“As crianças passaram a pedir para se desligarem
as luzes das salas de aula, e a dizer-nos que em
casa avisavam os pais para gastarem menos
energia.”

							

Professor
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SUMÁRIO
EXECUTIVO

A educação sobre energia e eficiência energética assume um papel de relevo na
atuação da Galp. A mudança de comportamentos é um objetivo transversal dos
seus projetos educativos, centrados no consumo responsável e eficiente de energia e enquadram-se na sua política de Responsabilidade Social, incidindo em temas como as fontes de energia, a mobilidade sustentável, a pegada energética,
entre outros.
Enquanto empresa de energia, a Galp está comprometida com um futuro energético mais sustentável, e aposta nas crianças enquanto futuros consumidores
e profissionais mais informados e influentes. Assim, compromete-se a contribuir
para a satisfação das necessidades energéticas do futuro de uma forma eficiente
e responsável, atendendo aos desafios da energia e do clima.
Com base neste compromisso, a Galp desenvolve, desde 2010, dois projetos educativos dirigidos a crianças entre os 6 e os 12 anos, sobre o tema da eficiência
energética: Missão UP (1.º ciclo) que conta com 7 edições e a Missão Power UP
(2.º ciclo), com 3 edições. Estes projetos têm como objetivo sensibilizar e mobilizar para uma mudança de comportamentos relacionada com um consumo mais
eficiente de energia e contribuir para a adoção de atividades e comportamentos
mais eficientes, dentro e fora da escola, impactando alunos, professores, pais e
encarregados de educação bem como toda a comunidade escolar.
Foram lecionadas, desde 2010, mais de 3.000 aulas de energia, abrangendo mais
de um milhão de alunos de escolas portuguesas do ensino público e privado, para
além de terem sido apoiadas várias escolas com soluções de energia mais eficientes.
Nestas aulas, foram envolvidos trainees da Galp, responsáveis por levar o conhecimento às crianças, e para quem a experiência serviu de mais valia na sua formação pessoal e profissional.
Para aferir do impacto e retorno social destes projetos para a comunidade, apresenta-se a análise SROI, detalhando os resultados e benefícios gerados para os
seus beneficiários diretos e para todos os stakeholders envolvidos.
A presente análise reporta os impactos ocorridos num ano de projeto (2014/2015)
com os seguintes stakeholders impactados: 192 171 alunos; 12 019 professores;
2052 escolas; 48 trainees e 5 parceiros institucionais.
Foi efetuada uma análise prospetiva a um ano de projeto da Missão UP (2014/2015)
baseada na extrapolação dos dados existentes, assumindo que os valores da análise, por edição, são constantes.
A análise de impacto da Missão UP indicou um SROI de 3,14€ face ao investimento.
Este valor corresponde ao valor atribuído a cada benefício gerado pela intervenção, tendo o seu cálculo sido feito com base em proxies financeiras.
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“Reconhece-se que este projeto alcançou com
sucesso os seus objetivos, tendo tido uma
importante contribuição para a divulgação
do tema da eficiência energética junto da
comunidade escolar.”
										
Galp
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

ÂMBITO DA
ANÁLISE

A cidadania corporativa tem sido uma parte importante da filosofia da empresa.
Os projetos educativos da Galp assumem um papel particular no que diz respeito
à comunicação de sustentabilidade da empresa, e representam o seu posicionamento relativamente à sua responsabilidade no âmbito do sector da energia.
A Missão UP (MU) e a Missão Power UP (MUP) são dois exemplos de projetos chave
e impactantes, diferenciadores e exemplificativos do posicionamento da empresa.
Através deles, a Galp alinha um conjunto de objetivos,que vão desde a promoção
da educação sobre energia para a influência de comportamentos sustentáveis à
criação de um portefólio de energia. Trata-se, portanto, de um nível estratégico de
intervenção, em que a Galp se envolve na comunidade e transfere conhecimento
diretamente aos seus destinatários, através da parceria que estabelece com escolas, organizações, poder político e sociedade civil.
A Missão UP, enquanto projeto alinhado ao core business da empresa, vai para
além da responsabilidade social empresarial e assenta numa perspetiva de criação de valor partilhado. A criação de valor partilhado envolve a criação de valor
económico num modo que também cria valor social, através da resposta aos desafios sociais.
A MU tem, assim, apoiado a criação de valor partilhado (social e económico) através da promoção do conhecimento sobre energia e sustentabilidade do planeta
a um público abrangente da comunidade: crianças, professores, famílias, escolas
e comunidade alargada, ao mesmo tempo que tem criado valor para a empresa
através do desenvolvimento de um portefólio futuro de energia sustentável, pelo
que se torna fundamental demonstrar o retorno do investimento desta iniciativa,
aos diferentes níveis.
Assim, para além dos stakeholders impactados pelo projeto considera-se nesta
análise o impacto resultante para a Galp, entidade promotora, como um stakeholder beneficiário direto da Missão UP e para o qual resultam um conjunto de benefícios que se traduzem no retorno do seu investimento, e isto é valor partilhado.
O reporte do impacto requer a avaliação do sucesso das iniciativas como forma de
documentar as boas práticas e sistematizar os processos de mudança, através de
ferramentas de avaliação e medição do valor social que é criado pela intervenção
da empresa.
Sendo o envolvimento das empresas com a comunidade em que se inserem um
ativo que deve ser capitalizado, beneficiando o seu negócio, a sua imagem e reputação, os investimentos a realizar deverão ter um carácter estratégico e estar
sujeitos a um adequado planeamento e execução em estreita colaboração com os
agentes e as organizações locais.
O fortalecimento das relações entre a Galp e a comunidade torna-a num stakeholder emergente nas tomadas de decisão acerca da educação sobre energia, e é
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disso exemplo o facto de uma das entidades parcerias da Missão UP considerar a
Galp um parceiro estratégico para o desenvolvimento de projetos futuros, atendendo à influência que este exerce na comunidade.

A MISSÃO UP E A SUA
RELAÇÃO COM OS
COMPROMISSOS DA
EMPRESA

A Missão UP e Power UP são exemplos de projetos cujos vetores estão perfeita
mente alinhados (Focus Group Galp 2017) com os objetivos da empresa em termos
de guidelines de desenvolvimento sustentável. Permitem pôr em prática a visão da
empresa em influenciar o comportamento sustentável dos consumidores e ainda
desenvolver os modelos de negócio em soluções de energia alternativas.
Os projetos têm visado atender às expectativas mundiais no que diz respeito à
componente de energia, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e
responder às diretrizes da Comissão Europeia, no âmbito da responsabilidade das
empresas em diversificar as fontes de energia e em informar e contribuir para o
conhecimento da sociedade e o alargamento aos comportamentos sustentáveis.
Ainda que não seja possível isolar o seu impacto das restantes iniciativas, os projetos educativos da Galp têm permitido alcançar e manter os níveis de sustentabilidade e ambientais exigidos pelos principais índices onde a empresa está presente
(DJSI; FSTE), considerando que a criação de valores sustentáveis é entendida de
forma intrínseca ao negócio, ou seja, é gerado valor para a comunidade numa
ótica de modelo de negócio, pelo que, com estes projetos a empresa contribui,
por um lado, para um consumo sustentável da energia - ao influenciar o comportamento dos cidadãos - e, por outro, para o desenvolvimento dos seus modelos
de negócio (Focus Group Galp 2017).
O capital humano criado pelos projetos verifica-se, por um lado, no nível do desenvolvimento de comportamentos sustentáveis e, por outro, no nível de cultura
de sustentabilidade nos colaboradores e trainees da empresa, uma vez que ajuda
a fomentar e a desenvolver o valor da sustentabilidade e a interiorizar nos colaboradores o objetivo da criação de valor partilhado.
Desde o início do projeto que a empresa tem envolvido todos os trainees, e o resultado desse envolvimento é a experiência pessoal e profissional adquirida mas
também os inputs que são dados ao projeto, nomeadamente, em conhecer qual
a melhor forma de comunicar e apresentar os projetos e quais as questões colocadas no dia a dia pela comunidade, e isso representa um benefício para toda a
empresa.

A RELAÇÃO DA MISSÃO UP
COM A MATERIALIDADE E
ESTRATÉGIA

Do ponto de vista da materialidade, estes projetos integram a componente da
energia, do combate às alterações climáticas e a contribuição para a redução da
intensidade carbónica das atividades da empresa.
Dentro destes temas materiais a empresa atua em diferentes vetores, quer em
termos de definição de portefólio de negócio para responder aos desafios energia/clima, quer em termos do seu papel ativo na comunidade por forma a criar
um portefólio de energia que seja coerente com os objetivos de resposta a esses
desafios.
Estes dois projetos educativos são, assim, uma forma de a empresa criar um
portefólio futuro de energia sustentável e dar-se a conhecer como empresa de
energia responsável, que comunica os impactos positivos e negativos da sua
atividade, de forma transparente. É igualmente uma forma de dar a conhecer
aos vários grupos da sociedade portuguesa o que é a Galp e quais são as suas
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preocupações. Com este conhecimento espera-se ter stakeholders informados,
que consigam avaliar da melhor forma o desempenho da empresa.

