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TEORIA DA MUDANÇA - TOC

DEFINIR MUDANÇAS-CHAVE/VALOR(ES) PRODUZIDOS

PROCURA DE INDICADORES RELEVANTES NOS SISTEMAS DE GESTÃO

DEFINIÇÃO DE INDICADORES E MÉTRICAS E VALIDAÇÃO

DOCUMENTO SÍTESE DO MODELO DE CRIAÇÃO DE VALOR
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QUINTA DO ESPÍRITO SANTO

QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

Quinta do Espírito Santo (QES) é uma das Comunidades de Inserção da Comunidade Vida e Paz, com capacidade para 67 utentes e que
entrou em funcionamento em dezembro de 1997. O Centro tem também integrada uma Residência Autónoma de Saúde Mental para 7
utentes e duas unidades não convencionadas de apoio à reinserção de utentes: o Apartamento Partilhado de Odivelas com capacidade para
5 utentes e a Residência Autónoma Partilhada de Torres Vedras, atualmente com capacidade para 8 utentes.
No Centro Quinta do Espírito Santo funciona uma Comunidade de Inserção destinada a pessoas em condição de sem-abrigo ou
vulnerabilidade social, em idade ativa, do sexo masculino, com co-morbilidade elevada, com ou sem problemas de dependência, nos termos
do acordo de cooperação celebrado com o Instituto da Segurança Social e do Estatuto Orgânico dos Serviços da Comunidade Vida e Paz.
Aqui é desenvolvido um Programa de Reabilitação, com vista à manutenção e incremento da qualidade de vida dos utentes, sua reabilitação
e reintegração social; é prestado apoio na satisfação das necessidades básicas de sobrevivência, apoio psicológico e social, cuidados de
saúde, participação em atividades ocupacionais/profissionalizantes, em atividades de desenvolvimento de competências pessoais e
encaminhamento para ações de formação que permitam a aquisição de competências escolares e/ou profissionais.
O modelo de intervenção é focalizado na pessoa de cada um dos utentes. Os serviços prestados na Comunidade Vida e Paz caracterizam-se
por uma abordagem multidisciplinar. Está implementada a metodologia de gestor de caso que gere a intervenção realizada com o utente e
que garante a articulação da informação por todas as áreas transversais, assegurando a abrangência e a continuidade dos planos individuais
de intervenção.
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O PROBLEMA…

QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

PERCEBER QUAL O CONJUNTO DE VALORES CRIADOS NUMA COMUNIDADE DE INSERÇÃO

A condição de sem-abrigo é uma das formas mais extremas de pobreza e exclusão social porque é aquela em que o
carácter de privação múltipla está mais presente. Também do ponto de vista técnico, o acompanhamento das pessoas
em situação de sem abrigo possuiu uma complexidade acrescida e de maior dificuldade de resolução de acordo com a
heterogeneidade das pessoas e das suas problemáticas.
Nestes casos verifica-se com grande frequência a deterioração física, cognitiva e psicológica a que a pobreza e a
exclusão social podem conduzir, causando sérias perdas ao nível da identidade pessoal e social, das motivações, da
auto-confiança e da auto estima, bem como das expectativas para poder ultrapassar a situação. Estamos perante um
quadro de carências múltiplas que desafiam e requerem ações multidisciplinar e a necessidade de um trabalho em
rede.

QTA. DO ESPÍRITO SANTO - COMUNIDADE DE INSERÇÃO
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PROCURANDO A “SOLUÇÃO”…

QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

QTA. DO ESPÍRITO SANTO - COMUNIDADE DE INSERÇÃO
A Comunidade pretende, de forma inovadora, fazer um investimento na diversificação das estruturas de
apoio, de base comunitária, e ainda promover o desenvolvimento de competências nos utentes, de tal modo
alinhadas às necessidades dos mesmos, que possa sustentar uma criação de valor na vida das pessoas, e por
consequência na sociedade.

A QES tem realizado um investimento na procura de soluções inovadoras para enfrentar os desafios do
fenómeno dos sem-abrigo, observável na abrangência das respostas desenvolvidas . Têm sido desenvolvidas
respostas sociais que estão neste momento tipificadas e têm sido propostas soluções inovadoras em termos
de serviços que se traduzem pela proposição de novas medidas de politica social.

