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Nota sobre o relatório:
O presente relatório apresenta uma análise de impacto realizada à AÇÃO
ALCÂNTARA da Galp Energia com base na metodologia SROI. Foi
produzido pela CORE CRL, consultora em responsabilidade social
empresarial, para a GALP. O autor do relatório Tiago Miguel de Seixas
detém formação em SROI e é membro do Social Value International
(formely SROI Network).
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Fundação Galp, em parceria com a Galp Voluntária e com o apoio da Social Mind
na conceção e implementação, desenvolveu uma ação de voluntariado em
Alcântara – Lisboa, que teve como principais objetivos a promoção do
desenvolvimento comunitário da freguesia de Alcântara, através da capacitação
de seis organizações comunitárias (Centro Paroquial de Alcântara, Bombeiros
Alto de Santo Amaro, Creche Santo Amaro, Escola Primária Santo Amaro, Junta
de Freguesia de Alcântara (Balneário de Alcântara), e APPACDM) e a promoção
de espírito de voluntariado e interajuda junto dos quadros superiores da Galp.
Esta ação teve como principais atividades a reabilitação de vários espaços
adjacentes às instituições beneficiárias e a criação de uma Loja Social ao serviço
da freguesia de Alcântara.
O propósito desta análise SROI retrospetiva é medir o impacto da ação nas
organizações beneficiárias, nos profissionais, nos públicos beneficiários das
organizações e nos voluntários Galp.
Tendo em conta o duplo objetivo do projeto: Promoção de impacto social
positivo na freguesia de Alcântara, através da capacitação das organizações e
melhoria e aumento dos recursos que servem a população em áreas como a
educação e apoio social e comunitário (objetivo 1), e a promoção do engagement
dos colaboradores da Galp nas ações de voluntariado promovidas pela empresa
(objetivo 2), quisemos verificar através da análise de sensibilidade o retorno social
da ação para os dois objetivos, isolando os impactos dos dois grupos de
stakeholders, “Beneficiários Diretos” e Galp.
O rácio de SROI estimado é de 1:2,22€ o que significa que por cada 1,00€ investido
há um retorno social de 2,22€.
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O processo desta análise permitiu identificar um conjunto de mudanças que se
encontram refletidas no capítulo “Teoria da Mudança”, sendo possível destacar as
seguintes:
Objetivo 1:
•

Prática de exercício físico (Escola Primária EB1 de Santo Amaro);

•

Higiene e dignificação (Utilizadores do balneário de Alcântara);

•

Consultas e encaminhamentos (Utilizadores do balneário de Alcântara);

•

Aumento do bem-estar emocional (Bombeiros, Educadoras da Creche,
Técnica do Centro Paroquial de Alcântara);

•

Redução da solidão e isolamento (Utilizadores do Centro Paroquial de
Alcântara);

•

Aumento do reconhecimento da associação (APPACDM).

Objetivo 2:
•

Aumento da reputação e imagem (Fundação Galp);

•

Aumento da responsabilidade social e cidadania corporativa (Galp Voluntária);