A MISSÃO UP E O FUTURO DA
ENERGIA

A Galp assume-se como uma empresa de energia que, para além da mobilidade,
dá resposta a várias necessidades. Estes projetos educativos têm contribuído para
a criação do conhecimento e da informação do consumidor atual e futuro, para
além de influenciarem um consumo futuro mais sustentável, respondendo às exigências em termos políticos, no mercado em que opera. Em Portugal há diretrizes para as empresas na influência de comportamentos saudáveis por parte dos
consumidores, e é nesse sentido que estes projetos assumem uma importância
chave.
A alteração de paradigma em termos de consumo energético está presente na
configuração destes projetos, pelo que o objetivo é explicar todas as fontes de
energia e o mix energético às crianças, aos professores e à comunidade mais alargada, não esquecendo que a comunidade ainda está dependente dos combustíveis fósseis. Pretende-se contribuir para a informação de clientes e potenciais
clientes sobre as fontes de energia, os resultados da sua utilização para o ambiente, a pegada ambiental e qual a energia envolvida em cada ação humana.

A MISSÃO UP E O
DESENVOLVIMENTO DE
MODELOS DE NEGÓCIO

A Missão UP assenta numa relação de parceria com diferentes entidades afetando
diferentes stakeholders. Apesar do portefólio ser ainda muito assente em produtos
petrolíferos, a Galp está a desenvolver novos modelos, em parceria com os clientes, entendendo-os como parceiros, no desenvolvimento de soluções energéticas
mais sustentáveis (Focus Group Galp 2017).
A empresa tem conseguido ligar estes dois projetos educativos aos modelos de
negócio que estão a ser desenvolvidos (projetos de eficiência energética; energias
alternativas), bem como a agentes-chave, nomeadamente as escolas, os alunos
(futuros consumidores), os pais, a comunidade mais alargada e os parceiros. A
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empresa prevê criar uma articulação que no futuro vá ao encontro dos seus objetivos estratégicos, que é diversificar o seu portefólio em termos de energia.

O ALINHAMENTO DA
MISSÃO UP AOS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)

Nos compromissos traçados, a estratégia da Galp considera o desenvolvimento
de iniciativas e projetos que visem contribuir para os ODS e gerar valor partilhado.
Para o efeito, promove o alinhamento dos seus compromissos com os ODS através do estabelecimento de metas específicas relacionadas com a natureza do seu
negócio, onde o impacto gerado seja maximizado.
As atuais diretrizes da Comissão Europeia determinam a elevada importância de
informar os cidadãos para a questão da mobilidade sustentável, pelo que os projetos educativos assentam neste pressuposto, tornando primordial explicar às
crianças os temas relacionados com o consumo eficiente da energia.
Ao promoverem a educação sobre energia nas escolas de Portugal e incentivar a
adoção de práticas sustentáveis pela comunidade escolar e familiar, a Missão UP
e Power UP, apoiam os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável (Relatório Integrado - Shaping Energy, Galp 2016):
ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
ODS 7: Assegurar o acesso à energia acessível, fiável, sustentável e moderna para
todos
ODS 13: Implementar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e
os impactos associados.
Desta forma, a Galp assegura a identificação e a priorização dos temas de sustentabilidade para a geração de valor sustentável, identificando oportunidades e
interligando o desenvolvimento do seu negócio ao progresso e desenvolvimento
das comunidades onde se insere.
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“Um excelente projeto enquanto
promotor do envolvimento familiar e
da comunidade em que a escola está
inserida.”

parceiro institucional

Missão UP | Unidos pelo Planeta

CAPÍTULO II - PROJETOS EDUCATIVOS SOBRE
ENERGIA EM CONTEXTO ESCOLAR

PROJETOS EDUCATIVOS
SOBRE ENERGIA, NAS
ESCOLAS

A educação ambiental é parte integrante da educação para a cidadania assumindo
uma posição privilegiada na promoção de atitudes e valores, bem como no desenvolvimento de competências imprescindíveis para responder aos desafios da
sociedade do séc. XXI (DGE, 2016).
Em linha com a Estratégia Nacional para a Educação Ambiental (ENEA 2020), a
vigorar entre 2017 e 2020, que assume “o compromisso de promover uma maior
e melhor consciência ambiental da população, impulsionando a alteração e aquisição de novos comportamentos pró-ambiente” (ENEA, Ministério do Ambiente,
2016), têm surgido diversos programas e iniciativas no contexto escolar.
Os projetos educativos sobre energia visam sobretudo contribuir para o aumento
do conhecimento sobre eficiência energética e desenvolvimento sustentável; dar
a conhecer aos alunos os desafios da provisão de energia no futuro; incentivar o
interesse pelo tema, o desenvolvimento de experiências partilhadas e o compromisso para com o ambiente.
Os programas educativos sobre energia assumem especial importância junto de
crianças e jovens, pois representam a próxima geração que mais influência terá
no clima e no ambiente. A sensibilização dos alunos, professores e pais e a consciencialização das comunidades escolares e do bairro ou freguesia onde estas se
inserem, têm constituído a base de muitos projetos escolares sobre energia, salientando a importância da promoção de práticas mais eficientes no seu uso.
A Missão UP e a Missão Power UP têm apoiado diversas escolas neste conhecimento e fundamentalmente fornecido metodologias, formação, materiais pedagógicos, apoio e enquadramento ao trabalho desenvolvido com os alunos, desde
o seu início.

AS CRIANÇAS E O
COMPORTAMENTO
ENERGÉTICO

As mudanças de comportamento pessoal - incluindo a poupança de energia, a escolha de transportes mais sustentáveis e a opção por uma alimentação sem carne
- estão entre as mudanças de estilo de vida que devem ocorrer para enfrentar o
desafio climático atual e futuro (Dietz et al., 2009).
Envolver as crianças em comportamentos de poupança de energia pode ter benefícios de longo alcance a longo prazo. A infância representa um período crítico
para a “socialização e (re) produção de hábitos, normas, disposições, valores, estilos de vida e identidades que podem ter todo o tipo de consequências ambientais
e ecológicas” (Boudet et al, 2014). Assim, é na infância que os padrões do uso de
energia podem ser estabelecidos e influenciados. Além disso, as crianças podem
ser importantes catalisadoras de mudança nas suas casas, escolas e comunidades
(idem).

Fatores que influenciam o
comportamento das crianças
na poupança da energia

A relação entre atitude e comportamento é complexa e situacional, em parte, devido à ampla gama de fatores pessoais, sociais e contextuais que influenciam o
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comportamento (Bamberg & Möser, 2007; Wilson, K., 2000, cit por. Boudet et al.,
2014).
A mudança de comportamentos é determinada por três tipos de influência: pessoal; interpessoal e contextual. A influência pessoal relaciona-se com a capacidade
da criança de exercer um comportamento. A combinação de conhecimento com
ações e atitudes positivas acerca da importância de poupar energia, pode ser crucial para que a criança inicie e mantenha tais comportamentos (Kaplan e Kaplan,
2009; Larson et al., 2009; Stern, 2000, cit. por Boudet et al., 2014).
A influência interpessoal relaciona-se com a influência de terceiros nos comportamentos das crianças. Os comportamentos de uma criança podem ser conduzidos
não apenas pelo seu próprio conhecimento e atitudes, mas também pela influência do conhecimento, comportamento e atitudes de pais, professores e pares. Para
as crianças, muitos dos comportamentos de poupança de energia são regulados
pelas normas familiares, tais como a oportunidade de realizar comportamentos
de poupança de energia, o controlo sobre as próprias escolhas e a perceção de
pressão social para realizar tais comportamentos.
Uma terceira categoria de influência sobre o comportamento das crianças é o contexto e, em particular, o contexto físico onde ela se insere como a casa; a escola;
os centros de atividades; a vizinhança, entre outros. Os contextos podem limitar
ou expandir as oportunidades para aprender sobre poupar energia e a influência
decorre de diversos fatores (tamanho e condições habitacionais; acessibilidade
geográfica; rendimento; nível de educação) que, apesar de serem externos, podem influenciar significativamente o comportamento das crianças.
A escola desempenha um papel importante na sensibilização dos alunos e na
aquisição de um comportamento ambientalmente responsável, devido ao facto
de as crianças serem mais “abertas”, em contraste com os adultos, a novos assuntos (Dias, Mattos, Balestieri, 2004).
A aquisição de uma educação ambiental/energética combinada com a cultura e a
liderança da escola, constituem fatores determinantes para uma aplicação bem
sucedida de políticas energéticas e programas de educação energética (Lane, Floress, Rickert, 2014). Os programas também afirmam o poder da aprendizagem
experiencial para moldar atitudes e comportamentos (Puttick, Kies, Garibay, Bernstein, 2015).
Alguns estudos indicam que a falta de educação em energia pode ser um obstáculo para a adoção de estratégias e hábitos de economia de energia (Zografakis,
Menegaki, Tsagarakis, 2008).