Contudo todos estes modelos de inovação social necessitam de uma base diagnóstica mais aprofundada de
modo a que possam vir a ser apresentados aos organismos de tutela como propostas alternativas credíveis e
eficientes.
A juízo dos dados recolhidos e vertidos nos relatórios de gestão dos anos transactos, incluindo os dos
inquéritos de satisfação, é possível demonstrar que a actividade da QES cria valor e causa impacto.
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TEORIA DA MUDANÇA - TOC
Aquisição de
competências
pessoais e
profissionais

QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

Ter Habitação

Mudança
pessoal

Ter emprego

Reaquisição de
laços sociais e
familiares

Ter acesso aos
benefícios
sociais

Reinserção plena dos utentes
(altas com autonomia)

Exercíco de uma
cidadania plena

Altas
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RESULTADOS PRODUZIDOS

INDICADORES E MÉTRICAS
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

VALOR PRODUZIDO - RESULTADOS
Aquisição de competências pessoais e profissionais
Indicador(es) e Métricas

Fontes

Nível de aquisição de competências na dimensão de qualidade de vida: Desenvolvimento Pessoal (DP)

Registos da Avaliação da Aquisição de
Análise documental
Competências pelo Utente nas atividades
DC4, DC7, DC8, OP1, OP3, OP5, OP6,
OP7, OP8 e OP9.

Métrica: Média anual dos níveis de competências identificados na "Avaliação Global do Utente" "Total", das atividades DC4,
DC7, DC8, OP1, OP3, OP5, OP6, OP7, OP8 e OP9.
Nível de aquisição de competências na dimensão de qualidade de vida: Bem Estar (BE)
Métrica: Média anual dos níveis de competências identificados na "Avaliação Global do Utente" "Total", das atividades DC1,
DC2, DC5, DC6 e DC12.

Nível de aquisição de competências na dimensão de qualidade de vida: Inclusão Social (IS)
Métrica: Média anual dos níveis de competências identificados na "Avaliação Global do Utente" "Total", das atividades DC3,
DC9, DC10, DC11, DC13, OP2 e OP4.

Instrumento/Método
de Recolha

Registos da Avaliação da Aquisição de
Análise documental
Competências pelo Utente nas atividades
DC1, DC2, DC5, DC6 e DC12.

Registos da Avaliação da Aquisição de
Análise documental
Competências pelo Utente nas atividades
DC3, DC9, DC10, DC11, DC13, OP2 e
OP4.

Nível de aquisição de competências na dimensão de qualidade de vida: Desenvolvimento Pessoal (DP)
(61,19%+71,93%+58,60%+65,18%+68,91%+93,54%+67,41%+93,23%+80,00%+70,00%)/10
Valor alcançado (provisório): 73,00%
Nível de aquisição de competências na dimensão de qualidade de vida: Bem Estar (BE)
(65,58%+64,80%+70,56%+77,05%+71,35%)/5
Valor alcançado (provisório): 69,87%
Nível de aquisição de competências na dimensão de qualidade de vida: Inclusão Social (IS)
(66,17%+63,94%+0,00%+0,00%+0,00%+57,81%+68,57%)/7

Valor alcançado (provisório): 36,64%
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

VALOR PRODUZIDO - RESULTADOS
Mudança pessoal
Indicador(es) e Métricas

Fontes

Instrumento/Métod
o de Recolha

Taxa de objetivos alcançados no PI (anual)

Registo 'Recolha de Dados para
MADOP_SDC_xxxx(ano)'

Análise documental

Métrica: (Nº total de objetivos alcançados no Plano Individual nas dimensões 'desenvolvimento pessoal', 'bem estar'
e 'inclusão social')/ (Nº total de objetivos definidos no Plano Individual para as três dimensões)*100.

Variação anual da perceção dos utentes sobre a sua qualidade de vida (percentagem)

Registo 'Resultados WHOQOL_QES' Análise documental

Métrica: (nível da pontuação média final na ‘Qualidade de vida geral e perceção geral de saúde’ - nível da
pontuação média inicial na ‘Qualidade de vida geral e perceção geral de saúde’ )/ (nível da pontuação média inicial)
* 100
NOTA: Para as pontuações médias final e inicial observar o mesmo grupo de utentes num e noutro momento,
partindo dos que têm pelo menos 1 aplicação no ano n (considerando a última desse ano), comparando-a com a
última do ano n-1 ou a primeira do ano n (caso o utente tenha 2 aplicações no ano n).
Taxa de objetivos alcançados no PI (anual)

