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1 BREVE APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA E DOS 
PRINCIPAIS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

1.1 Ideias de base da metodologia de avaliação 
A avaliação deste projecto teve por base uma metodologia desenvolvida pela ATES – 
Área Transversal de Economia Social da Universidade Católica Portuguesa (Porto) cuja 
apresentação detalhada é feita no anexo deste relatório. Aqui apresentam-se, de forma 
sintética, as suas ideias fundamentais: 

 a avaliação incide sobre a preparação, a implementação e os efeitos imputáveis ao 
projecto e identificáveis no período durante o qual o trabalho de avaliação decorre;  

 na avaliação da preparação e da implementação do projecto é dada uma atenção 
especial à questão de saber se as entidades promotoras recorreram, ou não a 
processos participativos envolvendo a população alvo e outras partes interessadas 
relevantes para o projecto e se foram capazes de identificar “círculos viciosos” 
típicos dos problemas sociais e de pôr em prática instrumentos capazes de os 

quebrar e de os reverter em “círculos virtuosos”; 
 na avaliação da implementação do projecto este é representado como sendo uma 

“relação de agência” entre as entidades promotoras e a população pelo que os 
factores explicativos das falhas ou sucessos nessa implementação devem ser 

procurados na (in)capacidade das entidades promotoras para lideram com as 
questões de mobilização dos recursos necessários para alcançar os objectivos que 

elas definiram para o projecto, motivar a população alvo a participar activamente e 
fazer com que essa participação decorra de um modo compatível com os objectivos 

do projecto; 

 na avaliação dos efeitos imputáveis ao projecto estes são classificados de acordo 
com uma tipologia de valores que não se limita aos valores de uso e de troca, dando-
se, também, atenção à questão de saber se o projecto foi ou não capaz de gerar 

dinâmicas de “círculo virtuoso” com formas próprias de auto-governo que o tornem 
sustentável e se contribuiu, ou não para a inovação social.      

1.2 Principais resultados da avaliação 
Quer na preparação, quer na implementação do projecto, as entidades promotoras  
fizeram muito bom uso de processos participativos. 

Isso foi o factor crítico essencial para que não tivesse havido falhas na implementação 

do projecto e para que ele deixasse no terreno uma dinâmica de “círculo virtuoso” 
traduzida na construção de uma “Comunidade Empreendedora”. 

Dois indícios sobre a sustentabilidade desta dinâmica são o claro empenho das 

principais partes interessadas no projecto (entidades promotoras, empreendedores , 
alunos e directores da Escola com ensino profissional) de encontrarem, em conjunto, 
formas de lhe dar continuidade e de dotarem este processo de um modo de auto-
governo.    

Finalmente, por ter enfrentado um problema social (reclusos com pouca motivação para 
actividades que lhes permitam conhecer e desenvolver as suas competências e a sua 

empregabilidade) de um modo que visou quebrar o “círculo vicioso” que o alimentava 
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na sua área de intervenção, promovendo mais e melhor cooperação, mais e melhor 
coordenação, mais e melhor confiança e mais e melhor mecanismos de resolução 

pacífica de conflitos entre as partes relevantes para o combate a esse problema, este 
projecto contribuiu positivamente para a inovação social. Dele emergiu um conjunto 

de boas práticas identificadas neste relatório que merecem ser ponderadas para 
possível replicação noutros territórios.    

  



ATES – Área Transversal de Economia Social da Católica Porto 7 

2 AVALIAÇÃO DA PREPARAÇÃO DO PROJECTO 
Da experiência adquirida pela PELE em projectos anteriores destacam-se alguns 
aspectos que foram de grande importância para a concepção, implementação e impacto 

do ECOAR:  

 o potencial transformador da arte e a sua capacidade de promover processos de 
capacitação individuais e colectivos; 

 provoca também impactos nas outras partes interessadas no projecto (outros  
reclusos, funcionários e directores dos Estabelecimentos Prisionais (EPs) e outros  
colaboradores da Direcção Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP), 
equipa da PELE e da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 
do Porto e avaliadores externos; 

 este efeito desencadeador de mudanças de comportamento é da maior importância 
num projecto que deliberadamente elegeu como grupo alvo os reclusos os que, 

sobretudo por falta de motivação para isso, não estavam integrados em nenhuma 
actividade formativa ou profissional; 

 a capacidade de adaptabilidade e flexibilidade da equipa para se ajustar às 
especificidades de cada grupo e às dinâmicas de cada EP. 

Por fim, e não de somenos importância, este projecto permitiu à PELE capacitar ex-
reclusos, participantes nos projectos anteriores, para integrarem este projecto como 
“pares”, tendo tido nele um papel muito importante, nomeadamente na relação com o 
grupo de participantes e facilitação da comunicação entre estes e a equipa do projecto. 

Construindo sobre esta sua experiência anterior, com este projecto a PELE reforçou as 
relações com os seus parceiros e permitiu-lhe alargar a sua actividade a EPs onde não 

tinha trabalhado antes, tendo podido, assim, envolver mais participantes nas suas 
actividades.  