BENEFÍCIOS NOS ALUNOS

Os projetos de educação ambiental surgem com o objetivo de motivar crianças,
jovens e as instituições escolares a trabalharem na promoção da eficiência energética e das energias renováveis, como forma de evitar as alterações climáticas;
consciencializar sobre o aquecimento global; mostrar as alternativas renováveis e
o uso eficiente da energia e incentivar os jovens a aplicarem os seus conhecimentos de energia na escola.
O envolvimento ativo dos estudantes através de uma abordagem prática e experimental e a integração da energia nos planos curriculares, pretende induzir a uma
alteração genuína nos comportamentos e encorajar o uso de tecnologias renováveis, combinando educação, comunicação e conhecimento acerca das questões
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energéticas, numa perspetiva integrada.
Os alunos, enquanto principais destinatários das ações, podem ser impactados
pelos projetos de educação ambiental a diferentes níveis. Para além de uma maior
consciencialização relativamente à energia e o desenvolvimento das suas capacidades de gestão do seu uso na vida real, as crianças e jovens são motivados a
criar uma predisposição para adotar atitudes e comportamentos através de gestos simples como desligar as luzes e aparelhos elétricos quando não estão a ser
utilizados.
Há estudos que correlacionam a educação ambiental a uma maior predisposição
para a mudança de hábitos bem como o aumento do sentimento de empowerment das crianças, que conduz à capacidade de agir e influenciar outros a fazerem
o mesmo (Goddard, 2001 cit. por Flora et al, 2014). Através da compreensão do
poder da ação coletiva as crianças tornam-se agentes de mudança na poupança
de energia.
Educar os jovens sobre as mudanças climáticas e de como a energia é usada e
poupada, é uma estratégia efetiva a partir de perspetivas de capacitação para agir
(empowerment) (Puttick, Kies, Garibay, Bernstein, 2015). Além disso, os projetos e
estudos já realizados são consistentes em afirmar que a ação coletiva é uma construção que pode desempenhar um papel valioso no apoio à mudança de comportamentos dos jovens (idem).
À medida em que as crianças tentam mobilizar os seus pares para economizar
energia, através dos seus esforços de divulgação, sensibilização e transferência
de conhecimento, desenvolvem a sua capacidade de influência e poder pessoal,
criando sentimentos de empowerment, motivação para agir e auto-eficácia.
Outros estudos sugerem que os programas sobre energia e poupança energética dirigidos a crianças obtêm mais impacto no seu empowerment individual do
que na aquisição de conhecimento, comparativamente com programas dirigidos
a adultos (Mead et al. 2012, cit. por Puttick, Kies, Garibay, Bernstein, 2015).
Aos alunos que participaram ao longo das várias edições do projeto Missão UP, foi
dada a oportunidade de aceder ao conhecimento e vivenciar um conjunto planeado de atividades sobre o tema da energia: fontes de energia, eficiência energética,
mobilidade sustentável e pegada energética.
Algumas das principais atividades caracterizam-se pelas Aulas de Energia, dadas
pelos trainees da Galp, com o objetivo de explicar o que é a energia, de onde vem,
como é produzida, para que serve, a partir de uma vertente lúdico-pedagógica e
utilizando recursos e materiais de realidade aumentada; e as Brigadas Positivas
que, com a ajuda dos professores, têm como objetivo constituir equipas de alunos
e, com base num guião de atividades, implementar ações específicas junto dos
seus colegas, amigos e pais para promover uma utilização sustentável da energia.
O projeto envolve outras atividades igualmente relevantes como as visitas de estudo a barragens, parques eólicos, refinarias e outras ações dentro e fora da escola (troca de lâmpadas; cartazes e sinalética de forma a promover a poupança e
a eficiência energética) e a disponibilização de um recurso online, o website, com
conteúdos para alunos, professores e encarregados de educação com jogos e
questionários didáticos para os alunos, materiais de apoio para os professores
e conselhos e dicas para ajudar os pais a discutir estas questões em casa.
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Todas estas atividades geraram resultados e impactos entre os vários grupos de
stakeholders envolvidos (alunos, professores, pais, escola) que adiante se apresentam.

BENEFÍCIOS NOS
PROFESSORES

Os professores são também um grupo impactado pelas ações de educação ambiental em contexto escolar. Para além da maior consciencialização acerca da eficiência energética, fontes renováveis, alterações climáticas e de como melhor educar os alunos para essas temáticas, os projetos têm como objetivo permitir aos
professores ter acesso a um conjunto de ferramentas educativas e pedagógicas
sobre energia, desenvolvidas no âmbito do projeto, e integrar o tema da energia
no currículo escolar, sempre que possível.
A possibilidade de acederem a materiais curriculares atuais nas atividades das
aulas, disponibilizados pelo projeto, apoia os professores na melhoria das suas capacidades de ensino no que diz respeito à temática da energia e proporciona aos
alunos experiências diferenciadas com uma componente prática em sala de aula,
que pode vir a refletir-se no aumento do seu aproveitamento escolar (Referencial
de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, DGE).
Os projetos oferecem também aos professores a possibilidade de criarem inovação pedagógica pela oportunidade de enriquecimento curricular, uma vez que a
energia cruza conteúdos curriculares em disciplinas como Fisico-Química, Matemática, Ciências da Natureza e Geografia (idem).

BENEFÍCIOS NAS ESCOLAS

Um dos principais benefícios dos programas de educação sobre energia e ambiente é a possibilidade de integrar os princípios, valores e práticas de desenvolvimento sustentável na educação e aprendizagem. Os projetos de educação para
a energia visam ainda consciencializar acerca da importância de enquadrar este
tema no currículo escolar e no uso quotidiano dos recursos energéticos.
A redução do consumo de energia nas escolas, aliado a uma maior consciência
das potencialidades das fontes de energia renováveis e a melhoria da eficiência
energética das escolas envolvidas, graças aos mecanismos de certificação energética apoiados pela Galp, foram também objetivos previstos pela Missão UP.
Para além de alunos e professores, os projetos de educação para a energia resultam num conjunto de benefícios para as escolas participantes, desse logo na possibilidade de definir o enquadramento geral de implementação da eficiência energética e de promover o envolvimento da comunidade escolar na redução efetiva
dos consumos de energia, contribuindo para a notoriedade e reputação escolar.
As escolas de 1.º e 2.º ciclos têm a oportunidade de assumir um papel chave no
envolvimento das comunidades locais no combate aos problemas ambientais e
energéticos e na promoção da eficiência energética e de levar uma mensagem
positiva a toda a comunidade.
O projeto prevê potenciar a comunicação das mensagens e a alteração dos comportamentos através da responsabilização das crianças de divulgarem a mensagem e zelarem pela aplicação de boas práticas quer na escola, quer em casa e
junto dos diferentes meios com os quais têm contacto (Galp 2010).

BENEFÍCIOS NOS PAIS
E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO
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A Missão UP está concebida para potenciar o envolvimento de um conjunto alargado de intervenientes na educação sobre energia. Dá também aos pais e encarregados de educação a possibilidade de participarem e de se tornarem agentes
ativos na escola e no percurso escolar dos seus educandos, através dos desafios
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e das boas práticas que são disponibilizadas, de que é exemplo o website, que
contém um separador dedicado exclusivamente aos pais.
Apesar do envolvimento dos pais e encarregados de educação, ao longo das várias edições, não ter sido expressivo, justificado pela falta de tempo (in Avaliação de Resultados do Projeto Missão UP, Sair da Casca, 2014/2015) os pais que
tiveram oportunidade de se envolver manifestaram agrado e satisfação. O seu
envolvimento consubstanciou-se em ações concretas de que são exemplo: a recolha de materiais para reciclar; a implementação de medidas de sensibilização: a
realização de jogos sobre energia em casa; leitura em conjunto; a composição do
Hino Missão UP; a confeção de trajes reciclados; a pesquisa de assuntos; a participação no planeamento do trabalho de cada brigada; a execução das missões e a
divulgação do projeto; a realização de trabalho escritos e de expressão plástica; a
comunicação nas suas empresas do projeto dos seus filhos; a realização de materiais; a organização de exposições e do desfile; entre outras (idem).
O projeto apoiou também na criação de atividades conjuntas como passeios e
caminhadas; a inspirar a mudança de atitude por parte dos alunos, através do
apoio e encorajamento à implementação de ações de poupança de energia em
casa (poupança de água, luz e energia) e ainda a mobilidade sustentável através
da partilha de transporte para a escola, entre outros pais e vizinhos (idem).
Houve também pais que referiram ter ajudado os seus educandos na concretização dos projetos escolares, por exemplo a escrever frases sobre a poupança da
água; recolha de pilhas, lâmpadas e rolhas; criar a casa da leitura com materiais
recicláveis; divulgar folhetos e registar a contagem dos consumos de luz e água
semanais (idem).
Os professores reportaram o aumento do interesse dos pais e encarregados de
educação sobre o tema, por exemplo, assistir a palestras, debates e apresentações, tendo alguns pais reportado aos professores que os seus educandos transmitiam em casa as preocupações com o gasto de energia e influenciavam os seus
comportamentos e hábitos (idem).