•

Aumento de competências técnicas e comportamentais (Voluntários Galp).
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1 ÂMBITO DA ANÁLISE
1.1 Enquadramento: Contexto
Al-kantara significa "a ponte" na língua árabe. A primeira
ligação entre as margens da ribeira de Alcântara, na junção das atuais ruas de
Alcântara e Prior do Crato, foi erguida pelos Romanos. Durante o período de
dominação muçulmana, a ponte deu o nome ao local, passando a denominar-se
Alcântara.
Alcântara integra, em quase metade do seu território, uma mancha verde (parte
do Parque Florestal de Monsanto e a Tapada da Ajuda). A freguesia compõe-se
essencialmente por prédios baixos, mas revela uma maior importância dos prédios
em altura. O período construtivo vem desde antes de 1919 até 1970, sendo o
período intermédio (1919-1945) o de menor peso. Os alojamentos, de ocupação
predominantemente residencial, têm na maioria 3 a 4 divisões (59%), mas também
5 ou mais (35%), verificando-se que apesar disso têm áreas (m2) médias (53%), a
pequenas (26%).
A freguesia caracteriza-se por uma área de aproximadamente 440km2 e de
acordo com os censos de 2011 e tem cerca de 13943 fregueses e 8920
alojamentos.
A população é envelhecida (Gráfico 1) e é mais do que o conjunto da Cidade. No
período 2001 a 2011, perde 32% dos jovens de 15 a 24 anos, mas, ganhou 26% de
crianças até aos 14 anos (Gráfico 2). Apesar disso Alcântara fica abaixo da Cidade
no número de famílias com pessoas com menos de 15 anos e acima dela nas que
têm pessoas com mais de 65 (Gráfico 3). Na formação académica estão a par a
formação superior e o ensino básico. Na Cidade, o ensino superior é o mais
atingido e o ensino básico o nível seguinte (Gráfico 4).
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Gráfico 1 - Índice de envelhecimento
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Gráfico 3 - Caracterização dos núcleos familiares
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1.2 Enquadramento: Promotores
A Fundação Galp, tem desenvolvido vários programas e ações, em especial a
“Ação Alcântara” no sentido de responder às necessidades da freguesia de
Alcântara e promover o aumento da capacidade de resposta das organizações
comunitárias locais, através da reabilitação ou desenvolvimento de espaços
físicos de atuação.
Criada pela Galp Energia em Janeiro de 2009, a Fundação Galp Energia é uma
entidade privada sem fins lucrativos de Utilidade Pública, com o objetivo de
aprofundar e promover a intervenção do Grupo em domínios como a Cidadania e
a Responsabilidade Social.
O apoio da Fundação assenta na identificação das atividades e projetos que pela
sua natureza, constituem no seu resultado, a prestação permanente de um serviço
de interesse público à comunidade em várias áreas como a Sociedade, Energia e
conhecimento, Ambiente e Cultura.
No

serviço

à

comunidade,

a

Fundação

Galp

Energia

apoia

projetos

comprometidos com a luta contra a exclusão e desigualdade social, apoiando
grupos de cidadãos em risco ou sensibilizando as populações para as doenças ou
comportamentos de elevada incidência.
A Fundação Galp Energia ajuda a ajudar, e a reconhecer o trabalho das IPSS e
Organizações da Sociedade Civil e, por outro a apoiar nas dificuldades que
enfrentam para concretizar o seu trabalho.
Para esta ação, a Fundação Galp Energia contou com a colaboração da Galp
Voluntária, que se constitui como um programa estruturado de voluntariado da
Galp Energia que procura facilitar, concretizar e potenciar iniciativas de
voluntariado empresarial destinadas a promover o bem comum. A atividade do
projeto assenta nos pressupostos estratégicos de atuação nas vertentes de:
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capital humano, ambiente e eficiência energética e saúde e segurança, ligados por
um eixo comum que é a energia.
Lançado em fevereiro de 2011, o programa tem como principal objetivo responder
de forma positiva à vontade expressa dos colaboradores na vontade de
participarem em ações de voluntariado.
O programa de voluntariado contou, em 2014, com cerca de 1.189 colaboradores
voluntários que realizaram 10.100 horas de voluntariado. Tem vindo a englobar
projetos

que

vão

desde

reparações

em

casas,

edifícios

e

jardins,

acompanhamento de crianças visando o sucesso escolar, formação nas mais
diversas temáticas, concretização de desejos a crianças com doenças terminais
ou crónicas, apoio a entidades e organizações na gestão ou no reforço das
competências, como é o caso da aposta na eficiência energética, participação em
diversos fóruns, grupos de trabalho e comissões.
Desde o início do projeto que a Galp Voluntária tem uma aproximação à
comunidade, com a colaboração com instituições de solidariedade social, com
quem planeia diversas ações de voluntariado, em muitos casos através de
programas de continuidade, com metas temporais alargadas.
Esta análise SROI focalizou-se num dos projetos “Encontro de Quadros, Ação de
Alcântara” promovido pela Fundação Galp Energia em parceria com a Galp
Voluntária, que decorreu em Novembro de 2014 e teve como principal objetivo a
criação, transformação, remodelação e decoração de vários espaços e recursos
públicos da freguesia de Alcântara, aumentando e melhorando a resposta social
das organizações envolvidas.
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1.3 Stakeholders
1.3.1

