mais significativo. Estes resultados devem-se, em parte, ao número elevado de 

pessoas que beneficiaram de apoios nestas áreas, mas, sobretudo, devido ao facto de ser 

previsível que os resultados aqui alcançados se traduzam em impactos mais duradouros, 

comparativamente com outras esferas em avaliação. 

O resultado individual que se estima ser o gerador de maior impacto social prende-

se com a integração de idosos em ERPI. Para além de se justificar igualmente pela elevada 

frequência registada, acreditamos que se trata de um dado que comprova a solidez do 

modelo analítico construído, uma vez que a mudança na qualidade de vida dos idosos que 

integram estas estruturas, ainda que possa ser de curta duração, é inegável, dada a 

condição inicial em que muitos se encontravam. 

Em contrapartida, é na área da educação e formação que se regista um valor de 

impacto estimado mais reduzido. Tal deve-se à reduzida expressão numérica, quer em 

termos de resultados identificados, quer das frequências contabilizadas neste campo. 

Contudo, torna-se importante acautelar que os impactos dos resultados obtidos no 

domínio da educação e formação se tenderão a sentir num prazo mais alargado – 

certamente mais longo que aquele a que nos propomos a avaliar com este trabalho. 

Ressalva-se ainda que estes dados não sugerem que a intervenção junto de populações 

mais idosas, seja mais frutífera que aquela realizada com crianças ou jovens. Estes 

resultados seriam, aliás, matéria que nos permitiria refletir sobre a dificuldade de 

intervenção em fases precoces do ciclo de vida e a forma como a vulnerabilidade se vai 

acumulando ao longo da vida, surgindo como situação de emergência já quando os 

processos de exclusão se consolidaram ao longo de várias décadas. 

Somados todos os resultados, obtemos um valor estimado total de impacto gerado 

de 742.711,20€29. Através do Quadro 25. verifica-se que mais de 2/3 do valor gerado pelo 

projeto é direcionado para os beneficiários. Ainda assim, sendo um projeto financiado por 

fundos comunitários e públicos, parece-nos importante salientar que o valor que é criado 

 
29 Soma de todos os resultados apresentados anteriormente. Como tal, o cálculo do valor foi realizado 

tendo em consideração os arredondamentos efetuados a priori. 
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para a sociedade por meio da intervenção junto a estes agregados desfavorecidos é 

superior ao valor total de investimento considerado. 

Quadro 25. Distribuição do valor gerado, por stakeholder (valor absoluto e 

percentagem) 

Stakeholder Valor criado (€) Percentagem 

Beneficiários 514.030,65 69,21% 

Sociedade 225.641,46 30,38% 

Cuidadores 3.039,09 < 0,1% 

Total 742.711,20 100% 

 

3.9. Cálculo do Índice SROI 

3.9.1. Inputs considerados 

O cálculo do índice SROI pressupõe que se tenha em consideração o valor investido 

apenas no período e atividades consideradas na análise. Como tal, sabe-se que o 

financiamento total aprovado para a RLIS-SCMP, correspondente ao período entre agosto 

de 2016 e julho de 2019 (inclusive) é de 576.171,00€. Contudo, este não pode ser o valor 

considerado no índice por duas razões: 1) o período considerado na avaliação estendeu-

se apenas até março de 2019; 2) só foram considerados na análise os 268 agregados com 

AIS celebrado. 

O valor alocado ao período sobre o qual a avaliação se debruçou (32 meses, desde 

agosto de 2016 até março de 2019) foi obtido através de um ajustamento proporcional30 

correspondendo a 512.152,00€. Os 268 agregados em análise representam apenas 18% 

do total de 1.485 processos alvo de atendimento e acompanhamento, desde o início do 

projeto até 31 de março de 2019. No entanto, seria abusivo considerar que apenas essa 

percentagem de recursos foi alocada ao acompanhamento dos agregados em análise, uma 

vez que, à partida, os Acordos de Intervenção Social terão necessitado de apoio mais 

recorrente que os restantes (apenas em atendimento).  

 
30 Cálculo feito com base no pressuposto de que a distribuição dos custos mensais ao longo do 

projeto é linear. 
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Como forma de ultrapassar este impasse, foi administrado um questionário à equipa 

técnica da RLIS (ver anexo 2), no qual foi perguntado qual a percentagem de tempo 

dedicada apenas aos agregados com AIS (desde o seu 1º atendimento até ao último). A 

média de respostas situou-se nos 33% e, desta forma, foi considerada essa proporção de 

tempo para o cálculo do input. Assim, o valor final de input foi obtido pela seguinte 

fórmula (512.152,00*0.33), resultando num valor final de 169.010,16€. 