Muito por causa da experiência atrás referida da PELE em contexto prisional que foi 
adequadamente carreada para a concepção e implementação do projecto, esta 

implementação foi eficaz, ou seja, conseguiu-se atingir os objectivos que a PELE tinha 

proposto serem atingidos.  
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3 AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO 
A experiência anterior da PELE esteve bem presente na concepção e implementação do 
ECOAR: 

 Este projecto continuou a centrar-se em actividades de natureza artística; 

 Essas actividades continuaram a ser um processo de co-criação dos monitores da 
PELE com os reclusos participantes no projecto; 

 Os monitores e demais elementos da equipa do projecto lançaram-se na sua 

implementação conscientes da flexibilidade e adaptabilidade que iriam ser 
necessárias para se ajustarem às especificidades individuais e colectivas dos reclusos 

com os quais iam trabalhar e às vicissitudes que poderiam ocorrer com eles e com o 
funcionamento dos Estabelecimentos Prisionais onde iam trabalhar. 

 Os monitores da PELE tomaram os devidos cuidados para prevenir e contrariar a 
emergência de “protagonistas principais” entre os reclusos, trabalhando sempre no 

sentido de incentivar o espírito de equipa e a ajuda mútua. 

O que mudou relativamente a projectos anteriores foi o seguinte:   

 A duração do conjunto das sessões em cada Estabelecimento Prisional foi mais curta 
(cerca de 3 meses); 

 Os reclusos participantes no projecto foram de estratos etários mais jovens e, de 
preferência, dos que revelavam mais problemas de comportamento;  

 A equipa de PELE integrou alguns  “pares”, ou seja, (ex)reclusos que ajudaram muito 
na comunicação com os reclusos e na observação de comportamentos e factos 
relevantes que seriam mais dificilmente perceptíveis por quem não foi recluso. 

 Este projeto reforçou a relação da PELE com os parceiros; 

 Foram abrangidos outros EP’s; 

 Ampliou-se o número de participantes; 

 O projecto permitiu ainda capacitar ex reclusos participantes nos projectos  
anteriores para integrarem a equipa do projeto. 

Certamente fruto desta experiência da PELE, a implementação do projecto foi eficaz, ou 
seja, conseguiu atingir os objectivos que a PELE tinha proposto serem atingidos. Não há, 
pois, falhas relevantes a identificar e a analisar na implementação do ECOAR. 

Disto isto, há três domínios relevantes a notar no que se refere à implementação do 
projecto onde essa experiência da PELE foi importante para que esta implementação 

tenha decorrido com eficácia. Cada um desses domínios tem que ver com outros tantos 
tipos de factores que influenciam essa eficácia, a saber: 

 Factores relacionados com disponibilidade de recursos, nomeadamente pessoas e 
organizações com as quais a entidade promotora do projecto precisa de contar para 

conseguir atingir os objectivos do projecto; 
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 Factores de “racionalidade individual”, que são os que podem facilitar, ou dificultar 
que a população alvo do projecto, neste caso, os reclusos adiram de forma voluntária 
ao projecto e participem nele com gosto; 

 Factores de “compatibilidade de incentivos” que são os que contribuem para que 
as pessoas da população alvo que participam no projecto se comportem de forma 

compatível com os objectivos a atingir e não aproveitem o projecto de forma 
oportunista, desviando-se desses objectivos.    

Começando pelo primeiro tipo de factores atrás referido, entre a PELE e os reclusos 
participantes no projecto, existia uma organização, mais precisamente, a DGRSPO e o 

seu o estabelecimento prisional, com agentes (directores dos EPs, técnicos e guardas) e 
com um funcionamento que, obviamente, a PELE não controlava e onde, portanto, 

poderiam ocorrer acontecimentos susceptíveis de influenciar substancialmente a 

consecução dos objectivos do projecto. Foi o caso de uma greve de guardas prisionais 
que gerou perturbações no decorrer das sessões realizadas num dos estabelecimentos 

onde o projecto foi implementado. 

A experiência, flexibilidade e adaptabilidade da equipa da PELE foram relevantes para a 

eficácia do projecto porque ajudaram a equipa a ajustar-se a esta situação, tendo o 
projecto conseguido atingir os seus objectivos também neste caso.  

Considerando, agora, os factores de “racionalidade individual”, aqui trata-se de analisar 
o modo como se conseguiu que o projecto fosse atractivo para os reclusos a quem se 
destinou.  Como já se referiu, os participantes no projecto foram selecionados de entre 
os que revelavam maiores problemas de comportamento, incluindo-se aqui os que 
tinham pouca motivação, ou tinha desistido doutros tipos de ações valorizadoras das 
suas competências. 

Fruto da experiência da PELE no trabalho com este tipo de pessoas e dos princípios que 
orientam as actividades desta organização, a escolha foi por actividades de natureza  

artística co-criadas com os reclusos de um modo que aproveitasse e valorizasse as 

competências que eles fossem revelando ao longo das sessões do projecto. 

A componente lúdica destas actividades, essa atenção às competências reveladas pelos 
participantes no projecto e a sua valorização contribuíram para que o projecto fosse 
atractivo para os reclusos e estes, na sua maioria, fossem relativamente assíduos.   