STAKEHOLDERS INCLUÍDOS/EXCLUÍDOS

Neste ponto são apresentados todos os stakeholders identificados como partes
fulcrais ao desenvolvimento do projeto e que, por esse motivo, têm influência
direta na geração de mudanças dos beneficiários do projeto. São eles as partes
interessadas no financiamento, promoção, implementação e utilização dos
espaços e mudanças geradas pela ação.
Para a definição dos stakeholders optou-se pelo critério da materialidade, isto é,
pela identificação de todos os agentes que beneficiam direta ou indiretamente do
projeto vivenciando mudanças materiais que sejam simultaneamente relevantes
para os próprios e significativas para a análise.
Tabela 1 - Stakeholders
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1.3.2

ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

O envolvimento dos stakeholders efetuou-se na fase da elaboração da teoria da
mudança, através de dois métodos distintos.
Inicialmente, realizou-se um grupo focal, com a presença de dois stakeholders:
Social Mind e Galp Voluntária. Este grupo teve como principal finalidade a
definição das principais mudanças geradas pelo projeto, bem como dos seus
indicadores de medição.
Para quantificar a distância percorrida de cada mudança realizaram-se 6
entrevistas semi-diretivas aos beneficiários diretos da ação, à Junta de Freguesia
de Alcântara como entidade gestora da Loja Social e Balneário de Alcântara, e à
Galp Voluntária. Os restantes stakeholders foram auscultados por questionário.
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2 RECURSOS E ATIVIDADES
2.1 INVESTIMENTOS
Neste ponto serão apresentados os recursos monetários e não monetários que
cada stakeholder investiu para a realização das atividades propostas no projeto.
Os stakeholders financiadores (Fundação Galp Energia e Galp Voluntária)
investem dinheiro para o desenvolvimento e implementação da ação,
nomeadamente na contratação de serviços externos e aquisição de material de
construção para a concretização das várias reabilitações e material de segurança
necessário para os voluntários.
Os recursos não monetários (tempo), têm um grande peso no investimento. Para
calcular o tempo investido pelos stakeholders voluntários (486 voluntários x 8
horas de investimento no projeto) apurou-se o valor médio/hora, baseado na
tabela salarial média de um quadro superior da Galp.
Tabela 2 - Investimentos
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2.2 Resultados
Os resultados são o sumário quantitativo das atividades da
“Ação Alcântara”, recolhidos pela equipa de gestão do projeto.
2.2.1

Stakeholder Loja Social

Foi criada de raíz uma nova loja social e um espaço de ateliers, com o objetivo de
triar e armazenar bens doados por pessoas singulares e instituições (as primeiras
unidades foram doadas pela Galp, através de uma recolha interna) para serem
disponibilizados a famílias desfavorecidas e à população em geral. Foi igualmente
desenvolvido todo o conceito gráfico, assim com peças de merchandising com o
apoio dos workshops da APPACDM.
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2.2.2 Stakeholder Escola Básica EB1 de Santo Amaro

A intervenção na Escola Básica EB1 de Santo Amaro incluiu a remodelação dos
espaços de jardim, uma horta pedagógica e um conjunto de murais decorativos,
além disso, inaugurou-se um novo ginásio, cujo piso sintético foi uma oferta da
Fundação Galp Energia, proporcionando condições que anteriormente não
existiam para a prática desportiva, neste estabelecimento.