3.9.2. Índice SROI 

O índice SROI resulta do quociente entre o valor de impacto gerado e o valor de 

investimento considerado. Deste modo, 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑺𝑹𝑶𝑰 =  
Valor total de impacto gerado

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 =  

𝟕𝟒𝟐. 𝟕𝟏𝟏, 𝟐𝟎€

𝟏𝟔𝟗. 𝟎𝟏𝟎, 𝟏𝟔€
= 𝟒, 𝟑𝟗  

 

Chegamos a um rácio final de 4,39 - o que significa que, por cada euro investido no 

acompanhamento de agregados familiares em situação de vulnerabilidade, a RLIS-SCMP 

gera 4,39 € de retorno social. Isto significa que o projeto mais que quadruplica o valor 

investido em termos do valor social que é gerado. 

3.10. Análise de Sensibilidade 

O manual SROI aconselha a que se reduzam as ponderações assumidas na análise até 

ao ponto em que o valor de um determinado resultado faça com que o valor gerado e o 

valor investido sejam iguais, resultando por isso num rácio final de 1:1. “O método 

recomendado é calcular o quanto você precisaria mudar cada estimativa a fim de 

conseguir tornar o retorno social numa relação de £ 1 para cada £ 1 de investimento. Por 

esse processo, a sensibilidade de sua análise a alterações nas estimativas pode ser 

verificada” (Charities Aid Foundation, 2012, p. 54). 

Contudo, tal não é possível de ser efetuado neste modelo, uma vez que nenhum 

resultado, mesmo que assuma um impacto nulo é capaz de influenciar o rácio final de 

forma tão significativa. Se alterarmos as ponderações do resultado com maior 

preponderância no modelo (“Idosos passam a beneficiar de cuidados especializados de 

forma permanente, melhorando o seu bem-estar global”) para que este assuma um 
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impacto igual a 0, o rácio final desce apenas em 0,65€ (de 4,39 para 3,74 euros, [arred. a 

duas c.d.], por cada euro investido). 

Este facto constitui um primeiro indicador da solidez do modelo de análise 

construído, uma vez que nenhum dos resultados assume uma preponderância tal que 

condicione o índice SROI de forma significativa. Ainda assim, procedeu-se à realização 

de uma análise de sensibilidade, com base naqueles que consideramos serem os cenários 

mais pessimista e otimista possíveis e fazendo variar, não só as ponderações dos 

resultados, como também os inputs. 

Assumindo uma conjuntura menos favorável, partiu-se do pressuposto que resultados 

relativos ao acesso a prestações sociais, nomeadamente “Pensão de velhice, social de 

velhice ou pensão antecipada” e “Complemento Solidário para Idosos”, teriam uma 

duração mais reduzida, correspondente a cinco anos (metade da duração assumida 

originalmente), ou seja, 70 e 60 meses respetivamente31. Consideramos que todos os 

outros resultados apresentam, já à partida, durações bastante conservadoras, pelo que não 

foram consideradas mais alterações nesta vertente. Igualmente, os números relativos à 

atribuição do valor criado foram inalterados, pois estes apresentam, a priori, percentagens 

consideravelmente elevadas. 

Dos pressupostos assumidos, aqueles que consideramos serem, potencialmente 

passíveis de maior discussão prendem-se com as ponderações de deadweight, dado que o 

exercício de percecionar o que teria acontecido sem a intervenção do projeto será sempre 

um exercício especulativo. Como tal, num cenário mais pessimista, nos resultados para 

os quais foi assumido um deadweight nulo, foi considerado um aumento da ponderação 

para os 25%. Por fim, no plano dos inputs, na hipótese mais conservadora, supomos que 

o acompanhamento dos agregados que celebraram Acordos de Intervenção Social tenha 

consumido mais recursos que aqueles que supomos inicialmente. Desta forma, o índice 

neste contexto foi calculado presumindo que os agregados com AIS consumiram metade 

do total do investimento alocado à RLIS-SCMP no período de 32 meses considerado para 

 
31 Uma vez que as pensões de velhice, social de velhice e pensão antecipada preveem a atribuição de 

subsídio de férias e natal, a duração destas foi obtida multiplicando o número de anos por 14 meses. Desta 

forma, 14*5 = 70 meses. Como no caso do Complemento Solidário para Idosos estes subsídios não são 

contemplados, o número de anos foi multiplicado por 12 meses. 
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a avaliação de impacto, apesar de representarem menos de 20% do total de agregados 

alvos da intervenção32. Tendo por base estes pressupostos, o índice SROI baixa para os 

2,44€ [arred. a duas c.d.] por euro investido. Em termos práticos este rácio revela que, 

mesmo no pior dos cenários, a RLIS-SCMP mais do que dobra o seu investimento, em 

termos do valor social que gera. 