BENEFÍCIOS NOS TRAINEES

A participação de trainees Galp com formação em diversas áreas académicas
como engenharia, economia, gestão possibilitou a aproximação dos estudantes
ao trabalho em contexto real. Os conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento
da criatividade e inovação para a implementação de atividades relacionadas com
a eficiência energética nas escolas e junto de alunos do 1. e 2.º ciclo, proporcionou
benefícios de elevado valor para as escolas, mas significou também a valorização
do potencial humano dos trainees (Focus group Galp, 2017).
Os trainees reportaram vários benefícios que decorreram da sua participação enquanto formadores da Missão UP, principalmente benefícios ao nível do desenvolvimento das suas competências pessoais (soft skills) e técnicas (hard skills). A
experiência de voluntariado que o projeto possibilitou foi um dos benefícios mencionado pelos trainees bem como o aumento da satisfação pessoal e do bem-estar
e ainda o sentimento de pertença à empresa. No que diz respeito às competências pessoais que os trainees mencionaram como tendo adquirido, salientam-se a
capacidade de lidar com crianças e de comunicar em público. A sua participação
também teve benefícios ao nível técnico, com os trainees a reportarem terem adquirido competências ao nível da de dinamização de atividades lúdicas e interativas, do desenvolvimento de técnicas de formação e animação de grupos e
ainda referiram a possibilidade de aprenderem e dominarem a abordagem aos
conteúdos da formação (fontes de energia; eficiência energética; mobilidade.
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“Projetos desta natureza são uma mais valia
para as escolas, pois para além de se inserirem
no âmbito da educação para a sustentabilidade
que integra o currículo, podem abordar questões
científicas e a sua relação com a tecnologia
sociedade e ambiente.”

parceiro institucional
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA DE SROI

A presente análise do projeto Missão UP | Unidos pelo Planeta, baseia-se na metodologia SROI (retorno social do investimento), uma análise de custo-benefício
sobre o valor social gerado, através da comparação dos resultados do projeto com
os investimentos necessários para gerar esses benefícios. Para calcular o retorno
social do projeto, realizou-se o levantamento da informação sobre os benefícios
gerados, a fim de se compreender o impacto de forma ampla e quantificável. A
análise SROI foi realizada de acordo com a abordagem padrão do SROI conforme
documentado no Guia de SROI patrocinado pelo Cabinet Office (The SROI Network, 2012) e serviu os seguintes objetivos:
1. Aferir e compreender as mudanças ocorridas nos diversos grupos de stakeholders intervenientes na Missão UP;
2. Medir a eficiência na criação de impacto social através do cálculo de um rácio
indicador do valor social que se gerou por cada euro investido na Missão UP;
3. Apresentar recomendações de maximização do valor social da Missão UP.
Através da metodologia SROI contabilizaram-se todos os impactos considerados
como relevantes pelos diferentes grupos de interesse, ou seja, os stakeholders e
mediu-se a “mudança que ocorreu” e que foi experienciada.
Uma vez identificadas as principais mudanças, foram atribuídos valores através
da definição de um equivalente monetário para cada benefício. É importante esclarecer que o SROI procura medir um valor que não é monetário. A avaliação
SROI é muito mais do que um número, é o retrato da história da mudança e o seu
objetivo é gerar informações que apoiem decisões, incluindo dados qualitativos,
quantitativos e financeiros.
A tabela abaixo resume as fases e os princípios desta metodologia de avaliação
de impacto.

AS ETAPAS DA AVALIAÇÃO SROI

OS PRINCÍPIOS SROI

Estabelecer o âmbito e definir os stakeholders

Envolver dos stakeholders

Mapear os resultados

Entender o que mudou

Identificar os resultados e atribuir valores

Atribuir valor
Incluir apenas o que é material

Demonstrar o impacto

Evitar superestimar os resultados

Calcular o SROI

Ser transparente

Reportar, utilizar e incorporar

Verificar o resultado
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Os diálogos com as entidades promotoras, “entidade consultora e empresa” e o
departamento de gestão da marca da Galp, precederam a recolha de dados. Antes
de se iniciar o trabalho de recolha de dados, foram analisados os detalhes do projeto contendo dados relativos às intervenções e às atividades realizadas, os perfis
e número de participantes em todas as edições.
No início do planeamento do processo de avaliação, foi acordado que a recolha
de dados da etapa exploratória (pesquisa qualitativa) se realizasse nos momentos
de avaliação existentes, de forma a não duplicar o número de auscultações aos
professores.
O período de análise foi definido para um ano e, particularmente, para a edição de
2014/2015, uma vez que seria possível isolar o 1.º do 2.º ciclo, atendendo ao início
da Missão Power UP.
A figura abaixo apresenta os diferentes stakeholders afetados pelo projeto.
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Para o propósito desta análise, os stakeholders consultados e envolvidos na avaliação de impacto foram os significativamente afetados pelas atividades da Missão
UP, os quais estão destacados com um asterisco (*) na figura.

PROCESSO DE AUSCULTAÇÃO

Escolas
As escolas envolvidas na Missão UP são públicas e privadas, do 1º Ciclo do Ensino Básico a nível nacional, que ao decidirem participar recebem um conjunto
de atividades subordinadas ao tema da eficiência energética para promover o
envolvimento das crianças, bem como a sua responsabilização para a tomada de
atitudes e mudança de comportamentos sustentáveis na escola e em casa. Para
a presente análise foi considerado um universo de 2052 escolas, com Aulas de
Energia e Brigadas Positivas.
Alunos
Os destinatários da Missão UP são crianças, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, alunos de escolas públicas e privadas do 1.º
Ciclo do Ensino Básico que implementam ações (missões; desafios; jogos) para
promover o conhecimento sobre eficiência energética e a adoção de comportamentos sustentáveis na escola, em casa e na comunidade. Para a presente análise foi considerado um universo de 192 171 crianças, participantes da edição de
2014/2015.
Professores
Os professores envolvidos no projeto são responsáveis por facilitar a integração
do projeto na sua escola, acompanhar e orientar as atividades e mobilizar os alunos para criarem e desenvolverem ações na escola e na comunidade envolvente.
São responsáveis pela coordenação das missões (Brigadas Positivas), com o apoio
e colaboração da equipa do projeto. Para a presente análise foi considerado um
universo de 12 019 professores participantes da edição de 2014/2015.
Galp
A Galp é uma empresa de energia, com atividades que se estendem desde a exploração e produção de petróleo e gás natural, à refinação e distribuição de produtos petrolíferos, à distribuição e venda de gás natural e à geração de energia
elétrica. A sua estratégia de sustentabilidade baseia-se numa contínua gestão da
inovação, no uso de tecnologias e no design de modelos de negócio que conduzam à criação sustentável de valor social, ambiental e económico, através da sua
cadeia de valor. Neste contexto, contribui para a segurança do abastecimento
de energia, a redução da dependência exterior e para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções que promovam o máximo de eficiência energética na
produção e no consumo, com especial enfoque no investimento em projetos de
promoção da mobilidade sustentável.
A estratégia de sustentabilidade da Galp assenta na inovação contínua da gestão,
na utilização de tecnologias e na conceção de modelos de negócio que conduzam
à criação sustentada de valor económico, ambiental e social em toda a cadeia de
valor da empresa.
DGE
A Direção-Geral de Educação (DGE) é um serviço central da administração dire-
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ta do Estado, que tem por missão assegurar a concretização das políticas relativas
à componente pedagógica e didática da educação pré-escolar, dos ensinos básico
e secundário e da educação extraescolar, prestando apoio técnico à sua formulação e acompanhando e avaliando a sua concretização.
ADENE
A ADENE - Agência para a Energia, é uma associação de direito privado, sem fins
lucrativos e de Utilidade Pública, que tem como missão o desenvolvimento de
atividades de interesse público na área da energia, do uso eficiente da água e da
eficiência energética na mobilidade. A ADENE incentiva a investigação, o desenvolvimento, a inovação colaborativa e a transferência de tecnologia nas áreas da
eficiência energética e da eficiência hídrica, promovendo a formação de parcerias
com instituições de I&D do sistema científico nacional, empresas, agências locais e
regionais de energia e congéneres internacionais.
APA
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) é um instituto público integrado na
administração indireta do Estado, sob tutela do Ministério do Ambiente, que tem
por missão propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada
das políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável, assente em elevados
padrões de proteção e valorização dos sistemas ambientais e de abordagens integradas das políticas públicas, em colaboração com entidades públicas e privadas.
Comissão Nacional da Unesco
A Comissão Nacional da Unesco desenvolve atividades no âmbito das quatro áreas
de mandato da UNESCO – educação, ciência, cultura e comunicação – e nas áreas
temáticas desta Organização, difundindo e dinamizando em Portugal as políticas
e os programas aprovados no seio da UNESCO, em colaboração com as entidades
governamentais e os diferentes grupos ativos na sociedade.
DGEG
A Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) é o órgão da Administração Pública
Portuguesa que tem por missão contribuir para a conceção, promoção e avaliação
das políticas relativas à energia e aos recursos geológicos, numa ótica do desenvolvimento sustentável e de garantia da segurança do abastecimento. Na missão
da DGEG inclui-se, naturalmente, a necessidade de sensibilizar os cidadãos para
a importância daquelas políticas, no quadro do desenvolvimento económico e social que se deseja para o país, informando-os sobre os instrumentos disponíveis
para a execução das decisões políticas e divulgando os resultados do seu acompanhamento e execução.
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“Os temas são atuais e bastante relevantes. O
facto de serem abordados em diferentes projetos
é uma forma de consolidar conhecimentos e
práticas de cidadania.”

