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Inspiring Impact  

O Inspiring Impact é um programa que visa alterar até 2022 a forma como o setor voluntário no 

Reino Unido se posiciona sobre esta temática, estabelecendo a medição de impacto de alta 

qualidade como uma norma para organizações e empresas sociais. 

 

Durante a próxima década, vamos trabalhar em função de cinco objetivos chave, integrados em 

cinco temas, procurando responder a cinco perguntas cruciais para o setor: 

 Em que consiste uma boa prática de impacto? 

 Como é que sabemos o que temos de medir? 

 Como podemos medir o impacto? 

 Como podemos estabelecer comparações e aprender com outros? 

 Qual é o papel dos financiadores?  
 

Saiba mais em www.inspiringimpact.org  

Parceiros do Inspiring Impact* 

 

 

 

 

Organizações que apoiam o Inspiring Impact* 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Grupo de Impacto Portugal  

O Grupo de Impacto Portugal reúne atores chave de diferentes setores de atividade com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento da agenda de impacto social em Portugal. O Grupo de Impacto Portugal promove a distribuição 
dos Princípios e Orientações sobre Boas Práticas de Impacto para Financiadores (exclusivamente em versão 
eletrónica). Para mais informação, consulte grupodeimpactoportugal@gmail.com 
 
*Na data de publicação.  
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Prefácio 
 

Este documento foca a prática de impacto - as atividades que uma organização desenvolve com um 

enfoque na mudança. A prática de impacto não deve ser confundida com a monitorização e 

prestação de contas. Apesar de uma poder contribuir para a outra, deve fazer-se uma distinção 

entre os seus respetivos propósitos e processos. 

 

Como a comunidade de financiadores é tão diversa, a sua prática de impacto assume muitas formas, 

pelo que o investimento nesta atividade pode ser importante para alguns, mas não tanto para 

outros. Este documento é um guia de alto nível para os financiadores que procuram analisar, 

desenvolver e melhorar a sua própria prática de impacto e o seu apoio para que outros também o 

façam. 

 

Espero que este documento constitua um ponto de partida útil para o debate, quer esteja a iniciar 

ou já esteja mais adiantado neste percurso, e que ofereça um quadro de referência que apoie a 

construção ou desenvolvimento da sua abordagem. 

 

Carol Candler 

Northern Rock Foundation 

Presidente, Grupo de Trabalho de Financiadores para o Impacto 
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Introdução 

Entender o que funciona e porquê, é fundamental para uma boa tomada de decisão – quando se 

trata de melhorar o trabalho de instituições e empresas sociais, e decidir como os recursos são 

alocados pelos financiadores. Ao colocar as evidências do impacto do seu trabalho no centro das 

suas atividades, os financiadores, instituições e empresas sociais demonstram um compromisso com 

a aprendizagem, com a demonstração de resultados e com a melhoria contínua. 

Este documento foi desenvolvido a partir do contributo do Grupo de Trabalho de Financiadores para 

o Impacto (ver apêndice 1), facilitado pela Association of Charitable Foundations (ACF). Destina-se a 

ajudar os financiadores a pensar sobre o seu impacto, e como podem apoiar as pessoas e 

organizações que financiam a que o façam também. Baseia-se e é consistente com publicações 

anteriores, incluindo, entre outras, a “Scotland Funders’ Forum Evaluation Declaration”1 e o “CES 

Practical Monitoring and Evaluation Guide” 2. Os termos seguintes são usados ao longo deste 

documento para nos referirmos à mudança produzida pelos financiadores e pelas organizações que 

beneficiam de financiamento e à atividade com um enfoque na mudança: 

 

O papel dos financiadores na alteração de comportamentos em torno da prática de impacto é 

crítico. A sua abordagem ao impacto, bem como o seu apoio financeiro e não financeiro, influencia 

fortemente a prática. Com o objetivo de incentivar a melhoria da prática de impacto e para oferecer 

orientação útil para os financiadores, o Grupo de Trabalho de Financiadores para o Impacto 

considerou as perspetivas dos financiadores e apoio para as práticas de impacto dos seus 

beneficiários e financiados; e os quadros de referência que os financiadores usam para entender, 

gerir, medir e aumentar o seu próprio impacto. O Grupo de Trabalho de Financiadores para o 