Em sentido contrário, foi concebida a conjuntura mais otimista, no qual a estimativa 

do valor criado é maximizada. Neste contexto, as variáveis nas quais se procederam a 

alterações são as mesmas que no cenário anterior – apenas na direção inversa. Na 

perspetiva dos resultados a duração relativa ao acesso às prestações sociais (“Pensão de 

velhice, social de velhice ou pensão antecipada” e “Complemento Solidário para 

Idosos”), foi aumentada de dez para vinte anos, com base no número de anos de vida 

expectáveis aos 65 anos de idade (Pordata, 2019). Os resultados para os quais se assumiu 

uma percentagem de deadweight de 50% foram reduzidos para 25%. Na perspetiva dos 

inputs, supõe-se, no melhor dos cenários, que aos processos com AIS seriam alocados 

apenas 25% do total do investimento da RLIS-SCMP (para os 32 meses considerados na 

avaliação). Neste quadro, obteríamos um índice SROI de 7,10€ [arred. a duas c.d.] por 

cada euro investido. O valor médio entre o melhor e o pior cenário corresponde a 4,77 – 

um valor que se aproxima do rácio obtido, demonstrando a solidez do modelo de análise 

considerado. 

 
32 Segundo os números da Segurança Social, a RLIS-SCMP atendeu, até março de 2019, 1485 

agregados. Destes, 268 celebraram Acordos de Intervenção Social, o que representa 18% do total. 
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Considerações finais 

Consideramos que a realização deste exercício de avaliação, o contexto 

institucional e a realidade do setor em que esta ocorreu fomentam uma série de reflexões 

que procuramos desenvolver de forma mais detalhada neste capítulo. 

 Num primeiro patamar analítico, destacamos a inegável ligação entre as lógicas 

que têm dominado a realidade do Terceiro Setor nos últimos anos em Portugal, e as 

opções de gestão da entidade que acolheu o estágio. A combinação de fatores como, 1) a 

crescente exposição política e mediática de que o setor tem gozado; 2) a especificidade 

com que se revestem os domínios de atuação tradicionais setor e, 3) a escassez e 

subsequente reivindicação de recursos que caracterizam o quotidiano destas instituições, 

contribuíram um cenário no qual o Terceiro Setor necessita de comprovar o valor social 

que gera. Apesar da sua história e dimensão consideráveis, a Santa Casa da Misericórdia 

do Porto não é alheia a esta necessidade – algo que justifica o interesse dos responsáveis 

da organização na avaliação de impacto. 

Num segundo nível, sintetizemos as principais conclusões que a avaliação de 

impacto e a recolha de dados que a antecedeu nos forneceram. A este propósito e, em 

primeiro lugar, a análise sociodemográfica demonstra que os beneficiários da intervenção 

se encontravam numa situação de profunda fragilidade social, provocada, entre outros 

fatores, pelos baixos níveis de rendimentos, ausência de redes familiares de suporte e 

idade avançada. Se por um lado é preocupante a existência de um número tão significativo 

de agregados em situação de vulnerabilidade social, por outro, este facto demonstra que 

o serviço de acompanhamento da RLIS-SCMP chegou ao seu público-alvo. O sucesso do 

projeto neste ponto parece dever-se, pelo menos em parte, à forte cooperação com outras 

instituições da comunidade, na sinalização de indivíduos e agregados para a intervenção 

– algo que nos parece reforçar a centralidade do trabalho em rede no campo da 

intervenção em situações de exclusão. 

Em segundo lugar, o processo de elaboração de uma teoria da mudança permitiu-

nos perceber que a RLIS-SCMP é geradora de múltiplos resultados, com uma abrangência 

transversal a vários domínios. Como tal, de forma a ser possível operacionalizá-los, foram 
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considerados na análise apenas os principais e aqueles cujos impactos se tendem a 

manifestar num prazo mais curto. 