parceiro institucional
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CAPÍTULO IV – TEORIA DA MUDANÇA

DE QUE FORMA O PROJETO
GERA MUDANÇAS

Neste capítulo é apresentado o modo como a Missão UP cria condições para que
ocorram mudanças nos vários stakeholders e são estabelecidas hipóteses para explicar de que forma essas mudanças ocorrem.
Como parte da avaliação SROI, realizou-se junto dos stakeholders a verificação da
ocorrência das mudanças, isto é, de que forma foram afetados pelo projeto.
A promoção de uma mudança real e sustentável na comunidade é um desafio,
pois ocorre num contexto multifacetado (esfera política, pessoal, social) e envolve
diversos atores. Para garantir que um projeto e as suas atividades alcancem o
resultado esperado, é necessário ter um objetivo específico e estabelecer com
clareza qual é o resultado desejado a longo prazo.
Em resumo, a Teoria da Mudança é um mapa, ou seja, uma representação da
forma como a realidade pode ser mudada e inclui as etapas (pré-condições) que
devem ser atingidas a curto e médio prazo para se alcançar um objetivo final de
longo prazo. Neste sentido, cada passo ou pré-condição é um objetivo em si.
É importante lembrar que ao longo do processo de mudança existem fatores externos que atuam de um modo paralelo e independente e que podem influenciar
os resultados do projeto. Estes fatores podem ser “facilitadores” e auxiliar a obtenção da mudança ou então “bloqueadores” e atrasar o processo.
Na maioria dos programas sociais, a mudança não ocorre de modo linear, o que
significa que os resultados a curto e médio prazo permanecem no tempo e reforçam o objetivo de longo prazo. No entanto, para uma maior clareza e para facilitar
o entendimento do processo e a medição da mudança, os resultados serão apresentados numa ordem cronológica linear (curto, médio e longo prazos).

EXERCÍCIO PARA
CONSTRUÇÃO DA TEORIA DE
MUDANÇA

A Teoria da Mudança foi construída para facilitar a compreensão da Missão UP e
para levantar as hipóteses de mudança a serem validadas junto aos stakeholders.
A partir da elaboração da Teoria da Mudança da MU foram criadas hipóteses sobre: “O que mudou para os stakeholders” após o projeto, originando um modelo
teórico.
Neste sentido, são estabelecidas as ligações de causa-efeito entre cada iniciativa
e os seus respetivos resultados para se compreender porque cada pré-condição é
necessária para se atingir o resultado seguinte e de que forma acontece.
No esquema seguinte demonstra-se, para cada grupo de stakeholders, as mudanças ocorridas a curto, médio e longo prazo. Entretanto, para os objetivos desta
avaliação SROI, é preciso medir a mudança no período definido de tempo (1 ano).
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Outcomes
Stakeholders

Prim

Atividades

Prim

Outputs

1º nível

Os alunos realizam ações para
poupança de energia (desligar
luzes; reduzir luminosidade dos
computadores; fechar torneiras)
Os alunos acedem a conteúdos
pedagógicos sobre energia e
executam trabalhos com materiais
alusivos ao tema

Maior conhecimento
sobre energia

Mudança de
comportamentos /
hábitos

Conhecimento de
formas de poupança
energética

Capacidade de
escolha e tomada de
decisão
(empowerment)

Aumento do interesse
sobre energia

Sentimento de autoeﬁcácia (mérito da
ação) e
responsabilização

Os professores recebem formação
sobre energia e acedem a materiais
e instrumentos de aprendizagem
para facilitar o ensino

Promoção do
envolvimento dos
alunos

Aumento do
envolvimento parental
no percurso escolar

Primeiro

3º nível

Envolvimento da
comunidade para a
poupança da energia

Inﬂuência de pais e
pares para a poupança
de energia

Espírito de missão

Acesso a mais e a
diversiﬁcados recursos
didáticos

Maior satisfação
proﬁssional

Enriquecimento e
inovação curricular

Melhoria do ensino

Infra-estrutura escolar
sustentável e eﬁciente

Reputação e
notoriedade escolar

Ganho de experiência
de voluntariado

Ganho de
competências de
dinamização de
grupos

Capacitação pessoal e
proﬁssional

Alunos

Aulas de energia

2º nível

Primeiro

Consumidores mais informados e
inﬂuentes sobre as
consequências da sua pegada
ambiental, capazes de tomar
decisões conscientes e agir em
prol da eﬁciência energética e do
desenvolvimento sustentável.

Professores /
Comunidade
escolar

Brigadas positivas

As escolas melhoram o seu
desempenho ambiental através da
instalação de opções de energia
mais eﬁcientes (hotspots; painéis
solares)

Galp / Trainees

Concursos

Os trainees lecionam aulas aos
alunos; dinamizam atividades e jogos
alusivos ao tema da energia
sustentável

Ganho de
competências de
comunicação

Galp

A empresa comunica o seu
posicionamento no sector da
energia, em termos de inﬂuência de
comportamentos sustentáveis e de
desenvolvimento de novas soluções
de energia
Parceiros
Institucionais

Aumento da
Reputação

Desenvolvimento de
modelos de negócio

Diversiﬁcação de
portefólio de energia

Promoção da
educação para a
energia sustentável

Promoção da
cidadania ambiental
As entidades parcerias veem os seus
objetivos alcançados e disseminados
pela MU/MPU
Sensibilização dos
consumidores para
uma maior eﬁciência
na utilização da
energia

Cumprimento dos
objetivos do Plano
Nacional de Ação para
a Eﬁciência Energética
(PNAEE)

Consumidores mais
informados

Stakeholder inﬂuente
no tema da eﬁciência
energética

Promoção do capital
social, relacional e
humano

Promoção da relação
institucional (sector
público) e Galp (sector
privado).

Consumo sustentável
de energia

Divulgação do tema
da eﬁciência
energética junto da
comunidade escolar
Tipo de Outcome

Impacto na comunidade

Impacto na empresa

Outcome materializado

Impacto para a sociedade

A curto prazo podemos associar as mudanças identificadas até aqui como um
resultado da Missão UP, mas não podemos afirmar o mesmo a longo prazo. Isto
é, não podemos garantir que as mudanças percebidas após um longo período
de tempo estejam diretamente relacionadas com as intervenções realizadas pelo
projeto, pois o impacto que pode ser associado ao projeto diminui ao longo do
tempo.
Ao selecionar os resultados (outcomes) a serem medidos, é importante incluir apenas os resultados que ocorreram após um período de tempo, isto é, que reflitam
mudanças significativas mas que ao mesmo tempo estejam posicionadas antes
dos outcomes de 3º nível (longo prazo).
Neste caso, na presente avaliação SROI da Missão UP mediremos apenas as mudanças de curto e médio prazos que ocorreram para cada grupo de stakeholders,
pois estes são os impactos que temos certo grau de confiança para: a) medir,
pois já terão acontecido dentro de um período mínimo de tempo e b) associar
ao Projeto.
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“Foi e continua a ser uma iniciativa
que faz todo o sentido. É um “esforço”
altamente recompensado a nível
pessoal e profissional.”

professor
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CAPÍTULO V – CONSTRUIR O MODELO SROI