Também contribuíram para uma relativa boa adesão e permanência no projecto dos 
reclusos que nele participaram mais dois factores que têm que ver com as boas 
competências da PELE para este tipo de projecto e a boa colaboração que, assim, obteve 
dos responsáveis e colaboradores dos EPs onde o projecto decorreu. Um foi o esforço 
feito na calendarização e definição dos horários das sessões no sentido de que a 
participação dos reclusos tivesse um custo de oportunidade muito baixo. Esta situação 
foi menos relevante onde a alternativa à participação nas sessões era os reclusos 
ficarem nas suas celas, ou noutros locais de forma ociosa, mas já não foi o caso do EP 
Feminino de Santa Cruz do Bispo onde as reclusas têm actividades remuneradas durante 
uma parte do dia. Participar nas sessões em horários que entrassem em conflito com 

essas actividades. A boa colaboração existente entre os responsáveis e colaboradores 
dos EPs e a equipa da PELE permitiu ir fazendo os ajustamentos possíveis de maneira a 
minimizar os factores de desistência, ou pouca assiduidade dos reclusos.    
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Por fim, ainda no que se refere aos factores de “racionalidade individual” também é de 
assinalar que contribuiu para motivar os reclusos para o projecto a capacidade da equipa 

da PELE e da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UP, responsável pela 
validação de competências, para criarem boas relações interpessoais com os reclusos 

que participaram no projecto.  

Quanto aos factores de “compatibilidade de incentivos” o que há de relevante a 
assinalar, aqui também fruto das lições da experiência anterior da PELE com este tipo 
de trabalho com os reclusos, foi o esforço feito pelos monitores das sessões no sentido 
de que nas actividades artísticas que iam sendo construídas com os reclusos isso fosse 
um trabalho verdadeiramente colectivo.  
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4 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO PROJECTO 

4.1 Principal resultado do projecto 
Recorrendo a uma caracterização de tipo económico, o principal resultado do projecto 
ECOAR é aquilo que se designa por um bem público1 local. O que está aqui a ser referido 
é a criação, pelo projecto, de uma dinâmica colectiva, dentro de cada EP, envolvendo 
não só os participantes no projecto, mas também outros reclusos, técnicos, guardas e 
dirigentes, mais favorável à melhoria do relacionamento social entre todos e motivadora 
de comportamentos no sentido do desenvolvimento de competências pessoais, 
profissionais e sociais relevantes para a reinserção social e para a empregabilidade dos 
reclusos. 

4.2 Valores gerados pelo projecto 

4.2.1 Valor lúdico 

Como o projecto consistiu em sessões de natureza artística, estas funcionaram como um 
tempo em que os participantes puderam sair da sua rotina diária, divertir-se, 

descontrair-se e sentir-se alegres. 

Este valor lúdico, que praticamente todos os participantes identificaram e valorizaram 
no projecto, não deve ser subestimado, nem mal interpretado. Com efeito, este tipo de 
valor teve um papel essencial no processo de implementação do projecto e de 
desencadeamento dos vários tipos de valores que ele gerou. É por causa desta função 
desencadeadora da geração dos restantes tipos de valor a seguir mencionados que este 
é aqui referido em primeiro lugar.  

Como o projecto visou preferencialmente reclusos que não se encontravam a participar 
em actividades ocupacionais ou formativas, este tipo de valor gerado pelo projecto teve 
um papel motivador importante para se conseguir a sua participação no projecto, ou 

seja, isto ajudou a vencer o que metodologia de avaliação que foi adoptada (Mendes, 
2006) é designado por “restrição de racionalidade individual” (o projecto ser ou não 

capaz de fazer com o que os seus potenciais destinatários se sintam melhores 
participando nele do que ficando fora).  

A participação nas diferentes oficinas de criação artística e a cons trução colectiva de 
uma apresentação final reforçou este efeito motivacional.  

4.2.2 Valor identitário  

Um dos tipos de valores mais importantes gerado pelo projecto é o que aqui se designa 
por “valor identitário”. 

Começando pelo valor identitário individual, o projecto foi desenhado e implementado 

no sentido de que os seus participantes pudessem desenvolver as suas competências 
pessoais e sociais transversais para a empregabilidade, e que através da participação 

                                                 
1 Bens públicos são aqueles para os quais não há nem exclusão no acesso ao seu uso (se alguém os 

produzir têm acesso a eles todas as pessoas, quer estas tenham, quer não tenham contribuído para a sua 
produção), nem rivalidade nesse uso (o facto de alguém usufruir desse bem não reduz a quantidade, nem 
piora a qualidade do mesmo que pode ser usufruída por outras pessoas).   
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numa oficina artística, estas pudessem ser validadas e certificadas. Esse reconhecimento 
e certificação é um dos principais legados que o projecto deixou para a vida futura de 

cada um dos participantes pelo impacto que isso poderá ter nos seus processos de 
reinserção social.  

Este efeito gerou outros que também têm impacto na identidade pessoal de cada um 
dos participantes e que foi possível identificar ainda dentro do período de duração do 
projecto, a saber: 

 melhorias na auto-estima e na auto-confiança dos participantes que se revelaram de 
várias formas, como seja, por exemplo, na procura de outras actividades  e num 
maior cuidado com a sua apresentação; 

 envolvimento de jovens reclusos que antes do projecto não se encontravam em 
nenhuma actividade ocupacional ou formativa e que manifestavam desmotivação e 

alheamento relativamente às mesmas, permitindo-lhes, com a participação no 
projecto, melhorar as relações interpessoais com os outros reclusos, e com os 

técnicos, guardas e directores dos EPs. 

Este último efeito, contribuiu, assim, para combater situações de (auto)exclusão de 

alguns participantes relativamente aos restantes reclusos que estavam integrados 
noutras actividades ocupacionais e formativas. 

Além dos efeitos atrás referidos ao nível das identidades individuais dos participantes 
no projecto, também foi possível identificar indícios de efeitos identitários de natureza 
colectiva, nomeadamente os seguintes: 

 Com o desenrolar das sessões do projecto os participantes foram desenvolvendo um 
sentido de grupo; 

 Alguns deles invocaram como um dos motivos para se empenharem activamente no 
projecto o querem melhorarem a imagem colectiva que crêem que a  sociedade tem 
sobre os reclusos. 