 Em terceiro lugar, a análise SROI permitiu-nos perceber que as áreas de intervenção 

onde a RLIS-SCMP gerou um valor social superior se prendem com a procura de soluções 

habitacionais e a integração, particularmente de idosos, em respostas sociais. Estes dados 

estão profundamente ligados às características da população-alvo e das principais 

necessidades por estes evidenciadas. Em sentido contrário, as áreas mais voltadas para a 

infância e juventude, no âmbito da educação e formação, foram aquelas que geraram um 

valor social menos significativo. Contudo, mais do que sugerir a maior eficácia da 

intervenção junto de faixas etárias mais avançadas, estes dados revelam que os fenómenos 

de emergência social (sobre quais a RLIS-SCMP tentou atuar) tendem a ser mais 

proeminentes em populações mais idosas - o que pode ser explicado pela acumulação de 

múltiplos fatores de exclusão ao longo dos seus percursos de vida. 

 O cálculo do índice SROI demonstrou que, por cada euro investido, o retorno social 

da intervenção junto dos agregados familiares que celebraram AIS foi de 4,39 €. A análise 

de sensibilidade indica que, no pior cenário, o retorno social seria de 2,44 € e no melhor 

cenário, 7,10€. Ressalva-se que a avaliação privilegiou um posicionamento de 

subvalorização dos resultados, tanto nas opções metodológicas de contabilização das 

frequências, como nas aproximações financeiras, nas durações e ponderações de 

atribuição e deadweight assumidas. Como tal, é possível que o real valor criado pela 

RLIS-SCMP junto dos agregados que celebraram acordos de intervenção social seja 

superior, embora a ausência de mais evidências nos iniba de fazer reivindicações 

adicionais relativamente a este ponto. 

A realização deste trabalho de análise permitiu, igualmente, depreender que a RLIS 

tem uma forte componente de intervenção baseada na articulação, cooperação com outras 

entidades da comunidade. Como tal, o projeto encontra-se consideravelmente dependente 

do cumprimento de uma série de fatores externos, que têm a capacidade de influenciar o 

alcance de uma grande parte dos resultados esperados. O desempenho evidenciado na 

criação de valor social pela RLIS-SCMP traduz assim um esforço coletivo de múltiplas 

instituições de caráter local, regional e nacional, sem as quais o serviço de atendimento 

seria impotente na resolução de problemas sociais e criação de valor. 
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Num terceiro patamar de análise, consideramos importante discutir alguns dos 

desafios e limitações decorrentes da aplicação da metodologia SROI e de outras opções 

de âmbito metodológico assumidas no âmbito desta avaliação. A realização de uma 

avaliação SROI implica um elevado nível de exigência do ponto de vista da recolha e 

sistematização de um corpo de dados considerável. Contudo, por altura do início do 

processo de avaliação, deparamo-nos com um cenário de inexistência de informação 

sistematizada, o que dificultou a nossa tarefa e exigiu que uma parte substancial dos 

nossos esforços fosse focada no processo de recolha de dados. 

Relativamente às fontes utilizadas para a recolha de informação, o SROI privilegia 

o contacto com os stakeholders enquanto fonte. No entanto, devido à escassez de tempo 

e recursos disponíveis para análise, aliada a um elevado número de beneficiários, do facto 

destes se encontrarem dispersos na cidade do Porto e ao facto de serem indivíduos em 

situações de profunda vulnerabilidade social, mas também física e mental, levou a que se 

optasse alternativamente pela análise dos conteúdos dos processos familiares. 

Pesem embora todos os fatores que nos levaram a selecionar esta opção em termos 

de fonte primordial de dados, consideramos a não-consulta direta dos stakeholders como 

a principal lacuna deste exercício de avaliação de impacto. A auscultação direta dos 

beneficiários, mas também de outros stakeholders, poderia ter fomentado a obtenção de 

uma análise mais rica, que incluísse impactos registados numa duração mais longa e que 

entrasse em consideração com alguns dos efeitos negativos não-intencionais, sentidos 

pelos vários intervenientes, decorrentes da ação da RLIS-SCMP. 