Impacto chegou a um acordo sobre um conjunto de princípios que poderão servir de base à 

abordagem dos financiadores, independentemente da escala ou âmbito das suas operações. As 

discussões do Grupo centraram-se em considerações e ações práticas, que são aqui apresentadas. O 

documento oferece um quadro aplicável à prática de impacto dos financiadores, que poderá servir 

de base ao desenvolvimento de uma abordagem personalizada. Este quadro tem como objetivo 

ajudar os financiadores a promover boas práticas de impacto entre as organizações e as pessoas que 

apoiam, tal como estabelecido no Código de Boas Práticas de Impacto3. Um recurso adicional 

disponível para os financiadores e instituições que os ajudará a mapear o seu impacto é a 

ferramenta de autoavaliação passo-a-passo desenvolvida no âmbito da vertente de trabalho de 

“Coordenação do Apoio” do Inspiring Impact 4.    

                                                

1 Vêr http://scotlandfundersforum.files.wordpress.com/2010/10/sff-evaluation-declaration-2006-final.pdf 
2 Vêr http://www.ces-vol.org.uk/Publications-Research/publications-catalogue/practical-monitoring-and-evaluation-3rd-

edition 
3 Vêr http://inspiringimpact.org/code-of-good-impact-practice/ e http://www.stone-soup.net/files/Codigo-de-Boas-
Praticas-de-Impacto-Portuguesok.pdf 
4 Vêr http://inspiringimpact.org/our-plan/co-ordinating-support/ 

Impacto: os resultados mais abrangentes ou de longo prazo de um projeto ou ação de uma organização 
(também referido como a mudança gerada). Este pode incluir os efeitos sobre as pessoas que são 
beneficiárias diretas de um projeto ou atividade de uma organização, os efeitos sobre aqueles que não são 
beneficiários diretos, ou os efeitos sobre um campo mais vasto, tal como a política governamental. 
 

Prática de impacto: as atividades que uma organização faz para se centrar no seu impacto. Isto pode 
incluir planear o impacto desejado e como medi-lo, recolher informação sobre o impacto, analisar a 
informação, comunicar e aprender com o processo. 
 

http://www.ces-vol.org.uk/Publications-Research/publications-catalogue/practical-monitoring-and-evaluation-3rd-edition
http://www.ces-vol.org.uk/Publications-Research/publications-catalogue/practical-monitoring-and-evaluation-3rd-edition
http://inspiringimpact.org/code-of-good-impact-practice/
http://inspiringimpact.org/our-plan/co-ordinating-support/
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A importância do impacto para os financiadores 

Os financiadores operam num ambiente complexo, atuando em todos os níveis, do local ao global, 

destinando recursos através de um leque amplo de questões socioeconómicas e ambientais. Quer 

seja grande ou pequeno, específico ou generalista, reativo ou proactivo, muitos financiadores estão 

interessados em demonstrar e melhorar a sua prática de impacto, e apoiar outros a fazê-lo também. 

Os financiadores interessam-se pelo impacto por uma série de razões:  

 Para entender a mudança que produzem, direta e indiretamente. 

Os financiadores podem fazer a diferença diretamente por si próprios, ou indiretamente, por 

intermédio do trabalho das instituições e empresas sociais que apoiam. Um ponto de partida 

para os financiadores que avaliam o impacto é entender a mudança que procuram gerar. A 

partir daí, os financiadores podem considerar a mudança (intencional e não intencional) que foi 

produzida através do seu financiamento. 

 Para aprender com o que eles próprios e aqueles que financiam fazem. 

As avaliações de impacto apoiam a aprendizagem organizacional, que pode levar a melhorias 

nos processos de tomada de decisão e no desempenho. Isto pode ser aplicado ao nível de cada 

instituição individualmente, em cada um ou em todos os seus programas, e nas organizações dos 

financiadores. 

 Para garantir que capitalizam ao máximo os seus recursos. 