2.2.3 Stakeholder Quartel de Sapadores de Bombeiros de Santo Amaro

O Quartel de Sapadores de Bombeiros de Santo Amaro, teve como principais
intervenções a pintura dos edifícios de traça antiga, elementos emblemáticos
desta corporação, assim como a criação de uma nova sala de estar, para os
momentos de repouso destes profissionais. A pintura e melhoramento dos
balneários assim como recuperação do traçado do campo de futebol, das balizas
e da tabela de basquete foram também objeto de reabilitação pela ação.
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2.2.4 Stakeholder Balneário Publico de Alcântara

O Balneário Público de Alcântara é uma importante resposta social da Junta de
Freguesia, e apresentava sinais visíveis de degradação que colocavam em causa
a dignidade dos seus muitos utilizadores. A equipa responsável por este edifício
recuperou vários espaços, inclusivamente as cabines de duches dos dois andares
que separam mulheres e homens. Foram colocadas novas portas, assim como a
remodelação, pintura e decoração de todos os espaços. Foi igualmente criado um
gabinete médico de apoio aos utilizadores, promovido pelo curso de enfermagem
da

Universidade

Católica

Portuguesa,

permitindo

um

atendimento

de

enfermagem e cuidados primários no local, evitando assim, as deslocações dos
utilizadores ao centro de saúde.
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2.2.5 Stakeholder Centro Social e Paroquial de Alcântara

No Centro Social e Paroquial de Alcântara, considerada como uma das principais
respostas sociais à população sénior, foi também identificada a falta de um espaço
exterior para convívio. Com o apoio do Jardim Primavera, parceiro da Social Mind
nas ações de jardinagem, foi recuperado um pátio interior transformando-o num
agradável espaço de jardim com todas as condições para os seus utentes
poderem usufruir de um espaço exterior sem o ruído dos automóveis e da via
pública. Foi também criado um novo gabinete de atendimento, apresentando
melhores condições para o atendimento da ação social desta Instituição.
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2.2.6 Stakeholder Creche de Santo Amaro

A Creche de Santo Amaro, foi também beneficiada pela construção de uma Horta
Pedagógica e de uma pintura decorativa nos gradeamentos e espaços exteriores.

Para além destas atividades e resultados promoveu-se igualmente uma visita
lúdica e educativa das crianças da Escola Primária EB1 de Santo Amaro ao parque
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temático “Kidzania”, um parque dirigido a famílias com crianças dos 3 aos 15 anos.
Nesta cidade construída à sua escala as crianças podem “brincar aos adultos” num
ambiente altamente realista.
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3