A pouca disponibilidade da instituição para viabilizar e criar as condições para que 

esta auscultação fosse possível (pelo menos num exercício de pequena dimensão, com 

um pendor essencialmente exploratório), de modo a permitir uma incursão direta no 

universo dos stakeholders, não deixa de suscitar algumas reflexões sobre o lugar efetivo 

que os beneficiários ocupam nos modelos de gestão das organizações do Terceiro Setor.  

Com efeito, a necessidade de ouvir os stakeholders não se deveria extinguir na 

realização de uma avaliação de impacto e na aplicação de uma metodologia específica. 

Num modelo de gestão democrática e participativa, os beneficiários e outros interessados 

deveriam assumir um papel central, estando ativamente envolvidos, em todas as fases das 

atividades desenvolvidas por estas instituições. Contudo, verifica-se uma fraca tradição e 
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uma considerável resistência à adoção destas práticas no seio do Terceiro Setor português, 

em detrimento de modelos organizacionais assentes em abordagens verticais ou top-down 

– realidade amplamente descrita pela literatura que se debruça sobre o setor. Neste 

sentido, consideramos que a aplicação da metodologia SROI, mesmo que não totalmente 

concretizada (no que toca ao cumprimento de todos os seus princípios), não deixou de ser 

um desafio importante para a organização, ao confrontá-la com a necessidade de envolver 

os stakeholders nas suas práticas de gestão - uma área de limitação reconhecida. 

Apesar de não ter sido possível auscultar diretamente os beneficiários, considera-

se a informação contida nos processos como fidedigna, uma vez que representa uma 

forma de prestação de contas de execução das atividades junto da entidade monitorizadora 

- neste caso o ISS. Ainda assim, a informação encontrava-se, em múltiplos processos, 

omissa ou pouco clara, o que levou a uma perda da qualidade geral dos dados recolhidos 

e, consequentemente, do valor social estimado. 

Consideramos que a metodologia SROI poderá e deverá ser moldada de acordo com 

as necessidades de quem a utiliza – desde que devidamente explicadas e fundamentadas, 

algo que procuramos levar a cabo em todos os passos desta avaliação. A flexibilidade 

revelada por esta ferramenta constitui uma das suas principais virtualidades. Ainda assim, 

destacamos a inexistência de uma base sólida e extensiva de proxies em várias áreas, e os 

seus valores respetivos, como um grande obstáculo à aplicação desta metodologia. 

Consideramos que este será um passo fundamental, a desenvolver no futuro, rumo à sua 

consolidação enquanto metodologia standard no domínio da avaliação de impacto. 

Num quarto patamar, o exercício de avaliação de impacto foi conduzido num 

contexto institucional em particular, o que embora represente certas vantagens no que 

toca ao acesso a informações de carácter interno, invariavelmente se repercute em 

condicionalismos que influenciam a análise de forma menos positiva. Apesar de a 

iniciativa da realização de avaliação de impacto ter partido, em parte, da instituição 

acolhedora, a maioria dos seus responsáveis aparentavam desconhecer a natureza e as 

exigências que um exercício deste tipo acarretaria. 

A inexistência de um processo concertado de recolha de dados desde o início do 

projeto, o facto do início do processo de avaliação ter, aparentemente, sido adiado de 

forma sucessiva em detrimento de outras prioridades e o facto de a responsabilidade da 
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sua produção ter recaído, na sua grande maioria, sobre apenas um elemento, com a 

condição de estagiário, parece indiciar que a importância atribuída à avaliação de impacto 

pelos responsáveis da organização é meramente discursiva e contextual. 

A impossibilidade de estabelecer um diálogo com os responsáveis máximos da 

instituição acerca das suas reais expectativas em relação ao estudo que íamos efetuando, 

aliada ao aparente desconhecimento e até desinteresse do processo de avaliação parecem-

nos ser uma consequência da existência de uma hierarquia institucional rígida, que 

decorre da dicotomia entre os cargos de topo, de orientação “voluntária e amadora” e os 

quadros intermédios, altamente profissionalizados e com formação especializada na área. 

Este cenário vai ao encontro daquilo que são as reflexões existentes sobre a organização 

interna das instituições do Terceiro Setor, abordadas de forma sintética no ponto 1.1.3. 

deste trabalho. Aliás, reflexo de uma relação muito instrumental com estes 

procedimentos, é de registar o interesse no acesso aos resultados quando estes começaram 

a aparecer, que sugeriam que o valor acrescentado pela RLIS-SCMP é significativo. À 

insignificante ajuda e à ausência de qualquer investimento no processo, seguiu-se um 

entusiasta acolhimento do relatório final e dos seus resultados. 