Valor alcançado (provisório): 75,32%
Variação anual da pontuação atribuída pelos utentes ao domínio 'Qualidade de vida geral e perceção geral de saúde' (auto perceção)
(75-55,22)/55,22*100
Valor alcançado (provisório): 35,82% (calculado com base na variação entre a 1ª aplicação do questionário e a última aplicação do questionário - neste caso, a 4a aplicação)
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

VALOR PRODUZIDO - RESULTADOS
Mudança pessoal
Indicador(es) e Métricas

Fontes

Instrumento/Métod
o de Recolha

Variação anual da (auto) perceção dos utentes sobre o Domínio I - Físico (percentagem)

Registo 'Resultados WHOQOL_QES' Análise documental

Métrica: (nível da pontuação média final no ‘Domínio I - Físico’ - nível da pontuação média inicial no ‘Domínio I Físico’ )/ (nível da pontuação média inicial) * 100
NOTA: Para as pontuações médias final e inicial observar o mesmo grupo de utentes num e noutro momento,
partindo dos que têm pelo menos 1 aplicação no ano n (considerando a última desse ano), comparando-a com a
última do ano n-1 ou a primeira do ano n (caso o utente tenha 2 aplicações no ano n).
Variação anual da (auto) perceção dos utentes sobre o Domínio II - Psicológico (percentagem)

Registo 'Resultados WHOQOL_QES' Análise documental

Métrica: (nível da pontuação média final no ‘Domínio II - Psicológico’ - nível da pontuação média inicial no ‘Domínio
II - Psicológico’ )/ (nível da pontuação média inicial) * 100
NOTA: Para as pontuações médias final e inicial observar o mesmo grupo de utentes num e noutro momento,
partindo dos que têm pelo menos 1 aplicação no ano n (considerando a última desse ano), comparando-a com a
última do ano n-1 ou a primeira do ano n (caso o utente tenha 2 aplicações no ano n).
Variação anual da pontuação atribuída pelos utentes ao domínio 'I - Físico' (auto perceção)
(82,14-60,23)/60,23*100

Valor alcançado (provisório): 36,38% (calculado com base na variação entre a 1ª aplicação do questionário e a última aplicação do questionário - neste caso, a 4a aplicação)
Variação anual da pontuação atribuída pelos utentes ao domínio 'II - Psicológico' (auto perceção)
(91,67-62,13)/62,13*100
Valor alcançado (provisório): 47,55% (calculado com base na variação entre a 1ª aplicação do questionário e a última aplicação do questionário - neste caso, a 4a aplicação)
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

VALOR PRODUZIDO - RESULTADOS
Mudança pessoal
Indicador(es) e Métricas

Fontes

Instrumento/Métod
o de Recolha

Variação anual da (auto) perceção dos utentes sobre o Domínio III - Relações Sociais (percentagem)

Registo 'Resultados WHOQOL_QES' Análise documental

Métrica: (nível da pontuação média final no ‘Domínio III - Relações Sociais’ - nível da pontuação média inicial no
‘Domínio III - Relações Sociais’ )/ (nível da pontuação média inicial) * 100
NOTA: Para as pontuações médias final e inicial observar o mesmo grupo de utentes num e noutro momento,
partindo dos que têm pelo menos 1 aplicação no ano n (considerando a última desse ano), comparando-a com a
última do ano n-1 ou a primeira do ano n (caso o utente tenha 2 aplicações no ano n).
Variação anual da (auto) perceção dos utentes sobre o Domínio IV - Ambiente (percentagem)

Registo 'Resultados WHOQOL_QES' Análise documental

Métrica: (nível da pontuação média final no ‘Domínio IV - Ambiente’ - nível da pontuação média inicial no ‘Domínio
IV - Ambiente’ )/ (nível da pontuação média inicial) * 100
NOTA: Para as pontuações médias final e inicial observar o mesmo grupo de utentes num e noutro momento,
partindo dos que têm pelo menos 1 aplicação no ano n (considerando a última desse ano), comparando-a com a
última do ano n-1 ou a primeira do ano n (caso o utente tenha 2 aplicações no ano n).
Variação anual da pontuação atribuída pelos utentes ao domínio 'III - Relações Sociais' (auto perceção)
(50,00-49,03)/49,03*100

Valor alcançado (provisório): 1,98% (calculado com base na variação entre a 1ª aplicação do questionário e a última aplicação do questionário - neste caso, a 4a aplicação)
Variação anual da pontuação atribuída pelos utentes ao domínio 'IV - Ambiente' (auto perceção)
(65,63-54,71)/54,71*100
Valor alcançado (provisório): 19,96% (calculado com base na variação entre a 1ª aplicação do questionário e a última aplicação do questionário - neste caso, a 4a aplicação)
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