TEORIA DA MUDANÇA

O voluntariado empresarial consiste na crença de que é
necessária uma metodologia mais participativa, uma
estratégia mais educativa e formativa de intervenção das
empresas na solução dos problemas da sociedade, e no desenvolvimento das
comunidades locais e regionais.
Esta nova visão e missão das empresas, sobretudo de grandes empresas com
maior capacidade de mobilização e intervenção na sociedade, obrigam à
participação de todos na prossecução de objetivos comuns. Estamos perante uma
relação win-win; ninguém perde e todos podem ganhar muito.
Para além da notoriedade da empresa e da possibilidade de aumentar os seus
resultados, os colaboradores envolvidos desenvolvem competências, conhecem
novas capacidades de resolver problemas e de encontrar novas soluções, com
confiança, maturidade e perceção da realidade, trazendo inputs importantes para
o desenvolvimento da inteligência corporativa, como forma de diferenciação
competitiva.
Daí que o voluntariado empresarial represente, assim, uma ferramenta estratégica
importante para as empresas, no sentido de dar uma voz ativa à participação dos
colaboradores, promovendo o seu desenvolvimento e tornando-os verdadeiros
embaixadores da empresa junto da comunidade.
A teoria da mudança, à partida, teve por base a consulta de referências
bibliográficas, as contribuições de peritos nas áreas temáticas do projeto e a
reflexão da equipa técnica que intervém no projeto e/ou se relaciona com os
stakeholders, tendo também em consideração informações que decorreram de
um envolvimento próximo de alguns dos stakeholders no planeamento e
execução da ação, o que permitiu, desde logo, uma visão mais rica de eventuais
mudanças geradas pelo mesmo.
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Não foram efetuadas alterações significativas na teoria da mudança após a
consulta aos stakeholders, o que consideramos ser uma mais-valia decorrente da
natureza do projeto – e o que prevê desde logo um forte envolvimento dos
stakeholders no planeamento e monitorização das atividades.
A destacar o alargamento da mudança “aumento do bem-estar emocional”
(Bombeiros, Escola Primária e Creche), que inicialmente previa impactar apenas os
profissionais das instituições, mas que também foi identificado pelos bombeiros
como consequência da ação.
Ainda a salientar o facto de ter ocorrido a mudança “aumento do reconhecimento
da associação” na APPACDM que não foi inicialmente prevista, derivado de não
estar diretamente envolvida na ação, mas que resultou numa proposta de parceria
da Galp para uma ação futura.
Relembra-se que na análise de impacto social foram considerados os
stakeholders, beneficiários diretos: Utilizadores e profissionais do Centro
Paroquial de Alcântara, Bombeiros Alto de Santo Amaro, Educadoras da Creche
Santo Amaro, Alunos da Escola Primária EB1 de Santo Amaro, Utilizadores do
Balneário de Alcântara; e stakeholders indiretos: Fundação Galp Energia, Galp
Voluntária, Voluntários Galp, Social Mind e APPACDM.
O conjunto de stakeholders beneficiários diretos experienciavam dificuldade em
fazer face aos seus objetivos, por consequência da degradação de alguns dos
espaços físicos e insuficiência de recursos, tendo sido identificado junto dos
mesmos quais as reabilitações mais prementes e pertinentes na perspectiva de
ajudar as organizações a aumentar e/ou gerar novos impactos juntos das
populações que servem.
O stakeholder Junta de Freguesia de Alcântara, beneficia indiretamente das
mudanças ocorridas, na medida em que estas fazem aumentar ou melhorar as
respostas das organizações no seio da freguesia.
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O stakeholder Fundação Galp Energia beneficia da ação diretamente através do
aumento da reputação e imagem. Sendo uma entidade com o objetivo de
aprofundar e promover a intervenção do Grupo em domínios como a cidadania e
a responsabilidade social, os resultados junto dos beneficiários diretos são uma
mais valia para a prossecução dos seus objetivos.
O stakeholder Galp Voluntária tinha como ponto de partida a necessidade de dar
resposta a uma missão interna de aumentar o número de voluntários da Galp em
projetos comunitários, no sentido de aumentar a sua capacidade de resposta nas
várias intervenções comunitárias que realiza.
Tabela 3 - Mudança por Stakeholder
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4 BENEFÍCIOS E
EVIDÊNCIAS
4.1 INDICADORES
(QUANTIDADE)
A demonstração das mudanças decorrentes do projeto implica a definição de
indicadores que nos permitam a respetiva quantificação. Nesse sentido, para
efeitos da presente análise, foram construídos indicadores para cada mudança,
sempre que possível com base em escalas identificadas na revisão de literatura
efetuada, mas também decorrentes do trabalho reflexivo da equipa de análise,
com base na sua experiência técnica e em todo o trabalho prévio de envolvimento
dos stakeholders. Os indicadores foram, posteriormente, transformados em
questões, para que fosse possível medir a distância percorrida nas várias
mudanças.
Refira-se que, prevendo-se a dificuldade que alguns stakeholders teriam em
refletir sobre o passado, considerando que a ação tinha um carácter retrospetivo
de mais de um ano, e que algumas das pessoas envolvidas já não se encontravam
nas respetivas organizações, as questões foram colocadas no formato 'antes' e
'agora', considerando-se como ponto de partida (baseline) o período prévio ao
início da sua participação na ação.
Finalmente, para o cálculo da quantidade de mudança, apurou-se a média da
quantidade de mudança – sendo a quantidade apresentada como "distância
percorrida" (DP) – com base nos diferentes indicadores, multiplicando-se este
valor pelo total da população estimada ao nível de cada stakeholder.
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Tabela 4 - Tabela de indicadores e Quantidade
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4.2 DURAÇÃO
De forma a explorar o espaço temporal em que se estendem os efeitos de cada
mudança, e dada a dificuldade de cada stakeholder em evidenciar a duração da
mudança ocorrida, procedeu-se a análise de projetos semelhantes para cada
mudança observada e tendo em conta o reporte realizado pelos stakeholders. A
escala de resposta foi definida tendo em consideração o mínimo de duração de
um ano e o máximo de cinco anos, momento a partir do qual se considera ser difícil
inferir mudanças associadas ao projeto. No caso das mudanças em que se
considerou difícil o apuramento da duração do impacto das mesmas, optou-se
por considerar um efeito conservador de um ano.
Tabela 5 - Duração
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4.3 APROXIMAÇÕES FINANCEIRAS
As aproximações financeiras traduzem o valor da mudança e são geradas através
de uma representação monetária da importância que a mudança tem para o
stakeholder. Nesse sentido, procurou-se identificar outros serviços que pudessem
promover a mesma mudança, selecionados de acordo com projetos com perfil do
público-alvo e mudanças semelhantes, de forma a estimar o valor das mesmas.
A tabela seguinte reflete as aproximações utilizadas:
Tabela 6 - Tabela de aproximações financeiras
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1