Estas melhorias ao nível da identidade pessoal de cada participante e da sua identidade 
colectiva estiveram muito interligadas nas dinâmicas de trabalho colectivo que as 
equipas artística e pedagógica propuseram e que os participantes no projecto poderão 
depois transferir para a sua vida em liberdade, nomeadamente em contexto 

profissional. Neste processo foram muito importantes não só as actividades artísticas, 
mas também as sessões de feedback onde a equipa pedagógica, em reuniões de grupo 
com todos os participantes e em reuniões individuais com cada um deles, lhes ia dando 
conta da observação que fazia durante as sessões das competências que aí ia 

identificando e das melhorias que tinha para lhes sugerir. Nestas sessões de feedback 
procurou estimular-se principalmente a reflexão e a participação de todo o grupo num 

processo de auto e hetero-avaliação. 

4.2.3 Valor criativo 

Tal como já foi aqui referido por várias vezes, uma das características mais relevantes 
na forma como o projecto foi delineado e implementado é a componente artística. Estes 

processos de criação artística basearam-se nos princípios da criação colectiva e na 
criação de um espaço de confiança e reflexivo onde não existe uma organização 
directiva e vertical. Provocou-se, também, o contacto com linguagens artísticas das 
quais alguns participantes estão mais distantes, tais como o teatro, ou a dança 
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contemporânea. Esta apropriação da estética e da criatividade, e a construção colectiva 
de uma apresentação final é um processo que, por si, é capacitador e que teve um efeito 

poderoso na melhoria da auto-estima e da auto-confiança dos participantes e na sua 
motivação para integrarem actividades formativas, artísticas e ocupacionais dentro dos 

EPs, assim como na participação em concursos artísticos. 

4.2.4 Valor cognitivo 

A acção central deste projecto foi a validação e certificação de competências sociais e 

pessoais dos reclusos através da sua participação em actividades artísticas. Desta forma 
foi possível aos participantes revelarem, tomarem consciência, desenvolverem e serem-

lhes reconhecidas competências transversais que os poderão ajudar muito no seu 
processo de reinserção social e profissional, com um certificado ao qual potenciais 

empregadores atribuirão credibilidade. 
Esta acção também foi mais um factor poderoso no sentido de motivar os participantes 
para passarem a frequentar outras actividades formativas capazes e melhorar as suas 
habilitações escolares e profissionais. Isto aconteceu com quase todos os reclusos que 
participaram no projecto. 
Ainda no domínio da geração de valor cognitivo também são de referir os efeitos do 
projecto ao nível dos técnicos, guardas e directores e outros responsáveis dos EPs, bem 
como ao nível da PELE e das instituições de ensino e investigação que colaboraram na 
certificação de competências e na avaliação do projecto. Todos progrediram nas suas 

competências para tornarem a sua acção mais eficaz com grupos de perfil semelhante 
ao deste. 

Cabe aqui uma referência especial aos tutores que integraram a equipa do projecto. 
Como ex-reclusos, esta participação no projecto foi uma etapa muito importante na 

consolidação da sua reinserção social. Esta participação teve, também, um efeito 
demonstrativo importante porque pôs os reclusos participantes no projecto em 

contacto directo com exemplos vivos do que, também eles poderão fazer e das 
competências que precisam de desenvolver para a sua reinserção social ser bem 

sucedida.  

4.2.5 Valor comunicativo 

Foi reconhecido, de forma unânime, pelos técnicos, guardas prisionais e directores dos 

EPs, bem como pelos próprios participantes no projecto, que este contribuiu para 
melhorar a comunicação entre os participantes e destes com os outros reclusos, com os 

técnicos, com os guardas e com os directores. Esta comunicação passou a ser mais 
frequente, mais fácil e mais eficaz, o que favoreceu as relações interpessoais, passando 

a haver mais confiança e menos conflitualidade. 

4.2.6 Valor potestativo 

O projecto também teve efeitos que foi possível identificar no que aqui se designa “valor 

potestativo”, ou seja, ao nível dos mecanismos de poder, quer o poder como 
dominação, quer o poder como cooperação. 

Começando pelos mecanismos do poder como dominação, os que, obviamente, são 

mais relevantes, neste caso, são os do poder disciplinar a que estão sujeitos os 
participantes neste projecto. Neste domínio foram testemunhados pelos participantes 

e por todos os técnicos, guardas e responsáveis dos EPs, que a equipa de avaliação 
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entrevistou, indícios claros imputáveis ao projecto de menor frequência de 
comportamentos dos participantes passíveis de sanções disciplinares. Isto contribuiu 

para a atribuição de medidas de flexibilização de penas e de possibilidades de saídas 
precárias. 

Considerando os mecanismos de poder como cooperação, o projecto teve efeitos que 
já foram aqui referidos, mais precisamente o desenvolvimento de competências de 
trabalho em equipa, ajuda mútua, cooperação, coordenação, resolução pacífica de 
conflitos e respeito de regras definidas de forma colectiva.  

4.2.7 Valor estético, valor emotivo e valor eudemónico 

Outro valor importante gerado pelo projecto é “apropriação” da estética e dos 
processos de criação e, com isso, a produção coletiva de objectos artísticos – as 
apresentações finais. Este processo gerou, em primeiro lugar, um sentimento de 
superação nos participantes e em quem os acompanhou e assistiu as essas 
apresentações. Este sentimento revelou-se como sendo muito motivador para os 
participantes prosseguirem os seus percursos formativos. 