PROCESSO

A aplicação da metodologia SROI para medir o impacto social de um projeto, consiste numa série de passos detalhados abaixo:
1. Medir a incidência dos resultados: o quanto de mudança ocorreu.
Na Teoria de Mudança, identificam-se os indicadores que evidenciam a mudança
em cada tipo de resultado. Esses indicadores têm uma dupla finalidade:
a) medir a cobertura da população em estudo (por exemplo, quantos indivíduos
dentro de um grupo de interesse - stakeholder - experienciaram a mudança), e b)
medir a “distância percorrida” desde o início da intervenção (projeto), ou seja, a
magnitude ou intensidade com que a mudança aconteceu para os que a experienciaram.
2. Medir o impacto, ou seja, ajustar a incidência do resultado que foi verificada no
passo anterior com o cuidado de excluir:
a) a mudança que teria acontecido de qualquer forma, mesmo na ausência da
intervenção (projeto); b) a percentagem da mudança que pode ter sido provocada
por outros projetos/organizações e não somente pela sua intervenção (projeto).
c) os efeitos advindos de outro local causados por impacto não intencional e que
podem ter-se instalado neste local.
Na prática, o cálculo é influenciado pelo contexto no qual a análise é aplicada assim como pelas informações disponíveis. O propósito desta etapa é evitar que se
considere como impacto do Projeto resultados que não poderiam ser atribuídos a
si, ou que teriam acontecido de qualquer forma e não como causa da intervenção
(projeto). É uma etapa importante para garantir que não se associe para a intervenção (projeto) um resultado que possa não ser integralmente atribuído a si, mas
às circunstâncias do momento ou do contexto. Ou seja, a finalidade desta etapa
é a de “calibrar” o impacto, de modo a que corresponda exclusivamente ao efeito
da intervenção (projeto).
O primeiro ajuste, referente ao item a) é a “Atribuição I”, definido como uma avaliação da quantidade de mudança que teria acontecido mesmo sem a intervenção
(projeto). Para tal, requer-se a definição, conceptual e estatística, do que seria um
cenário dentro do esperado.
O segundo ajuste, referente ao item b) é a “Atribuição II”, que envolve a definição
da percentagem de toda a mudança gerada diretamente pela intervenção (projeto) e/ou pela contribuição de uma organização envolvida no projeto. Ou seja,
quanto da mudança pode ser, de facto, atribuída ao Projeto , excluindo-se o que
pode ter mudado por efeito de outras intervenções que tenham ocorrido simultaneamente. O último ajuste, referente ao item c) é a “Deslocação” e consiste em
avaliar o tamanho da mudança (já descontados os ajustes da Atribuição I e II)
que pode ser considerado de facto como “benefício líquido”, ou seja, um novo
benefício.
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3. Uma vez que a mudança efetiva (ou impacto) foi medida, o terceiro passo consiste em definir e atribuir valores proxy. Esse processo é geralmente designado de
“valoração social e/ou ambiental”, no qual é estimado um valor monetário a ser
atribuído aos impactos sociais.
A avaliação SROI usa proxies financeiras para estimar o valor social de bens, que
não são comercializáveis, para diferentes grupos de pessoas. Assim, como duas
pessoas podem discordar a respeito do preço de um bem que seja o objeto de
uma transação, também os stakeholders poderão ter percepções diferentes a respeito do valor atribuído a alguns benefícios. Ou seja, o valor atribuído é subjetivo,
e pode ser diferente conforme o grupo em questão. Ao estimar esse valor através
de proxies financeiras e combinando essas valorações, chega-se à estimativa do
valor social total criado por uma intervenção.
A criação de valor total que resulta de uma intervenção (projeto) é calculada pela
combinação da incidência dos resultados (o volume, o tamanho da mudança) com
os valores monetários atribuídos a essas mudanças, definidos através das proxies
financeiras.
4. O quarto passo é definir o Período de Benefício. A valoração de cada resultado
provocado pela intervenção (projeto) corresponde ao período de um ano, ou seja,
o valor social que foi criado ao longo de um ano. Entretanto, os impactos e as mudanças podem durar mais tempo, não só durante a implementação, mas também
após o seu término. Assim, a avaliação SROI estabelece um Período de Benefício,
definido como a extensão de tempo pela qual os benefícios associados à intervenção (projeto) irão durar. Esse período é influenciado pela duração das atividades
ou por outros fatores externos. Os efeitos podem durar um longo período, mas
pressupõe-se uma redução gradual, ou seja, a cada ano, observam-se os seus
efeitos contudo de modo menos intenso, até que desapareçam. Essa tendência
de “esvaziamento” dos resultados, pela qual os efeitos vão desaparecendo, designa-se de “drop-off”. É uma medida aproximada, pela qual os efeitos desaparecem
ao longo dos anos, e só faz sentido ser aplicada em resultados cujo período de
benefício supera um ano.
5. Finalmente, benefícios e custos são financeiramente “descontados” para que representem o valor presente. Todos os benefícios, assim como os custos devem ser
ajustados para representar o seu valor em termos presentes através da aplicação
de uma taxa de desconto sobre todos os custos e benefícios futuros.
Todos estes passos foram seguidos por esta análise para a medição do retorno do
investimento social do Projeto Missão UP, pelo que as secções seguintes apresentam as etapas da análise, os critérios adotados e os resultados da avaliação SROI

INCIDÊNCIA DO RESULTADO:
O QUE MUDOU DEPOIS DA
MU?

Nesta etapa exploratória realizou-se o levantamento das mudanças percecionadas e relatadas pelos próprios stakeholders, por forma a verificar de que maneira
os grupos foram afetados pelo projeto. Sempre que possível, os questionários
foram desenvolvidos a partir dos resultados da fase qualitativa (dados obtidos
através da avaliação das diferentes edições da MU ou com base na revisão da
literatura).
Conseguiu-se envolver um conjunto alargado de stakeholders, através de várias
metodologias, tais como: conversas informais; grupos focais; entrevistas presenciais e telefónicas e questionários:
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Crianças dos 6 aos 12 anos:
Envolvimento indireto, através dos relatos dos professores. Realização de um focus group.
Professores:
Questionário online e realização de um focus group.
Galp:
Realização de um focus group com representantes de 5 departamentos da Galp
associados ao projeto, nomeadamente: Comunicação; Sustentabilidade; Compras; Marca; Responsabilidade Social.
Trainees:
Questionário online.
Parceiros:
Questionário online e entrevistas por telefone.
Pais e encarregados de educação:
Envolvimento indireto, através dos relatos dos professores. Este grupo não foi
considerado para a análise por não ter sido possível recolher informação.
Conforme exposto anteriormente, o primeiro passo para medir a incidência dos
resultados é verificar os indicadores que concretamente mostram essa mudança.
Esses indicadores foram obtidos através da informação disponível do Projeto e
ainda resultados de consulta a stakeholders como os questionários, entrevistas e
focus group.
A tabela seguinte demonstra os stakeholders incluídos na análise assim como a
amostra utilizada.

UNIVERSO GLOBAL DO
PROJETO (2014/2015)

UNIVERSO DA ANÁLISE

AMOSTRA

PROPORÇÃO DA AMOSTRA

Alunos

192 171

33 096

5 643

17%

Professores

12 019

1 470

209

14%

Galp

204 190

204 190

n/a

n/a

106

48

48

100%

5

5

5

100%

2 052

696

n/a

n/a

STAKEHOLDER

Trainees
Parceiros Institucionais
Comunidade Escolar
Comunidade Local

Não Incluídos, por não ter sido possível apurar dados a incluir na análise

Familiares

Não Incluídos, por não ter sido possível apurar dados a incluir na análise

A amostra de professores e alunos, referidas na tabela, foram obtidas por conveniência. Foram contabilizados apenas os professores e alunos que participaram nas aulas e/ou nas brigadas positivas (33 096 e 1 470 respetivamente),
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por se considerar, à luz da teoria da mudança, o número de pessoas que se pode
materializar nas mudanças a medir. As mudanças ocorridas nos alunos foram reportadas pelos professores e a quantidade da amostra extrapolada para o universo contabilizado em análise. No caso das escolas foram igualmente contabilizadas
as que participaram nas brigadas e/ou aulas de energia.
Na ausência de um baseline para os indicadores recolhidos, os inquiridos (Galp,
Trainees, Professores e Parceiros Institucionais) avaliaram, retrospectivamente, o
quanto de mudança experienciaram, durante um período de um ano de projeto.
Essa abordagem é conhecida como “Pós/Pré-Design”. Neste tipo de abordagem
a investigação ocorre ao final da intervenção (projeto), no qual se pergunta aos
participantes o que mudou, comparando o antes e o depois.
Existe uma tendência dos participantes superestimarem os benefícios para corresponder às expectativas – social e pessoal – de melhoria nos resultados devido
ao projeto e ao tempo dispendido.
Esta abordagem é recomendável para um contexto no qual não foram recolhidos
os dados baseline (antes da intervenção), como é o caso desta avaliação.
A metodologia SROI prevê que, nestas situações, se aplique uma dedução para
compensar esse “enviesamento”. Nesta análise adotamos um desconto equivalente a 25% baseado em estudos realizados pela NEF Consulting.
A tabela a seguinte apresenta a relação de indicadores que compõem cada resultado para cada grupo de interesse (stakeholder) e as respectivas médias obtidas
através da recolha inicial dos dados (questionários).