Os financiadores sabem que por cada apoio concedido, ou dinheiro gasto noutros tipos de 

apoio, há um custo de oportunidade de não alocar esse recurso a outros fins. O reconhecimento 

e prestação de contas sobre o impacto podem ajudar os financiadores a melhorar a alocação de 

recursos e o retorno do investimento. Também pode ajudar os financiadores na identificação e 

demonstração da sua contribuição para o bem público. 

Através da atribuição de subsídios - ou outras formas de financiamento e apoio – os financiadores 

capacitam os indivíduos, instituições e empresas sociais para gerar mudança. É desejável, portanto, 

que exista uma compreensão partilhada da razão pela qual o impacto é importante e uma 

responsabilidade coletiva por qualquer abordagem adotada à avaliação do impacto. 

Os benefícios de avaliar o impacto  

Avaliar o impacto pode ajudar os financiadores, e as pessoas, instituições e empresas sociais que 
apoiam, a: 

 planear como o seu trabalho vai gerar mudança, e determinar o nível da mudança que estão a 
produzir; 

 entender o que funciona ou não e porquê, e detetar consequências não intencionais; 

 construir uma base de conhecimentos para partilhar com outros, influenciando e sustentando o 
debate, e aumentando o corpo de conhecimento do setor; 

 desafiarem-se a si mesmos e aos outros a olhar criticamente para o seu trabalho, com o objetivo 
de melhorar, para expandir boas práticas ou para inovar e desenvolver novos processos, 
produtos e serviços; 

 inspirar e motivar colaboradores, administradores e partes interessadas (incluindo voluntários, 
beneficiários, utentes, proponentes e decisores políticos, outros profissionais e financiadores ou 
investidores); 

 construir relações com outros; 

 comunicar o valor acrescentado e aumentar a visibilidade do seu trabalho; e  

 garantir ou alavancar recursos. 
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Princípios e orientações sobre práticas de 

impacto 

As boas práticas de impacto requerem uma análise cuidadosa sobre as suas implicações, tanto para 

os financiadores como para as organizações e pessoas que apoiam, e para a relação entre os dois. Os 

financiadores podem desempenhar um papel crítico na mudança de comportamento em torno das 

práticas de impacto, de modo a que o desenvolvimento e implementação da abordagem de um 

financiador possa ter consequências de longo alcance. Portanto, é importante que a abordagem se 

baseie na confiança, honestidade e integridade, e que os seguintes quatro princípios gerais, sejam 

partilhados por todos os envolvidos: 

 proporcionalidade em relação ao rigor e recursos; 

 mente aberta, flexibilidade, adaptabilidade e transparência; 

 reconhecimento dos respetivos valores independentes; e 

 reconhecimento de que todos podem contribuir para o impacto, e também para as práticas de 

impacto. 

Os fundamentos que estão na base da avaliação realizada pelos financiadores descritos 

anteriormente, e os princípios subjacentes mencionados acima, fornecem aos financiadores os 

pilares para o desenvolvimento da sua abordagem à avaliação do impacto. Esse processo não 

deveria ser algo acessório, deveria envolver toda a organização e a sua liderança. 

Porque a aprendizagem é fundamental, os financiadores deveriam procurar assegurar que um 

enfoque no impacto passe dos relatórios obrigatórios para um novo nível, para um nível superior. 

Por exemplo, o sucesso e o fracasso devem ser aceites em partes iguais; as consequências não 

intencionais devem ser reconhecidas e valorizadas; e as relações causais deveriam ser analisadas no 

âmbito de um sistema mais amplo. 

Avaliar o impacto requer tempo e dinheiro, pelo que é importante que a abordagem de um 

financiador não crie uma prestação de contas excessiva ou desnecessária para os financiadores ou 

aqueles que apoiam, e não sobrecarregue os financiadores com dados. Deveriam ser adotadas 

abordagens acessíveis e que apostem numa troca de informação regular. 