Também são de referir como valores importantes gerados pelo projecto outras emoções 
agradáveis e fortes (prazer, relaxamento, alegria, surpresa, etc.) que ele gerou nos 

participantes, emoções essas que, muito provavelmente, foram factores relevantes na 
sua adesão ao projecto e nas melhorias de comportamento já aqui referidas. Este tipo 

de efeito tem uma relevância especial nos participantes da Clínica Psiquiátrica de Santa 
Cruz do Bispo, havendo aqui indícios de redução na medicação consumida por estes 
reclusos que provavelmente é imputável ao projecto. 

4.2.8 Valor de uso e valor de troca 

O projecto não produziu bens ou serviços privados2. Também não foi possível medir 
efeitos claramente imputáveis ao projecto em termos de redução na utilização de bens 
e serviços deste tipo resultantes na redução de custos para os estabelecimentos 
prisionais e para a sociedade em geral. Há alguns indícios neste domínio que já aqui 
foram referidos (ex. redução na medicação), mas não mais do que isso.  

Os tipos de efeitos referidos nos pontos anteriores poderão influenciar, no futuro, a 
geração desses dois tipos de valores, nomeadamente ao contribuírem para que as taxas 
de reincidência baixem e a empregabilidade dos reclusos aumente. A dificuldade em 
analisar aqui este tipo de efeitos é que não é possível fazê-lo dentro do horizonte 
temporal disponível para esta avaliação e sem um delineamento experimental do 
projecto que permita comparar os participantes neste projecto com uma população de 
controlo. 

Apesar destas limitações, é possível proceder a uma classificação económica do principal 
tipo de “bem” que o projecto produziu dentro do horizonte temporal desta avaliação.  

Esse produto é aquilo que se designa por um bem público local. O que está aqui a ser 
referido é a criação, pelo projecto, de uma dinâmica colectiva, dentro de cada EP, 
                                                 
2 Bens ou serviços com exclusão no acesso ao seu consumo (quem os quiser consumir tem que cumprir 

determinados requisitos como, por exemplo, pagar um preço) e rivalidade no acto do consumo (quando 
alguém os consome é menos quantidade que fica, ou pior qualidade que fica disponível pa ra ser 
consumida por outras pessoas). 
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envolvendo não só os participantes no projecto, mas também outros reclusos, técnicos, 
guardas e dirigentes, mais favorável à melhoria do relacionamento social entre todos e 

motivadora de comportamentos no sentido do desenvolvimento de competências 
pessoais, profissionais e sociais relevantes para a reinserção social e para a 

empregabilidade dos reclusos. 

Esta dinâmica colectiva tem as duas características que são necessárias para poder ser 
considerada como um bem público: 

 Uma vez essa dinâmica tendo sido desencadeada por alguém, neste caso, pelo 
projecto ECOAR, acaba por beneficiar toda a gente (participantes, outros reclusos, 
técnicos, guardas, dirigentes dos EPs, entidade responsável pelo projecto e seus 
parceiros), incluindo pessoas que possam ter contribuído pouco, ou mesmo nada 
para isso; 

 O facto de cada uma destas pessoas beneficiar com essa dinâmica, não faz com que 
as outras beneficiem dela menos, ou pior. 

O facto deste produto do projecto ter a natureza económica de um bem público tem 
implicações muito relevantes no que se refere ao modo como deve ser assegurada a sua 

sustentabilidade económica. Mais concretamente, isto implica que este projecto e 
outros deste tipo precisam de contar com uma ou várias das seguintes fontes de 

financiamento: 

 contribuições voluntárias de pessoas individuais, ou de entidades privadas (ex. 

fundações, empresas com iniciativas de responsabilidade social, etc.); 
 financiamento público; 

 implementação deste projecto em conjunto com outras actividades que produzam 
bens e serviços comercializáveis geradoras de receitas capazes de pagar custos desse 
conjunto. 

No caso do ECOAR, foi a primeira e a segunda das três fontes de financiamento atrás 

referidas que foram utilizadas, mais precisamente a contribuição financeira do 
Programa Cidadania Activa e o tempo que os colaboradores da DGRSP e FPCEUP 

dedicaram a este projecto.  

4.2.9 Valor organizativo 

Todos os bons efeitos que o projecto produziu e que já foram referidos quer no que se 
toca aos participantes, quer no que toca às outras partes nele envolvidas estão a 
contribuir para processos de transformação não só a nível pessoal, mas também a nível 
colectivo, e aqui, especialmente em termos organizativos. 

Mais concretamente um dos efeitos relevantes de tipo organizativo é o 
desenvolvimento das relações de confiança e do trabalho em rede da PELE com os seus 
parceiros neste projecto. Foi claramente afirmado pelos responsáveis de todas estas 
entidades o firme propósito de darem continuidade a esta colaboração e de trabalharem 
em conjunto nas formas de a aprofundar. 

Neste tipo de valor gerado pelo projecto é importante assinalar mais dois factos que vão 
no sentido do alargamento e aprofundamento do trabalho em rede atrás referido. Um 

é uma actividade do projecto que consistiu em reunir num Fórum mais de 50 
representantes de ONGs e outras entidades do sector privado e do sector público com 

actividades em contexto prisional com o objectivo não só de partilhar o que se foi 
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fazendo e aprendendo com este projecto, mas também de alargar o trabalho em rede e 
a sua natureza multi-sectorial para, assim, se poder contribuir melhor para a reinserção 

social do ex-reclusos.    