STAKEHOLDER

Professores

MUDANÇA/ RESULTADO

INDICADOR QUE DESCREVE A MUDANÇA /
RESULTADO

MÉDIA
(EVOLUÇÃO)

Satisfação Profissional

Receberam reações positivas dos alunos

2,32

3 indicadores

Utilizaram os materiais nas aulas

2,95

Atribuíram qualidade aos conteúdos

2,11

Número de trainees que aumentaram competências de comunicação
Número de trainees cuja ação serviu como

Aumento de Competências

experiência de voluntariado

4 indicadores

Número de trainees que aumentaram com-

Trainees

petências de dinamização de grupos
Número de trainees que aumentaram as
suas técnicas de formação

2,17
2,11
1,83
1,71

Os números na coluna à direita refletem em que medida houve mudança, ou seja,
como os stakeholders percecionaram e declararam o que mudou através do projeto.
Para a leitura dos resultados na tabela: A incidência da mudança é expressa como
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uma média de 0 a 3, numa escala onde 0 (zero) significa “sem mudança” e 3 significa “mudou bastante”. Os pontos 1 e 2 são graduações desta escala, respectivamente, “mudou pouco” (1) e “mudou alguma coisa” (2).
Por exemplo, se uma média é 3 significa que todos os respondentes avaliaram que
houve bastante mudança daquele indicador (ponto 3 na escala) com a MU. Mas,
se por outro lado, a média é baixa, por exemplo, próxima de 1 significa que para
os inquiridos aquele indicador não significou uma mudança, ou seja, não mudou
quase nada.
Entretanto, as médias dos indicadores ainda não demonstram o impacto que se
pretende medir. Queremos chegar ao valor social da mudança mais profunda e
abrangente que os indicadores conjuntamente representam, isto é, a mudança
que resulta de um “somatório” para o conjunto das pessoas que compõem os
grupos de stakeholders.
Assim, para o cálculo, é preciso que as médias obtidas para cada indicador sejam
ajustadas. Cada uma delas deverá ser convertida num fator que represente 100%
de mudança. Noutras palavras, quantas pessoas se poderia dizer que consideraram ter ocorrido muita mudança. Esse fator funciona como um conversor através
do qual se determina o número de pessoas que “com média 3”, ou seja, consideraram ter ocorrido muita mudança”.
Relativamente aos stakeholders Galp, Parceiros institucionais e Comunidade Escolar, o método de recolha de dados procedeu-se de forma diferente: Para a Galp foram considerados dados tangíveis, isto é: 1) o número de notícias na comunicação
social, referentes ao projeto, associado ao aumento de reputação e; 2) a totalidade
das pessoas impactadas pelo projeto, nas escolas, associada ao aumento do conhecimento de energia na comunidade escolar; no caso dos parceiros institucionais e comunidade escolar, foram igualmente considerados dados tangíveis, neste
caso a totalidade das escolas considerando uma redução média de 7,5% nos seus
consumos de energia (valor estimado através da análise de estudos anteriores e
recomendações da ERSE como resultado de projetos de educativos sobre energia).
Relativamente aos benefícios do stakeholder alunos, visto tratar-se de uma informação recolhida junto dos professores, procedeu-se ao cálculo da média de professores que reportou a incidência de comportamentos de poupança de energia,
reciclagem e um maior índice de participação nas atividades.
A tabela seguinte apresenta o resultado da mudança para cada grupo de stakeholders já aplicados os ajustes, e a indicação do total de pessoas para quem ocorreu
muita mudança: quer por indicador, quer por resultado de impacto.
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STAKEHOLDER

MUDANÇA/ RESULTADO

INDICADOR QUE DESCREVE
A MUDANÇA/RESULTADO
Praticaram ações de poupança de energia (luz; água)

Auto-eficácia e empowerment
Alunos

reciclagem
Receberam reações positiSatisfação Profissional

vas dos alunos
Utilizaram os materiais nas

3 indicadores

aulas
Atribuíram qualidade aos
conteúdos

Aumento da reputação
Galp

72%

20%

31592

des
Prestaram mais atenção à

Professores

QUANTIDADE
VALOR

Demonstraram interesse
em participar nas ativida-

3 indicadores

MÉDIA
(EVOLUÇÃO)

Aumento do conhecimento
sobre energia na comunidade
escolar.

Número de notícias da MU

Número de pessoas impactadas pelo projeto.

8%
1139
1446

1207

1035

N/a

61

N/a

204 190

Número de trainees que
reporta o aumento compe-

35

tências de comunicação
Número de trainees cuja
ação serviu como experiênAumento de Competências
Trainees

34

cia de voluntariado
31

Número de trainees que

4 indicadores

reporta o aumento de competências de dinamização

29

de grupos
Número de trainees que
reporta o aumento de téc-

27

nicas de formação
Média estimada da redução
Parceiros institu-

Redução das emissões de car-

do consumo de energia

cionais

bono da comunidade

para a totalidade das

N/a

696

N/a

696

escolas
Média estimada da redução
Comunidade

Aumento da eficiência energé-

do consumo de energia

Escolar

tica da estrutura escolar

para a totalidade das
escolas

O IMPACTO DO PROJETO:
MEDIR A MUDANÇA
EXCLUSIVAMENTE CAUSADA

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, a Taxa de Redução
e a Deslocação.
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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; questionou-se quantas pessoas teriam conseguido cada mudança sem o Projeto e calculou-se a média de respostas.
ATRIBUIÇÃO II
A atribuição do tipo II permite-nos aferir da existência de outros agentes que possam ter contribuído para a mudança, sem que os tenhamos contabilizado na atribuição I.
Esta atribuição visa 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.
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 da questão aplicada a este desconto poder não ser
compreendida pelos stakeholders, a redução foi avaliada pela equipa de análise.
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.
A tabela seguinte reflete os descontos, as atribuições, a deslocação e taxa de redução:

STAKEHOLDERS

MUDANÇA

ATRIBUIÇÃO
I%

ATRIBUIÇÃO
II %

DESLOCAÇÃO
%

TAXA DE
REDUÇÃO
%

Alunos

Auto-eficácia e empowerment

0%

0%

25%

25%

Professores

Satisfação Profissional

0%

2%

25%

50%

Aumento da reputação

0%

0%

66%

50%

0%

0%

25%

50%

0%

0%

25%

25%

25%

50%

25%

50%

25%

50%

25%

50%

Galp

Aumento

do

conhecimento

sobre energia na comunidade
escolar

Trainees
Parceiros Institucionais
Comunidade Escolar

Aumento de Competências
Redução das emissões de carbono da comunidade
Aumento da eficiência energética da estrutura escolar
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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 outras iniciativas que promovessem a mesma mudança, selecionadas de acordo com projetos semelhantes em
termos de público-alvo e de mudanças alcançadas, de forma a estimar esse valor.
A seguinte tabela apresenta todos os valores-proxy que foram aplicados nesta
análise. Estes são os valores que se referem a cada resultado ainda não considerando o período de benefício do Projeto, que será detalhado posteriormente.

STAKEHOLDERS

Alunos

MUDANÇA

Auto-eficácia e
empowerment

APROXIMAÇÕES
FINANCEIRAS (AF)

MÉTODO DE AFERIÇÃO

€ 18,00

Valor de mercado

€ 80,00

Valor de mercado

DESCRIÇÃO/BASE LÓGICA

Valor de um curso de verão do
programa Ciência Viva

Valor médio de um curso de forProfessores

Satisfação Profissional

mação acreditada para professores em eficiência energética

Aumento da
reputação
Galp

€ 1 173,54

Despesas médias

Aumento do
conhecimento
sobre energia na

Cálculo AVE (Advertising Value
Equivalency)
Valor médio de uma campanha

€ 20 400,00

Despesas médias em

de comunicação na impren-

Portugal

sa com um target de 200.000

comunidade escolar

pessoas
Valor médio de um curso de

Trainees

Aumento de
Competências

€ 175,00

Valor de mercado

formação para a obtenção de
certificado de competências
pedagógicas
Valor de referência ERSE (valor

Parceiros Institucionais

Redução das emissões
de carbono da

€ 62,83

comunidade

Despesas médias em
Portugal

médio de consumo menos 7,5%
de redução) para uma redução
de consumo energético na categoria de comércio e serviços
Valor de referência ERSE (valor

Comunidade
Escolar

Aumento da eficiência
energética da
estrutura escolar

€ 782,54

Impacto nos rendimentos

médio de consumo menos 7,5%
de redução) para uma redução
de consumo energético na categoria de comércio e serviços
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VALOR SOCIAL GERADO

Os benefícios são calculados multiplicando-se as proxies pela quantidade de beneficiários que relataram ter passado por aquela mudança. Todos os valor-proxy, as
atribuições e a compensação pela subjetividade nas respostas foram aplicados de
forma a obterem-se os valores referentes a cada resultado para cada stakeholder.
Esses resultados são apresentados na tabela seguinte como valor social gerado
sobre a poupança.

STAKEHOLDERS

Alunos

Professores

MUDANÇA

Auto-eficácia e empowerment

Satisfação Profissional

Aumento da reputação

Galp

INCIDÊNCIA

ATRIBUIÇÃO I %

ATRIBUIÇÃO II
%

DESLOCAÇÃO
%

TAXA DE
REDUÇÃO
%

VALOR SOCIAL
GERADO (€)

31592

0%

0%

25%

25%

€ 426 487,09

1207

0%

2%

25%

50%

€ 70 958,69

61

0%

0%

66%

50%

€ 24 139,70

204 190

0%

0%

25%

50%

€ 15 300,00
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0%

0%

25%

25%

€ 4 110,00

696

0%

0%

25%

50%

€ 32 798,30

696

25%

50%

25%

50%

€ 153 182,99

Aumento do conhecimento sobre energia
na comunidade escolar

Trainees

Parceiros Institucionais

Comunidade
Escolar

Aumento de Competências

Redução das emissões
de carbono da comunidade

Aumento da eficiência
energética da estrutura escolar
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“Gostei bastante da
experiência, e sugiro sempre
que outros participem nesta
iniciativa.”
professor
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CAPÍTULO VI – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SROI

O RETORNO
SOCIAL DO
INVESTIMENTO

Para que uma intervenção possa ser considerada eficiente, a partir dos resultados
da avaliação SROI, é necessário observar se:
1) ao subtrair o Valor Presente dos Custos do Valor Presente dos Benefícios, o
Valor Presente Líquido é superior a “zero” (VPL > 0);
2) o coeficiente SROI, resultante da divisão do Valor Presente dos Benefícios pelo
Valor Presente dos Custos, é maior que “um” (SROI > 1).
A tabela em baixo apresenta os resultados da avaliação SROI para o Projeto MU,
isto é, o valor dos benefícios gerados em relação aos investimentos realizados no
projeto, descontada uma taxa definida de 5,5%.