VALOR PRODUZIDO - RESULTADOS
Reaquisição de laços sociais e familiares
Indicador(es) e Métricas

Fontes

Instrumento/Métod
o de Recolha

Taxa de utentes que readquiriram laços sociais e familiares durante o ano

Registo "Recolha de Dados para
MADOP_SDC_xxxx(ano)"

Análise documental

Métrica: ((Nº de utentes com laços (…) no final do ano + Nº de utentes com laços no momento da alta, durante o
ano) - (Nº de utentes com laços no início do ano + Nº de utentes com laços no período de acolhimento inicial,
durante o ano)) / (Nº de utentes sem laços no início do ano + Nº de utentes sem laços admitidos durante o ano)

Taxa de utentes que readquiriram laços sociais e familiares durante o ano
[(30+10)-(25+5)]/(40+15) *100
Valor alcançado (provisório): 18,18% (apenas laços familiares) (2018)
(verificar localização das células com os valores parciais para cálculo)
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EFEITOS/OUTCOMES
INDICADORES E MÉTRICAS
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

VALOR PRODUZIDO - EFEITOS
Ter habitação
Indicador(es) e Métricas

Fontes

Instrumento/Mét
odo de Recolha

Taxa de utentes que passaram a ter (ou gerir) a sua habitação

Recolha de Dados para
MADOP_SDC_2018 TODOS'

Análise
documental

Métrica: (número de utentes que passaram a ter (ou gerir) a sua habitação)/(somatório das
presenças anuais de cada utente/365)*100

Nota: podemos designar o denominador como 'média de utentes no ano'
Valor alcançado (provisório): 50,00%
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

VALOR PRODUZIDO - EFEITOS
Ter emprego
Indicador(es) e Métricas

Fontes

Instrumento/Mét
odo de Recolha

Taxa de utentes com inserção profissional.

Recolha de Dados para
MADOP_SDC_2018 TODOS'

Análise
documental

Métrica: (número de utentes com inserção profissional)/(somatório das presenças anuais de cada
utente/365)*100

Nota: podemos designar o denominador como 'média de utentes no ano'
Valor alcançado (provisório): 50,00%
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

VALOR PRODUZIDO - EFEITOS
Ter acesso aos benefícios sociais
Indicador(es) e Métricas

Fontes

Instrumento/Mét
odo de Recolha

Taxa de utentes com acesso a benefícios sociais e regularização de situações formais/ legais.

'Recolha de Dados para
MADOP_SDC_2018 TODOS'

Análise
documental

Métrica: (número de utentes com acesso a benefícios sociais e regularização de situações formais/
legais)/(somatório das presenças anuais de cada utente/365)*100

Nota: podemos designar o denominador como 'média de utentes no ano'
Valor alcançado (provisório): 50,00%
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

VALOR PRODUZIDO - EFEITOS
Altas (com ou sem autonomia)
Indicador(es) e Métricas

Fontes

Taxa de altas

Registo 'Monitorizacao Servico
Reabilitacao e Servico Social
Métrica: (altas sem autonomização + altas com autonomização + transferências internas +
2018_QES',
transferências externas + altas a pedido do utentes + altas disciplinares + abandonos + outras altas) 'RESULTADOS_Serv. Reab.'
/ (nº de utentes no início do ano + nº de utentes admitidos no ano)*100

Instrumento/Mét
odo de Recolha
Análise
documental

Percentagem anual de altas/ saídas, relativamente ao número total de utentes com um ano completo de presenças
(0+4+5+0+6+1+2+3)/(65+21)
Valor alcançado (provisório): 24,42% (2018)
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VALOR PRODUZIDO - EFEITOS

QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

Ter Habitação
Ter Emprego
Ter acesso aos benefícios sociais

Altas

Exercíco de uma cidadania plena
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IMPACTOS
INDICADORES E MÉTRICAS
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

VALOR PRODUZIDO - IMPACTOS
Altas (com autonomia)
Indicador(es) e Métricas

Fontes

Instrumento/Mét
odo de Recolha

Índice de altas com autonomia
(Taxa anual de altas com autonomia, relativamente ao número total de altas/ saídas)

Registo 'Monitorizacao Servico
Reabilitacao e Servico Social
2018_QES',
'RESULTADOS_Serv. Reab.'