Daquilo que pudemos constatar da lógica diária de funcionamento da instituição, 

existia, por parte dos quadros da SCMP, a expectativa de mobilizar a presente avaliação 

para a “luta” pela continuidade da RLIS-SCMP. Desta motivação resultaram um conjunto 

de exigências e pressões que foram uma constante, para que a apresentação de resultados 

ocorresse o mais depressa possível, de forma a que a análise pudesse auxiliar a discussão, 

em tempo útil, relativa à manutenção do projeto nos mesmos moldes.  

Consideramos que este propósito, ainda que legítimo (até por constituir uma das 

razões da emergência da avaliação de impacto enquanto tal), restringe parte do potencial 

inerente às suas lógicas, nomeadamente no que toca ao carácter de monitorização interno 

que estas possuem subjacentes. Retirar partido desta potencialidade seria útil neste caso 

em particular, já que a supervisão do projeto a nível interno nos pareceu deficitária, algo 

que ficou evidenciado pelo desconhecimento de dados relativamente simples, como o 

número de agregados que celebraram Acordos de Intervenção Social. Em nome da 

assunção de uma posição de neutralidade, diga-se que a monitorização realizada pelo ISS 

também relevou ser imprecisa. 
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Para além disso, o não-comprometimento da instituição com a avaliação de 

impacto, desde a fase de implementação do projeto, condicionou de forma significativa a 

qualidade e relevância dos dados recolhidos, bem como a velocidade dos resultados 

apresentados, já que, uma parte considerável do nosso tempo, foi despendido a sintetizar 

informação que deveria ser recolhida ao longo de todo o projeto. Consideramos que a 

SCMP, ao visionar a avaliação de impacto como apenas um meio e não um fim em si 

mesmo, acaba por condicionar a qualidade das avaliações produzidas acerca dos projetos 

que desenvolve. A este respeito, recomendamos que, no futuro, a recolha de dados e a 

estrutura das avaliações sejam gizadas na fase inicial dos projetos e, se possível, 

envolvendo todos os stakeholders que se mostrem disponíveis para tal. 

Num quinto patamar, e relacionando o presente trabalho com lógicas de carácter 

mais estrutural, verifica-se que a RLIS, e em particular a RLIS-SCMP, representa um 

exemplo da tendência de recuo de serviços tradicionalmente prestados pelo Estado, e de 

passagem de responsabilidades para a sociedade civil, nomeadamente para o Terceiro 

Setor. A linguagem e argumentos apologistas do seguimento desta estratégia ganhou 

tração nas últimas décadas – de tal forma que se encontra hoje embutida na própria 

legislação que é produzida no âmbito da prestação de serviços de proteção social aos 

cidadãos. 

Uma vez que, no passado, um serviço semelhante ao SAAS era assegurado pelo 

Instituto da Segurança Social, seria interessante efetuar um exercício de comparação do 

valor social gerado ou, no mínimo, comparar o seu desempenho em termos de variedade 

e quantidade de atividades desenvolvidas. Para além disso, em 2021, está previsto que as 

competências relacionadas com o atendimento social passem a ser da responsabilidade 

das autarquias locais. Isto significa que, num espaço de menos de uma década, estas 

funções possam passar por três modalidades e tipos de entidades responsáveis distintas. 

Estas decisões parecem, a nosso ver, ser orientadas, mais por convicções político-

ideológicas do que por evidências sobre a eficiência e eficácia relativa de cada opção - 

dada a inexistência de dados e estudos acerca desta realidade em particular. 

Nesse sentido, esperamos que este relatório possa servir como inspiração no 

domínio da avaliação de impacto deste tipo de serviços, para que, à luz das lógicas de 

maximização de eficiência e de contenção de custos vigentes (pelo menos, num nível 
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discursivo), se determine qual das opções será a aquela que produz uma melhor 

relação entre impacto social gerado e recursos despendidos. 
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Anexo 1. – Manual de codificação da informação processual da RLIS-SCMP 

Dados sociodemográficos 

• inicio_at » data assinalada de 1º atendimento registado 

• inicio_ac » data assinalada de início do AIS 

• fim_ac » data assinalada de final do AIS(real, não a prevista) 

• fim_at » última data de atendimento registada 

• sexo 

o feminino - 1 

o masculino - 2 

o 999 - missing 

• idade » idade do beneficiário na altura do 1º atendimento (no caso de 

beneficiários nascidos após o 1º atendimento, assumir idade = 0) 