Valor Presente Benefícios

SROI=

_____________________________
Valor Presente Custos

A avaliação SROI indica que para cada 1€ investido no Projeto MU, foi gerado 3,14€
em valor social, ou seja, 3,14 vezes o valor investido.

RETORNO SOCIAL DO INVESTIMENTO NO PROJETO MU (EUROS)

Valor Presente dos Benefícios

Valor Presente dos Custos

Coeficiente SROI

BENCHMARK DE PROJETOS
SIMILARES

1 047 756,42 €

333 468,85 €

3,14

Para aferirmos da consistência dos resultados obtidos nesta avaliação face a outros projetos semelhantes, procedemos a uma análise de benchmark. Os resultados de avaliação de impacto de projetos que incidem na educação de crianças e
jovens, em contexto escolar, em temas como a energia, a sustentabilidade ambiental, as mudanças climáticas, e que reportam mudanças ao nível da influência
de atitudes, alteração de comportamentos; aumento do empowerment e da auto-eficácia de crianças em idade escolar e aumento da satisfação profissional
de professores, apontam para intervalos de valor SROI entre 2 e 4.
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Por exemplo, o retorno social de um projeto de intervenção para a aquisição e desenvolvimento de competências e para a mudança de comportamentos, em três
escolas russas, dirigido a crianças apontou para intervalos de SROI de 1.26 a 2.70.
O retorno social de um projeto no Brasil de desenvolvimento da educação infantil,
que englobou um conjunto diversificado de stakeholders como professores, familiares, monitores, profissionais de saúde e entidades governamentais, apontou
para valores de SROI de 4.08. A análise SROI de um estudo britânico que avaliou
o impacto do trabalho de desenvolvimento comunitário de quatro cidades de Inglaterra com o objetivo de sensibilizar os residentes para a importância da adoção
de comportamentos e estilos de vida mais saudáveis, dos quais, o uso consciente da energia e a preocupação para com o ambiente, resultou em 2.16 de retorno social por cada libra investida. Um projeto dirigido a alunos em idade escolar
(1.º e 2.º ciclos) sobre tecnologia, online game design, desenvolvimento de apps e
programação, resultou num conjunto de benefícios ao nível do empowerment, do
bem-estar, do sentimento de confiança, da motivação e do desenvolvimento de
relações saudáveis entre pares, e obteve um SROI de 3.58.

PAÍS

COEFICENTE B / C

REFERÊNCIA

Brasil

4.08

Evaluating Impact of a Better Early Childhood Programme in Brazil

Russia

1.26 a 2.70

Evaluating the impact of the behealthy
programme in Russia

Inglaterra

2.16 a 3.58

DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES
ENTRE OS STAKEHOLDERS

Forecast Social Return on Investmen: Report of Excited CIC Activities

É importante compreender para “quem” o valor do projeto Missão UP foi gerado,
isto é, como ocorreu a distribuição dos benefícios do projeto entre os vários stakeholders. Além disso, se um projeto tem como objetivo gerar impacto para um
determinado grupo é necessário verificar se este grupo foi, de facto, o principal
beneficiado.
O gráfico abaixo representa a distribuição dos benefícios gerados entre os grupos
de stakeholders.
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Parceiros
Institucionais
4%

Galp
5%

Trainees
1%

Professores
10%

Comunidade
Escolar
21%

Alunos
59%

Quando se considera a distribuição dos benefícios do Projeto da MU entre os grupos de stakeholders, é possível notar que o impacto está fortemente concentrado
nos alunos (59%). Embora muitas das ações do Projeto da MU estejam voltadas as
escolas e educadores, o objetivo principal é o de mudar a realidade das crianças.
Em contrapartida, conforme exposto anteriormente, o aluno pode ser um elemento transformador da escola e dos seus educadores, sobretudo nas áreas da
eficiência e consumo de energia, influenciando a adoção de práticas mais sustentáveis, a redução dos consumos e a maior satisfação profissional por parte dos
professores.
Fica claro que, à medida que estes grupos de stakeholders se inter-relacionam,
a transformação em determinado grupo reforça o impacto gerado pelo projeto
noutro grupo e vice-versa. A transformação é cíclica.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Os valores encontrados na análise anteriormente apresentada foram alcançados
tendo por base uma construção de pressupostos que, sendo alterados, poderão
gerar outro impacto no resultado. Assim, considerando que a realidade é feita de
mudanças, vemos como fundamental apresentar outros cenários possíveis, tendo
em conta a introdução ou alteração de variáveis.
Colocando a hipótese de um cenário pessimista, alterando alguns dos parâmetros críticos alcançados, tal como se pode ver em seguida, o SROI apresentaria
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o valor de 1:1,31

PARÂMETRO
Valor da poupança das escolas

JUSTIFICAÇÃO

SROI BASE

NOVO SROI

3,14

1,31

Considerando que apenas
Diminuir 50%

metade das escolas tiveram
poupança de energia.

Deslocação em todos os Stakeholders

Considerando que poderiam
Aumentar 20%

existir mais projetos a trabalhar as mesmas mudanças

Quantidade de alunos impactados

HIPÓTESE

Reduzir para metade

Visto tratar-se de um report
dado pelos professores

Apurou-se também a existência de alguma mudança/stakeholder específica/o que
se pudesse ter incluído/excluído. Aqui deparamo-nos com o stakeholder, pais ou
outros educadores, em que fica claro que dada a especificidade do projeto MU
particularmente o facto de criar momentos de interação entre os pais e os alunos.
A equipa de análise considerou existirem outros impactos que não foram possíveis de apurar, como por exemplo um maior envolvimento dos pais nas atividades
extra-curriculares dos seus educandos e inclusive no aumento do seu aproveitamento escolar, aspectos identificados nos focus group, contudo não medidos.

Conclusão

Dos vários grupos de stakeholders envolvidos, constata-se que os alunos obtiveram o maior peso no cálculo SROI, e, por conseguinte, nos quais se verifica o maior
impacto da intervenção, sobretudo ao nível da influência de comportamentos (reciclagem; poupança da energia, luz, água e consequentemente, aumento do sentimento de auto-eficácia (capacidade de agir e mérito pela ação) e empowerment
(fortalecimento pessoal e poder para agir). Salienta-se novamente que o objetivo
da avaliação não foi aferir a ocorrência da mudança de comportamentos per se,
mas a criação de uma predisposição para a mudança visível na motivação dos
alunos e na sua capacitação para agir.
Da análise obtida e como referido anteriormente, a Missão UP apresenta um retorno social de 3,14€ por cada euro investido no projeto. Não obstante a equipa
de análise considerar este um valor passível de ser incrementado, através da introdução de mais elementos de impacto e de novos stakeholders, ele representa
desde já um indicativo muito positivo e realista, e com um grande potencial de escalabilidade pela oportunidade de ser medido longitudinalmente, através da continuação da participação da maioria destas crianças na Missão Power UP (2.º ciclo).
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RECOMENDAÇÕES

•

Aferição junto das crianças, e no decorrer das atividades letivas, das mudanças ocorridas por influência do projeto. Considera-se ser uma mais valia a
realização de um questionário com exercícios simples para permitir aferir o
grau de aprendizagem e retenção de conhecimentos e conteúdos, o nível de
empowerment adquirido e a motivação para a agir na poupança de energia.

•

Aferição do impacto decorrente do envolvimento dos pais e encarregados de
educação nas atividades do Projeto, e a dinâmica da relação de parceria entre
alunos, encarregados de educação e escola.

•

Para a maximização do impacto, os pais/educadores deverão ter um maior
envolvimento no projeto e constituir-se um grupo de stakeholders a ser auscultado.

•

Possibilidade de monitorização dos consumos de escolas aderentes, nomeadamente no início e no fim do ano letivo, para avaliar a percentagem da poupança efetiva uma vez que a presente análise utilizou uma estimativa conservadora.

•

Incentivar ao desenvolvimento de estudos exploratórios e teses académicas
sobre o projeto, nomeadamente para a condução de um estudo longitudinal dos alunos que tenham participado nos dois ciclos escolares (Missão UP,
Missão Power UP), com o objetivo de aferir do impacto a um nível mais aprofundado.
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Nota sobre o relatório:
O presente relatório apresenta uma análise de impacto realizada ao Projeto Missão UP da Galp Energia com base na metodologia SROI. Foi produzido
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