"Higiene e cuidados pessoas, INE dados 2009/2010 - 491€
Indicador reconhecido pelo GVE da Social Network (Valor de referencia 29& equivale a 30,23 com taxa de inflação e conversão
para Portugal de 26,97

2
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5 IMPACTO E RETORNO
SOCIAL
Após estabelecer a quantidade total de mudanças e de modo a
calcular o impacto de uma intervenção – a sua parte das mudanças
totais -, a análise SROI utiliza vários instrumentos de desconto: a atribuição dos
tipos I e II, o abandono e a deslocação.

5.1 ATRIBUIÇÃO I
A atribuição I estima a proporção de mudança que teria acontecido
independentemente da existência do projeto em análise.
Não obstante a reflexão da equipa, partiu-se da experiência dos stakeholders para
a identificação deste desconto, questionando-se quantas pessoas teriam
conseguido cada mudança sem a intervenção e calculando-se a média de
respostas.

5.2 ATRIBUIÇÃO II
A atribuição do tipo II permite-nos aferir a existência de outros agentes que
possam ter contribuído para a mudança, sem que os tenhamos contabilizado na
atribuição I.
Os stakeholders foram envolvidos na resposta a diferentes questões, que visavam
identificar a existência de outras pessoas ou serviços que pudessem ter
contribuído para a mesma mudança e a quantidade de crédito na mudança que
atribuem aos mesmos e ao projeto. Considerando o reduzido número de
respostas, a equipa efetuou uma estimativa com base nos testemunhos
recolhidos.
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5.3 TAXA DE REDUÇÃO
A taxa de redução permite-nos identificar a desvalorização a que a mudança pode
estar sujeita com o passar do tempo.
Considerando a probabilidade de a questão aplicada a este desconto poder não
ser compreendida pelos stakeholders, a redução foi avaliada pela equipa de
análise.