Não pode ser aplicado nenhum conjunto universal de regras. No entanto, foram identificados quatro 

fatores essenciais da prática de impacto para os financiadores, ligado ao ciclo de "planear, fazer, 

avaliar, rever”: 

 
Planear 
Princípio 1: Procurar clareza sobre a mudança esperada por financiadores e organizações que 
apoiam. 
Fazer 
Princípio 2: Apoiar as organizações na sua prática de impacto, e reforçar a própria prática de 
impacto do financiador. 
Avaliar 
Princípio 3: Identificar a mudança gerada e avaliar como e porquê foi produzida. 

  Rever 
  Princípio 4: Partilhar e agir sobre a aprendizagem e procurar melhorar a prática. 
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Um quadro de referência sobre prática de 

impacto para financiadores  

O quadro seguinte destina-se a ajudar os financiadores a desenvolver e melhorar a sua própria 

prática de impacto, e a prática de impacto das pessoas e organizações que apoiam. 

 

No centro do quadro de referência encontra-se o propósito. É importante que este permaneça no 

centro e que o ciclo de impacto (planear, fazer, avaliar, rever) gire em torno e contribua para a 

compreensão da mudança gerada, aprendizagem organizacional, e para assegurar a melhor 

utilização dos recursos. 

Os quatro princípios orientadores (A-D) sustentam a estrutura inteira, e são a base e influenciam a 

abordagem em todas as fases do ciclo. Cada um destes princípios deve ser considerado em função 

do contexto de cada financiador, e aplicado de forma adequada, de modo a que cada financiador 

possa desenvolver a abordagem correta para cada um. 

Cada etapa do ciclo tem um princípio essencial de atuação (1-4) relevante para os financiadores. As 

características deste quadro são exploradas em maior profundidade nas páginas que se seguem. 

 

Propósito 

Para entender a mudança 

que geramos, direta e 

indiretamente. 

Para aprender a partir do 
que fazemos e do que as 

organizações que 
apoiamos fazem. 

Para garantir o melhor uso 

e valor pelos nossos ativos. 

 

Princípio 4  
Partilhe e atue sobre  

a aprendizagem e  
procure melhorar a 
prática 
 

 Princípio 2  
Apoie  as 

organizações que 
financia na sua prática 
de impacto e reforce a 

sua própria prática de 
impacto 

Princípio 3 
Identifique a 
mudança gerada  
e avalie como e 
porquê foi produzida 

Princípio 1  
Seja claro sobre a 

mudança que a  
sua organização e  

as pessoas e 
organizações  

que apoia  

esperam gerar 
  

 

PRINCÍPIOS  

A. Aplique rigor e recursos proporcionais e adequados  

B. Seja flexível, aberto e transparente 
C. Reconheça os respectivos valores independentes 

D. Reconheça que todos podem contribuir para a prática de impacto 
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Princípios 

A. Aplique rigor e recursos proporcionais e adequados 

A proporcionalidade tem implicações para a alocação de recursos (tempo e dinheiro) e sobre os 
requisitos da prestação de contas. É importante evitar a duplicação de esforços ou começar com 
expectativas irrealistas, o que pode ser contraproducente a longo prazo. No entanto, também é 
importante garantir que os resultados da avaliação de impacto de uma organização sejam 
comparáveis tanto com dados semelhantes recolhidos ao longo do tempo, como com outras 
abordagens, para que possam ser retiradas conclusões significativas. A proporcionalidade deveria 
dizer respeito a: 

 propósito, natureza, escala e complexidade da aprendizagem; e 

 competências ou capacidade do financiador e daqueles que apoia. 
 

 

B. Seja flexível, aberto e transparente 

É importante ter uma abordagem flexível e adaptar a prática caso a caso. A abertura e a 

transparência geram confiança e garantem uma aprendizagem genuína sobre o que funciona bem 

ou não.

 

C. Reconheça os respetivos valores independentes 

As práticas de trabalho de financiadores e instituições são guiadas pelos seus próprios valores, que 

definem a sua independência de propósito, voz e ação. As relações de financiamento, incluindo a 

prática de impacto, devem basear-se no reconhecimento mútuo dos respetivos valores, papéis e 

responsabilidades.

 

D. Reconheça que todos podem contribuir para a prática de 

impacto  

O envolvimento organizacional generalizado pode inspirar e motivar colaboradores, dirigentes e 

partes interessadas e contribuir para o desenvolvimento tanto da própria organização como das suas 

práticas. 