• est_civil » estado civil do beneficiário 

o solteiro -1 

o casado -2 

o divorciado -3 

o viúvo - 4 

o união de facto – 5 

o missing - 999 

• n_adultos_af » nº de maiores de 18 anos identificados no agregado familiar 

desse beneficiário 

• n_crianças_af » nº de menores de 18 anos, dependentes e identificados 

• esc_mod_ocde 

o se primeiro adulto do agregado – 1 

o se adulto(s) seguinte(s) do agregado – 0,5 

o se menor de 18 – 0,3  

• rend_inicial_trab/outros » soma de todos os rendimentos, à exceção dos 

provenientes de prestações sociais, que o agregado familiar declara dispor pela 

altura do 1º atendimento 

• rend_inicial_psociais» soma de todas as prestações sociais auferidas pelo 

agregado por altura do 1º atendimento 

• rend_inicial_total » soma de todos os rendimentos que o agregado familiar 

declara dispor pela altura do 1º atendimento 

Rendimentos 

• valor_rsi » valor de rsi que o indivíduo passa a auferir após intervenção (1ª 

prestação, sem contar com subsídios de férias e natal) 

• valor_pensao_ant » valor de pensão antecipada que o indivíduo passa a auferir 

após intervenção (1ª prestação, sem contar com subsídios de férias e natal) 
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• valor_pensao_inv » valor de pensão de invalidez que o indivíduo passa a auferir 

após intervenção (1ª prestação, sem contar com subsídios de férias e natal) 

• valor_pensao_velhice » valor de pensão de velhice que o indivíduo passa a 

auferir após intervenção (1ª prestação, sem contar com subsídios de férias e natal) 

• valor_csi » valor de csi que o indivíduo passa a auferir após intervenção (1ª 

prestação, sem contar com subsídios de férias e natal) 

• valor_compdep » valor de complemento por dependência que indivíduo passa a 

auferir após intervenção (1ª prestação, sem contar com subsídios de férias e natal) 

• valor_retro » valor atribuído em retroativos 

• valor_outras_psociais » valor de outras prestações sociais que o indivíduo passa 

a auferir após intervenção (1ª prestação, sem contar com subsídios de férias e 

natal) 

• valor_ae_iss » valor total atribuído em apoios económicos pelo iss no decorrer 

da intervenção ( = a zero 0, caso não se aplique; contabilizar apenas para o 

representante do agregado 

•  valor_ae_outros » valor total atribuído em apoios económicos por outras 

entidades no decorrer da intervenção ( = a zero 0, caso não se aplique, 

contabilizar apenas no representante do agregado 

• Valor_ae_total » soma dos dois anteriores ( = a zero 0, caso não se aplique) 

• regul_div » agregados que, na altura do 1º atendimento, possuíam dívidas, 

conseguem regulariza-las ou reduzi-las durante o decorrer da intervenção 

(contabilizar apenas para o representante do agregado) 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• Valor_saldado (apenas para os assinalados na variável anterior) 

Emprego 

• obtv_emp » indivíduo em situação de desemprego  obtém emprego (considera-

se por emprego actividade profissional devidamente contratualizada) 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• mantem_trb » indivíduos que conseguiram emprego durante o período de 

intervenção conseguem mantê-lo durante, no mínimo, 6 meses 

o 0 = não 

o 1 = sim 
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o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

Habitação 

• aloj_temp_entrada » data de entrada dos indivíduos em alojamentos de 

carácter temporário. Caso na altura do início de atendimento, o indivíduo já se 

encontre alojado numa resposta social deste tipo, é contabilizada a partir da data 

da 1ª prorrogação 

• aloj_temp_said » data de saída dos indivíduos de alojamentos de carácter 

temporário. 