5.4 DESLOCAÇÃO
A deslocação refere-se a outras mudanças geradas na comunidade, de forma não
intencional, na sequência dos processos de mudança desencadeados pelo
projeto. Após análise da equipa, não foi detetada qualquer deslocação, pelo que
não foram efetuados descontos neste âmbito.
Tabela 7 - Atribuições e taxa de redução
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6 CÁLCULO DO RETORNO SOCIAL
O retorno social do investimento, ou Social Return On Investment (SROI), é
expresso através do rácio entre o valor total do impacto da atividade e o valor do
seu investimento.
SROI = !"#$% &$ '()"*+$ ,$*-"# / !"#$% &$ './01+-(0.+$
Tendo em conta os benefícios e inputs apurados, ou seja, o impacto social gerado
pelo programa ao longo de dois anos, traduzido por 691m. € e um investimento
total de 311m. €.
A presente análise demonstra que a Ação Alcântara foi eficiente na criação de
valor partilhado para os vários stakeholders envolvidos, ou seja, o valor total de
benefícios gerados é superior ao valor investido: por cada euro investido a ação
gerou 2,22 euros de valor social.
Tabela 8 - Impacto Social a 5 anos
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7 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Tendo em conta o duplo objetivo do projeto: 1. Promoção de impacto social
positivo na freguesia de Alcântara, através da capacitação das organizações que
servem a população em áreas como a educação e apoio social e comunitário, e 2.
Promoção do engagement dos colaboradores da Galp nas ações de voluntariado
promovidas pela empresa, quisemos isolar os impactos de forma a percebemos
como a ação respondia aos dois objetivos a que se propunha.

7.1 Objetivo 1: Promoção de impacto
social positivo na freguesia de
Alcântara, através da capacitação das
organizações que servem a população
em áreas como a educação e apoio
social e comunitário
A presente análise mostra que a maioria dos impactos da “Ação Alcântara Encontro de Quadros” no presente objetivo recai sobre a Escola Primária EB1 de
Santo Amaro ao promover uma maior participação em atividades físicas nos
alunos da escola, que correspondem a um impacto positivo de 115 169,57€. Este
resultado é descrito pelo aumento da oportunidade de participar em atividades
desportivas, educacionais ou exercícios, através da melhoria da qualidade e
segurança dos espaços existentes.
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Gráfico 5 - Impacto por stakeholder (Beneficiários diretos)
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Outras mudanças ou impactos importantes na perspetiva criação de valor social
relacionam-se com o Balneário de Alcântara (no total, 98 398,17€) e
particularmente aqueles relacionados com o aumento da higiene e dignificação
(87 722,46€). A teoria da mudança mostra que estas mudanças estão relacionadas
a possibilidade dos indivíduos usufruírem de maior conforto no seu dia-a-dia e de
viverem com maior independência, dignidade e auto-respeito, que são mudanças
sustentáveis e duráveis.
Outras mudanças importantes são o bem-estar emocional dos profissionais dos
stakeholders “Centro Paroquial de Alcântara”, “Creche de Santo Amaro” e
“Bombeiros de Santo Amaro”, somando 26 525,94€, assim como mudanças na
redução da solidão e do isolamento, promovido pela criação de um novo espaço
de convívio no stakeholder “Centro Paroquial de Alcântara”.
Verificou-se ainda mudanças na promoção da saúde física através da criação de
um gabinete de atendimento de enfermagem no Balneário de Alcântara e o
aumento do reconhecimento do trabalho social junto do stakeholder APPACDM.
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Gráfico 6 - Impacto por mudança (beneficiários diretos)
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7.2 Objetivo 2: Promoção do engagement
dos colaboradores da Galp nas ações
de voluntariado promovidas pela
empresa
Através do seguinte gráfico percebemos que o maior impacto (338 799,67€) se
deu nos Voluntários, ou seja, no desenvolvimento de competências técnicas e
comportamentais associadas à prática de atividade de voluntariado em causa.
É importante igualmente de salientar a mudança “aumento da responsabilidade
Social” que ocorrida no stakeholder Galp Voluntária, e que poderá ter impactos
importantes a médio/longo prazo, não só para a Galp como também para a
comunidade, pois a análise demonstrou que a ação foi eficaz na captação e
retenção de novos voluntários, o que produzirá efeitos em novas ações que a Galp
esteja ou pretenda desenvolver.
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Por último destacamos o efeito positivo, que foi possível apurar na imagem e
reputação da empresa, calculada através da análise da favorabilidade da
imprensa relacionada com a ação.
Gráfico 7 - Impacto Galp
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7.3 Análise de Cenários
Para testar o impacto dos parâmetros críticos no SROI, traçamos dois cenários, um
positivo e um negativo.
Desta forma, no cenário otimista aumentámos a duração das mudanças e
aproximações financeiras 20% e 25% respetivamente, considerando uma
subvalorização da duração dos impactos e da sua conversão em valor.
Diminuímos em 25% a taxas de redução e as atribuições. Para testar o cenário
pessimista, considerámos a possibilidade de a quantidade das mudanças estar
sobrevalorizada, bem como a sua duração em anos. A tabela seguinte reflete as
alterações e respetivos SROI.
Tabela 9 - Análise de cenários: otimista vs pessimista