O outro facto relevante é o trabalho que está a ser feito com o IEFP no sentido da 
organização de actividades de formação profissional onde os participantes no projecto  
possam participar e que lhes permitam desenvolver competências que revelaram 
durante o projecto, nomeadamente na área da animação socio-cultural.   

4.3 Emergência de dinâmicas do tipo “círculo virtuoso” 
O que ficou dito atrás, especialmente no ponto 4.2.9., vai, pois, no sentido de se estar 
em presença de um processo que está numa dinâmica expansiva de tipo “círculo 

virtuoso” onde uma fase do processo potencia outra com mais participantes e mais 
actividades. 

Nos pontos anteriores já se falou noutras dinâmicas também de tipo “círculo virtuoso” 
a propósito dos processos de desenvolvimento de competências nos participantes no 
projecto. As competências pessoais e sociais reveladas e desenvolvidas com este 
projecto capacitou-os e motivou-os para aderirem a outras actividades que lhes 
permitirão desenvolver mais competências também relevantes para a sua reinserção 
social.  

Também uma dinâmica deste tipo foi transversal a todas as demais entidades envolvidas 
neste projecto (PELE e seus parceiros, incluindo aqui os técnicos, guardas e dirigentes 
dos EPs).    

A capacidade do projecto para quebrar “círculos viciosos” e desencadear “círculos 

virtuosos” na sua população alvo e nas demais partes interessadas é um bom indício 
sobre a sua sustentabilidade porque é com dinâmicas  deste tipo que há mobilização e 

convergência de esforços no sentido de procurar os recursos que forem necessários para 

dar continuidade e aprofundar as actividades do projecto.  

4.4 Natureza socialmente inovadora do projecto 
A luz do conceito de inovação social adoptado na metodologia de avaliação que aqui 
está a ser seguida, este projecto deve ser considerado como tendo contribuído 
positivamente para a inovação social: 

 o seu objectivo central foi combater um problema social (reclusos com pouca 
motivação para actividades que lhes permitam tomar consciência e desenvolver as 

suas competências e a sua empregabilidade) procurando quebrar a dinâmica de 
“círculo vicioso” que o mantinha e acentuava na á de intervenção do projecto; 

 fez isso usando como instrumentos principais processos participativos que 
promoveram mais e melhores relações de cooperação, coordenação e confiança 

entre os participantes das populações alvo deste projecto e destes com entidades 
capazes de os ajudar a vencer os problemas que o projecto quer combater.  
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5 FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO E RECOMENDAÇÕES 
PARA ACÇÃO FUTURA  

5.1 Factores críticos de sucesso 
Os factores críticos de sucesso deste projecto foram essencialmente dois: 

 as muito boas qualidades pessoais e profissionais das pessoas, das equipas, das 
parcerias e das lideranças das principais partes interessadas neste projecto; 

 o modo participativo como o projecto foi implementado pelas suas entidades 
responsáveis, incluindo-se aqui todas as dinâmicas de promoção da interactividade, 
conectividade, conhecimento mútuo, confiança, bom relacionamento interpessoal, 
partilha de conhecimento e doutros recursos e o sentido de identidade e de 
responsabilidade colectiva. 

O que se disse nos pontos anteriores fundamenta bem esta constatação, pelo que não 
é necessário acrescentar mais desenvolvimentos sobre este assunto.   

5.2 Recomendações para acção futura 
É opinião unânime dos participantes no projecto, bem como dos guardas, técnicos, 
directores dos EPs e outros responsáveis das entidades parceiras da PELE (DGRSP, 

FPCEUP), para além, obviamente, da própria PELE, que este tipo de projecto deve ser 
continuado e aprofundado. 

Não foram sugeridas por estes intervenientes, nem ocorreu à equipa de avaliação 
externa, nenhuma recomendação sobre mudanças substanciais a fazer quer quanto às 
acções que integraram o projecto, nomeadamente o recurso a diversas formas de 
expressão artística, com validação e certificação de competências, quer quanto ao modo 

como foram implementadas. Bem pelo contrário, a recomendação aqui é que estas 
características são de manter. 

Indo para lá das actividades que integraram este projecto, o que vários intervenientes e 
a equipa de avaliação externa recomendam e que já está em curso é um trabalho no 
sentido de complementar essas actividades com outras de formação profissional onde 
os participantes possam depois participar para desenvolverem competências que 
revelarem e para as quais forem motivados por este tipo de projecto. É o que está a 
acontecer com o trabalho que está a ser desenvolvido com o IEFP no sentido da 
organização de uma formação em animação socio-cultural. 

Outra recomendação para acção futura tem em conta o que atrás se disse sobre a 
natureza de bem público do principal produto de um projecto deste tipo. O que daqui 

decorre é que a sua sustentabilidade económica dependerá muito da existência de 
fontes de financiamento de um, ou dos dois tipos seguintes: 

 contribuições voluntárias de entidades privadas (pessoas singulares, ou pess oas 
colectivas tais como fundações, empresas com iniciativas de responsabilidade social, 

“investidores sociais”, etc.); 

 financiamento público. 