 

Considerações práticas para financiadores 

 A totalidade dos recursos à disposição dos financiadores (financeiros e técnicos) e o custo de 
oportunidade e valor acrescentado de investir na prática de impacto. 

 O custo e o potencial valor da prática de impacto para as pessoas e organizações apoiadas. 

Considerações práticas para financiadores 

 A prática de impacto existente e instrumentos e abordagens relevantes. 

 Como é que o feedback sobre a prática de impacto será fornecido e os resultados da avaliação 
de impacto partilhados? 

 

Considerações práticas para financiadores 

 Como é feita a articulação com os valores dos financiadores?  

 Há uma compreensão dos valores das organizações e pessoas apoiadas?  

 

Considerações práticas para financiadores 

 Como é que a liderança adopta boas práticas de impacto, e existe um compromisso com um 
envolvimento organizacional mais alargado? 

 Como é que o apoio prestado desenvolve competências em torno da prática de impacto? 
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Orientações sobre boas práticas de impacto  

Planear 

Princípio 1: Seja claro sobre a mudança que a sua organização e aqueles 

que apoia querem fazer. 

Ser claro sobre a mudança que quer fazer é um pré-requisito para o planeamento das atividades da 

sua organização, e central para qualquer abordagem à avaliação do impacto. Isto irá definir a 

natureza, o alcance e detalhe do trabalho realizado, e ajudar a determinar o tipo e o nível de 

evidências necessários, os métodos e ferramentas mais adequadas para a recolha e análise. Também 

irá ajudar a identificar o potencial para o uso de dados ou a adoção de abordagens partilhadas de 

medição. 

 

 

Fazer 

Princípio 2: Apoie as pessoas e organizações na sua prática de impacto e 

reforce a sua própria prática de impacto. 

Os financiadores desempenham um papel no apoio do impacto em muitos aspetos e em todas as 

fases do ciclo de impacto. É importante investir no trabalho que pode gerar mudança, em primeiro 

lugar, e, em seguida, avaliar e aprender com ele. Apenas devem ser usadas ferramentas de avaliação 

de impacto que se concentram em obter provas relevantes para os resultados desejados. Devem ser 

utilizados dados quantitativos e qualitativos em função do que for considerado mais apropriado, 

bem como a identificação do impacto não intencional. Deve ser incentivada a documentação de 

todo o impacto - positivo, neutro e negativo. A medição partilhada deve ser considerada sempre que 

necessária, a todos os níveis - a organização, programa e projeto. 

 

Medidas práticas para financiadores e pessoas e organizações que apoiam 

 Defina e articule a mudança que pretende gerar.  

 Procure compreender a mudança que as pessoas e organizações que apoia pretendem gerar, e 
a respetiva contribuição do seu apoio. 

 Identifique o tipo e nível de evidências necessárias para avaliar a mudança produzida.  

 Comunique o impacto pretendido e discuta a prática de impacto com as pessoas e 
organizações que apoiam. 

 Explore uma variedade de métodos de análise e ferramentas de avaliação de impacto. 

 Trabalhe com as partes interessadas no desenvolvimento da sua abordagem. 

 Procure identificar fontes de dados partilhados e o potencial para a medição partilhada. 

Medidas práticas para financiadores e pessoas e organizações que apoiam 

 Focar o "impacto" e investir recursos em gerar mudança.. 

 Pôr em prática abordagens sistemáticas para a recolha de evidências relevantes para o seu 
próprio trabalho. 

 Incentivar os candidatos a financiamento a orçamentar a um nível adequado as propostas de 
autoavaliação ou avaliação externa, ou a integrar a avaliação de impacto num pacote de apoio 
"financiamento plus”.  

 Trabalhar com as pessoas e organizações que apoia permitindo-lhes reunir dados relevantes. 

 Envolver-se e colaborar com outros e procurar usar abordagens de medição partilhada de 
acordo com o que considerar mais apropriado. 
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Avaliar 

Princípio 3: Identifique a mudança gerada e avalie como e porquê foi 

produzida. 