Análise
documental

Métrica: (Nº total de altas e altas clínica com autonomização)/ (altas e altas clínicas com e sem
autonomização + altas a pedido do utente + altas disciplinares + transferências internas +
transferências externas e encaminhamentos + abandonos + outras saídas)*100

Percentagem anual de altas com autonomia, relativamente ao número total de altas/ saídas
(4)/(0+4+6+1+5+0+2+3)*100
Valor alcançado (provisório): 19,05% (2018)
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VALOR PRODUZIDO - RESUMO
Aquisição de
competências pessoais
e profissionais
Nível de aquisição de
competências na dimensão
de qualidade de vida
‘Desenvolvimento Pessoal’:
73,00%

Nível de aquisição de
competências na dimensão
de qualidade de vida ‘Bem
Estar’: 69,87%

Nível de aquisição de
competências na dimensão
de qualidade de vida
‘Inclusão Social‘: 36,64%

Reaquisição de laços
sociais e familiares
Taxa de utentes que
readquiriram laços sociais e
familiares durante o ano:
18,18%

QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

Mudança pessoal
Ter habitação
Taxa de objetivos alcançados
no PI: 75,32%

Variação anual da pontuação
atribuída pelos utentes ao
domínio 'Qualidade de vida
geral e perceção geral de
saúde’: 35,82%
Variação anual da pontuação
atribuída pelos utentes ao
domínio 'I - Físico': 36,38%

Variação anual da pontuação
atribuída pelos utentes ao
domínio 'II - Psicológico':
47,55%

Taxa de utentes que
passaram a ter (ou gerir) a
sua habitação: 50,00%

Ter emprego
Taxa de utentes com inserção
profissional: 50,00%

Índice de altas com autonomia:
19,05%
Ter acesso aos
benefícios sociais
Taxa de utentes com acesso
a benefícios sociais e
regularização de situações
formais/ legais: 50,00%

Exercíco de uma
cidadania plena

Variação anual da pontuação
atribuída pelos utentes ao
domínio 'III - Relações
Sociais’: 1,98%
Variação anual da pontuação
atribuída pelos utentes ao
domínio 'IV - Ambiente’:
19,96%

Reinserção plena dos utentes
(altas com autonomia)

Altas
Taxa de altas: 24,42%
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IDEIAS FINAIS E
PRÓXIMOS PASSOS
20

IDEIAS-CHAVE FINAIS

QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

O SISTEMA DESENHADO PARA A MANUTENÇÃO DE UMA NARRATIVA DE VALOR FUNCIONA RENTABILIZANDO
SISTEMAS DE GESTÃO EXISTENTES

OS TESTES COMPROVAM A VALIDADE E UTILIDADE DO MODELO MAS…
SÃO NECESSÁRIOS DOIS A TRÊS CICLOS DE APLICAÇÃO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO MODELO
O SISTEMA É PLÁSTICO E PODE SER FACILMENTE ADAPTADO A OUTRAS RESPOSTRAS DA ORGANIZAÇÃO
HÁ ABERTURA PARA CONSTRUIR “RUBRICS DE VALOR” SE ISSO SE REVELAR MAIS ÚTIL QUE INDICADORES
E MÉTRICAS AGORA DEFINIDOS

ESTE MODELO PERMITE ARTICULAR UMA NARRATIVA DE VALOR PARA A IIES
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QTA. ESPÍRITO SANTO
COMUNIDADE VIDA E
PAZ

PRÓXIMOS PASSOS
01

RE-APLICAR O MODELO

META-AVALIAÇÃO
DO MODELO

04

02
INCORPORAR
NA ESTRATÉGIA
DE
COMUNICAÇÃO

ARTICULAR ESTE MODELO COM
OUTROS PROCESSOS DE
CAPACITAÇÃO

03
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FASE 01

ÚLTIMOS TESTES
PARA VALIDAÇÃO
FINAL
DO MODELO

FASE 02

DEFINIR E VALIDAR
INDICADORES E
MÉTRICAS

FASE 03

INCORPORAR ESTE
MODELO DE VALOR NA
COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGICA DA IES
E DA COMUNIDADE
VIDA E PAZ

FASE 04

ARTICULAR COM
OUTROS
PROCESSOS DE
CAPACITAÇÃO

FASE 05

META-AVALIAÇÃO
DO MODELO DE
CRIAÇÃO DE
VALOR
LÓGICA DE
MELHORIA
INCREMENTAL
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