• obtv_quarto » indivíduos desalojados conseguem aceder a quarto em pensão 

(contar apenas representante do agregado) 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• obtv_habitaçao » indivíduos/ agregados em situação desalojados conseguem 

aceder a habitação 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• valor_renda » valor de renda pago por indivíduos que acederam a quarto ou 

habitação (1ª mensalidade) (contar apenas representante do agregado) 

• mudou_hb_acessível » agregados que viviam em habitações com rendas 

demasiado altas para os rendimentos auferidos, conseguem obter habitação 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• renda_inicial » valor da renda que agregados que mudaram de habitação (por 

motivo de renda elevada) pagavam anteriormente (contar apenas representante 

do agregado) 

• renda_actual » valor da renda que agregados que mudaram de habitação (por 

motivo de renda elevada) pagam agora (1ª mensalidade) (contar apenas 

representante do agregado) 

• melh_inst_sanit » habitações sem condições de salubridade são providas de 

melhores instalações sanitárias (contar apenas representante do agregado) 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 
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• melh_desinf » habitação sem condições de salubridade é alvo de desinfestação 

(contabilizar só na existência de pragas); (contar apenas representante do 

agregado) 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• melh_higienizaçao »  habitação sem condições de salubridade é alvo de 

higienização (contar apenas representante do agregado) 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• melh_org_habitacional» habitação (contar em casos de acumulação 

compulsiva) (contar apenas representante do agregado) 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

Educação e Formação 

• edu_alfb » indivíduo frequentou acção de alfabetização, melhorando as suas 

competências de escrita e compreensão de leitura 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• edu_nee » indivíduo foi integrado em ensino especial 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• edu_terap_fala » criança/jovem foi integrado em terapia da fala ou ocupacional 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• edu_melhoria_notas » criança/ jovem com maus resultados melhorou os seus 

resultados académicos (verificar junto de cada técnica este indicador) 

o 0 = não 
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o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• for_cursos_compl » indivíduo completa curso profissional/acção de 

aperfeiçoamento profissional, no qual foi integrado 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

Saúde 

• saud_medicam » total do valor da medicação que os indivíduos obtiveram – 

contabilizar apenas doações e não ajudas económicas para compra de medicação 

• saud_ajud_tec » indivíduos recebem ajudas técnicas (por tipo) – contabilizar 

apenas doações e não ajudas económicas canalizadas para o efeito 

o Cadeira de rodas – 1 

o Canadianas – 2 

o Cadeiras sanitárias – 3 

o Cama articulada – 4 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• saud_acomp_consul » indivíduo passa a beneficiar de acompanhamento 

médico, após indicação/ acompanhamento da equipa técnica para se dirigir aos 

serviços de saúde familiar 

o 1 - sim 

o 0= não se aplica 

o 999 = missing 

• saud_consult_psiq » indivíduo passa a beneficiar de acompanhamento médico 

no âmbito da saúde mental, após indicação/ acompanhamento da equipa técnica 

para esse efeito 

• saud_n_consult_ofta » nº de orientações para consultas de oftalmologia 

gratuitas 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• saud_visao » indivíduo obtém óculos (contar apenas doações diretas, não 

comparticipações através de apoios económicos) 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 



 

137 

• saud_n_consul_dent » nº de consultas de saúde oral gratuitas garantidas, por 

indivíduo 

• saud_proteses_dent » indivíduo que obteve prótese dentária (contar apenas 

doações diretas, não comparticipações através de apoios económicos) 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

Respostas sociais 

• int_ERPI » indivíduo é integrado em ERPI 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• receb_SAD » indivíduo passa a receber SAD 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• int_CentroDia » indivíduo é integrado em Centro de Dia 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• cabaz_natal » número de cabazes de natal doados, por agregado (contar apenas 

representante do agregado) 

• apoio_gen_alimentares » indivíduo passa a receber mensalmente apoio 

alimentar 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 

• int_cantina » indivíduo é integrado em cantina social 

o 0 = não 

o 1 = sim 

o 9 = não se aplica 

o 999 = missing 
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Anexo 2. - Questionário – Tempo dedicado por atividade | RLIS 

 

1. Qual o número total de processos familiares que atendeu e acompanhou, desde 

o início do projeto até março de 2019? _____________ 

 

2. Tendo em conta as duas modalidades de intervenção, a qual delas dedica, em 

média, mensalmente, a maior parte do seu tempo? 

Atendimento     

Acompanhamento 

Ambas de igual forma 

 

3. Considerando o período total do projeto, qual foi a percentagem de tempo que 

dedicou, por mês, aos processos familiares com Acordos de Intervenção Social (incluindo 

os atendimentos/articulações fora do período de duração dos AIS)? Assinale a opção que 

considera mais correta. 

 

   

 

 

 

 

Dediquei todo o meu 
tempo aos agregados 

sem AIS 

Dediquei todo o meu 
tempo apenas aos 
agregados com AIS 

(em vigor ou 
cessados) 