A análise minuciosa é necessária para extrair lições que podem apoiar a tomada de decisões e 

prática futura. Esta análise deve concentrar-se no que a mudança tem sido, e na identificação das 

causas dessa mudança. As comparações devem ser elaboradas, sempre que possível, ao longo do 

tempo ou em relação a outra atividade, e deve ser considerado o que poderia ser feito de forma 

diferente. 

 

Rever 

Princípio 4: Partilhe e atue sobre a aprendizagem e procure melhorar a 

prática de impacto. 

O conhecimento e aprendizagem são bens valiosos que devem ser partilhados com outras pessoas. 

Os financiadores deveriam procurar aprender com os seus pares. Mas adquirir conhecimento só tem 

valor se for para fundamentar a tomada de decisão e mudar futuras políticas e práticas de impacto. 

Isto aplica-se igualmente aos financiadores e às pessoas e organizações que apoiam. A criação e 

avaliação do impacto não são processos estáticos: exigem uma constante revisão e refinamento da 

sua abordagem, tendo em conta o custo e eficácia e, em particular, as reações dos interessados. 

 
 

 

Medidas práticas para financiadores e pessoas e organizações que apoiam 

 Tome medidas para assegurar que os dados recolhidos e provas que apresenta são sólidos. 

 Procure avaliar a contribuição que o seu financiamento tem feito para as pessoas e 
organizações que apoia. 

 Explore o que os outros estão a fazer no seu campo. 

Medidas práticas para financiadores e pessoas e organizações que apoiam 

 Partilhe a aprendizagem com as pessoas e organizações que apoia e outras partes interessadas 
de implementação para ajudar a informar a sua prática impacto. 

 Procure identificar quem mais poderia beneficiar da aprendizagem. 

 Partilhe a aprendizagem com os agentes externos para ajudar a informar o desenvolvimento 
de políticas, quando apropriado. 

 Use a aprendizagem a partir de evidências de impacto para apoiar a sua estratégia e política e 
para ajudar a priorizar a sua tomada de decisão sobre subsídios e apoio. 

 Reveja regularmente a sua prática de impacto. 

 Procure o feedback das pessoas e organizações que apoiam a sua prática de impacto.  

 Adapte a sua prática de impacto à luz do feedback e aprendizagem. 
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Apêndice 1: 

Participantes no Grupo de Trabalho de 

Financiadores para o Impacto  

 Sara Harrity, A B Charitable Trust 

 James Magowan, Association of Charitable Foundations 

 Debbie Pippard, Barrow Cadbury Trust 

 Craig Tomlinson, BBC Children in Need Appeal 

 Imogen Wilde, British and Foreign School Society 

 Sarah Mistry and Peter Bailey, Big Lottery Fund 

 Madeleine Thornton, Buttle UK 

 Margaret Bolton, Calouste Gulbenkian Foundation 

 Tim Wilson, City Bridge Trust 

 Peter Argall, Comic Relief 

 Liza Kellett, Community Foundation in Wales 

 Rob Abercrombie, Cripplegate Foundation 

 Stephen Tall, Education Endowment Foundation 

 Gina Crane, Esmée Fairbairn Foundation 

 Alistair Stewart, Letchworth Garden City Heritage Foundation 

 Benedict Rickey and Ellen Harries, New Philanthropy Capital 

 Kieron Kirkland, Nominet Trust 

 Carol Candler, Northern Rock Foundation 

 Jane Steele, Paul Hamlyn Foundation 

 Amy Braier and Bridget McGing , Pears Foundation 

 Susan O'Sullivan and Tim Joss, Rayne Foundation 

 Andrew Cooper, The Diana, Princess of Wales Memorial Fund (until 31/12/12) 

 Andrew Stafford, The Dulverton Trust 

 Duncan Jones, The Football Foundation 

 Sioned Churchill, Trust for London 
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Produzido pelo ACF para o Inspiring Impact  
Junho 2013   
 
Traduzido para Português por Rosa Matos (Stone Soup Consulting)  
e Helena Gata (Tese), membros do Grupo de Impacto Portugal. 
Março 2016  
 

http://www.stone-soup.net/
http://tese.trtcode.com/