Cada vez mais estes tipos de financiamento são atribuídos numa base competitiva, isto 
é, através de concursos a que as entidades responsáveis pelos projectos se devem 
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candidatar. Essas entidades financiadoras públicas e privadas também exigem, cada vez 
mais, uma avaliação dos resultados e doutros aspectos dos projectos que financiam. Por 

isso, as entidades responsáveis por projectos que dependem muito deste tipo de 
financiamentos precisam de estar capacitadas (terem recursos internos e uma rede de 

colaborações externas) para fazerem um trabalho regular, intenso e bem organizado de 
angariação deste tipo de fundos. 

Uma nota final para acção futura no que se refere ao trabalho de avaliação externa. Para 
que seja possível fazer uma coisa que se conseguiu fazer desta vez que é medir efeitos 
que sejam claramente imputáveis ao projecto conviria que fosse possível incorporar na 
concepção e na implementação de futuros projectos alguma forma de delineamento 
experimental, com uma população de controlo e uma população de tratamento. Com o 
mesmo objectivo também seria desejável fazer estudos de natureza longitudinal 
seguindo os percursos de vida de participantes e de não participantes neste tipo de 
projecto. Este segundo tipo de estudo poderia começar já com participantes no projecto 
ECOAR. 
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6 ANEXO: METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE 
PROJECTOS DE ECONOMIA SOCIAL: PREPARAÇÃO, 
IMPLEMENTAÇÃO E IMPACTOS  

6.1 Principais características da metodologia aqui 
adoptada 

6.1.1 Tipos de valores que constituem os impactos do projecto 

Na avaliação de projectos de economia social tem vindo a ser dada cada vez maior 
atenção à análise do seu “impacto social” e têm vindo a propagar-se metodologias de 

avaliação que medem este impacto em valor monetário (ex. SROI - Social Return on 
Investment).  

Na metodologia aqui adoptada presta-se atenção ao impacto social dos projectos e 

mantém-se o propósito de o medir, em valor monetário, mas só quando isso for 
apropriado, ou seja, só quando esse impacto corresponder directamente a valor de 

troca, ou que possa ser convertível neste tipo de valor. 

Ora os projectos na área social têm impactos que são mais variados do que só os que 

correspondem a valor de troca, ou que são convertíveis neste tipo de valor. A 
metodologia aqui adoptada pretende analisar esta maior diversidade de valores que 

constituem o impacto do projecto.  

6.1.2 Dinâmicas que constituem os impactos do projecto  

Os impactos de um projecto não são constituídos só por valores mensuráveis, ou não 
em termos monetários. Um aspecto muito importante que a metodologia aqui adoptada 
procura analisar é se o projecto foi, ou não capaz de quebrar dinâmicas de tipo “círculo 
vicioso” que geralmente caracterizam os problemas sociais e se, em seu lugar, foi capaz 
de iniciar dinâmicas de tipo “círculo virtuoso”. 

6.1.3 Atenção às fases da preparação e da implementação 

Com uma atenção exageradamente focada na avaliação de impactos de um projecto, 
pode correr-se o risco de não se dar a devida atenção às fases da preparação e da 
implementação do projecto, das quais obviamente esses impactos dependem. Por isso, 
na metodologia aqui adoptada dá-se atenção as estas duas fases considerando que elas 
podem ajudar a perceber melhor os impactos, para além de terem interesse em si 

próprias: 

 o modo como um projecto foi preparado e a experiência anteriormente adquirida 
pela sua entidade responsável podem ajudar a perceber não só o desenho do 
projecto, mas também falhas e sucessos na sua implementação; 

 a análise do processo de implementação ajuda a perceber os porquês dessas falhas, 
ou sucessos que, obviamente, têm uma grande influência nos impactos do projecto.    
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6.2 Avaliação da preparação do projecto 

6.2.1 Conceito de “problema social” 

6.2.1.1 Características definidoras do que é um “problema social” 

Os projectos de economia social devem ter na sua origem a identificação de um 
“problema social” que, assim, se pretende combater. Entende-se aqui por “problema  

social” uma situação com as seguintes características: 

 há um grupo de pessoas que, contra a sua vontade, estão numa situação, ou em 
risco de poderem vir a estar numa situação que ela e a sociedade consideram ser de 
exclusão social; 

 essa situação tem uma dinâmica de tipo “círculo vicioso”; 

 as pessoas em questão, deixadas entregues aos seus comportamentos individuais, 
não conseguem, sem mais, romper esses “círculos  viciosos”. 

O propósito do projecto deverá ser trabalhar com estas pessoas no sentido de romper 
estes “círculos viciosos” que as mantêm numa situação de exclusão social, ou que 
contribuem para que estejam em risco de caírem numa situação destas. 

6.2.1.2 Factores que contribuem para a existência de “círculos viciosos” nas situações 
socialmente problemáticas 

Há vários factores que podem contribuir para que uma dinâmica de “círculo vicioso” se 

mantenha e, por isso, quem dela seja vítima tenha muitas dificuldades em dela sair. 
Recorrendo aos trabalhos publicados no livro editado por Bowles, Durlauf & Hoff (2006), 

sses factores podem ser classificados em três grupos: 

 “efeitos de limiar”; 

 “efeitos de vizinhança”; 

 instituições, ou normas sociais. 

No primeiro grupo estão factores que correspondem a recursos materiais, ou doutra 
natureza que as pessoas que estão numa situação de exclusão social precisam de 

acumular até um determinado limiar para, a partir daí, poderem ultrapassar essa 
situação.  