De acordo com os cenários apresentados, os resultados do retorno social são os
seguintes:
•

Cenário pessimista: o rácio SROI baixa 46%, para o 1,03€, praticamente metade
do valor do nosso SROI (2,22€).

•

Cenário otimista: o SROI aumenta cerca de 57%, para 3,92€. Com esta análise
verifica-se que se algo inesperado tivesse acontecido, o retorno social reduziase significativamente, apesar do valor ser positivo. Contudo, acreditamos que
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poderá haver mais probabilidades em obter benefícios positivos para todos os
stakeholders envolvidos, o que aumentará o retorno social do valor investido.
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9 RECOMENDAÇÕES
A “Ação Alcântara - Encontro de quadros” foi uma das várias iniciativas da
Fundação Galp Energia, em parceria com a Galp Voluntária, que teve como
objetivo principal a promoção do desenvolvimento comunitário na freguesia de
Alcântara através da capacitação de seis instituições.
Dado que as crianças, seniores e a população carenciada em geral são gruposalvo prioritários da freguesia, face à necessidade de retenção de jovens e crianças
na freguesia, a promoção do bem-estar da população sénior e uma maior
autonomia da população carenciada em geral, consideramos que o sucesso desta
ação se deve ao carácter alargado e à abrangência, em termos de populaçãoalvo, das várias intervenções.
No âmbito desta análise selecionámos dez stakeholders, nomeadamente as seis
organizações beneficiárias diretas, a Galp, através da Fundação Galp Energia, da
Galp Voluntária e dos Voluntários Galp e a APPACDM.
Com todos estes stakeholders, desenvolvemos a teoria da mudança que nos
permitiu não só detetar novas mudanças, como conhecer o seu valor social.
A decisão de realizar a análise de sensibilidade em dois objetivos distintos,
isolando os impactos em dois grupos de stakeholders, permitiu-nos ter uma visão
mais consistente que refletisse os objetivos distintos da ação.
Como limitações deste estudo salientamos a não inclusão da Loja Social na
análise, atendendo ao facto deste recurso não se encontrar, até à data, em pleno
funcionamento, pelo que ainda não é possível aferir dos impactos resultantes para
os promotores, beneficiários e para a comunidade de Alcântara.

36

GALP | AÇÃO ALCÂNTARA
Não foram igualmente apurados impactos junto de outros stakeholders,
nomeadamente a visita promovida pela Ação à Kidzania, com as crianças da
“Escola Primária EB1 de Santo Amaro” e os impactos das reabilitações na creche
junto das crianças e/ou pais, que se deveu particularmente à distância temporal
entre a análise e a ação, considerou-se difícil de apurar não só as mudanças
ocorridas como a sua quantidade.
Recomendamos, em futuras ações, um maior envolvimento dos beneficiários nas
ações, considerando naturalmente a dificuldade de integrar, por questões de
segurança, ou outras, crianças ou seniores em ações desta natureza. A criação de
momentos educativos e/ou formativos a acompanhar as intervenções pode
apoiar ao incremento de novas mudanças nos beneficiários das ações, à
promoção de uma maior sustentabilidade/durabilidade das mudanças, ao
aumento da proximidade com a realidade que está a ser transformada e ainda o
aumento do grau de compromisso dos intervenientes enquanto agentes de
influência e de mudança social.
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