No segundo grupo estão factores que têm que ver com o contexto social em que as 
pessoas que estão numa situação de exclusão social nasceram e/ou vivem e que 

influenciam fortemente os seus comportamentos e o modo como são percepcionadas 
pelo resto da sociedade. 

No terceiro grupo estão normas sociais formais ou informais que geram exclusão social. 

6.2.1.3 Fenómenos de “dependência da trajectória” nas situações socialmente 
problemáticas 

Os “círculos viciosos” que caracterizam as situações socialmente problemáticas fazem 
com que, enquanto eles não são quebradas, as trajectórias de vida das pessoas 
envolvidas nessas situações fiquem “amarradas” a factores que estiveram na origem 
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dessas situações. Isto é que se designa por “dependência da trajectória”: as condições 
iniciais do sistema influenciam a sua trajectória ao longo do tempo. 

Se um projecto tiver por objectivo quebrar estes “círculos viciosos”, então 
provavelmente vai ter que lidar com estas “condições iniciais” que influenciam as 
trajectórias de vida das pessoas que fazem parte da sua população alvo (ex. a reputação 
do bairro onde nasceram, ou da escola que frequentam, a sua etnia, etc.). 

Como é evidente, o projecto nunca poderá suprimir a existência dessas condições. O 
que pode e deve fazer é encontrar formas de mudar o papel que essas condições têm,  
contribuindo para que deixem de ter um papel alimentar de “círculos viciosos” de 
exclusão social e passem a ter um papel positivo na construção de “círculos virtuosos” 
de inclusão social.  

6.2.2 Identificação do “problema social” e da sua dinâmica e “Teoria da 
Mudança”  

Uma questão relevante na análise da preparação do projecto é saber se a sua entidade 
responsável o delineou de forma a procurar responder a um “problema social” real e se, 
sendo o caso, foi capaz de identificar a dinâmica de “círculo vicioso” que  o caracteriza e 
as “condições iniciais” que a alimentam, procurando que o desenho do projecto consiga 
quebrar essa dinâmica numa de tipo “círculo virtuoso”. 

Na fase de preparação dos projectos há o risco destas dinâmicas não serem 
devidamente identificadas e caracterizadas quando são utilizadas técnicas como, por 
exemplo, a da “árvore de problemas”, de um modo onde as relações que são tidas em 

conta são de “causalidade linear”.   

Na identificação desta dinâmica não basta ter a noção da sua existência. É preciso, 
também, ter a noção dos factores que contribuem para manter esses “círculos viciosos” 
(“efeitos de limiar”, “efeitos de vizinhança” ou normas sociais) e de como é que foi tido 
em conta no desenho do projecto o propósito de os combater.  

O que se designa por “Teoria da Mudança” na avaliação de projectos tem que ver, ou 
deveria ter que ver com a identificação e caracterização deste tipo de dinâmica. Com 
efeito, se essa é uma explicação de como é que se prevê que as acções do projecto vão 
mudar a situação da sua população alvo de acordo com os objectivos propostos para o 
projecto, então um sentido essencial dessa mudança deve ser o de quebrar os “círculos 
viciosos” socialmente problemáticos e de gerar “círculos virtuosos” de inclusão social.     

6.2.3 Delimitação da população alvo do projecto e sua caracterização 

Um projecto certamente nunca pode ter por alvo toda a população que é afectada por 
um determinado tipo de problema social. Por isso, para além da identificação do 
problema visado pelo projecto, outra tarefa muito importante na fase da preparação do 

projecto é delimitação da população alvo. 

Há dois tipos de população alvo, dependendo do que for o objectivo do projecto: reduzir 

um risco a que essa população está exposta, ou combater um problema que já afecta 

essa população. No primeiro caso, trata-se, então, de definir a “população em risco”. No 
segundo caso, trata-se definir a “população com necessidade”. 
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Dentro da população alvo, o projecto pode não conseguir chegar a todas as pessoas. 
Neste caso, a delimitação aqui a fazer é a da “procura”, no sentido do sub-grupo dessa 

população alvo ao qual se entende que o projecto poderá efectivamente chegar. 

Na delimitação da população alvo e da “procura” podem ser cometidos dois tipos de 
erros, a saber: 

 delimitação por defeito;  

 delimitação por excesso. 

No primeiro caso, a delimitação foi feita de um modo que torna o projecto insuficiente 

para a resposta que se propõe dar aos problemas que ele tem em vista. No segundo 
caso, aconteceu o contrário. 

No que se refere à população alvo, na preparação do projecto não basta delimitá-la. É 
preciso, também, que a entidade responsável pelo projecto tenha o melhor 
conhecimento que lhe for possível sobre a situação e os comportamentos dessa 
população, especialmente naquilo que se antecipa como podendo ter uma influência 
relevante no modo como essa população vai reagir às acções a implementar com o 
projecto. 

Se este conhecimento for deficiente, serão grandes os riscos de acontecerem falhas 
grandes na implementação do projecto. Vai voltar-se a este assunto mais adiante, na 

apresentação das questões a tratar na análise da implementação.   

6.2.4 Análise doutras partes interessadas 

6.2.4.1 Critérios de relevância na delimitação do conjunto das partes interessadas 

A entidade responsável e a população alvo não são as únicas partes interessadas no 
projecto. Um outro tipo de partes interessadas que poderá ser relevante ter em conta 

na fase da preparação do projecto são aquelas que, não fazendo parte da população 
alvo, têm com ela relações de influência que podem ser muito importantes para se 

conseguir que sejam atingidos os obejctivos que o projecto definir para o seu trabalho 
com essa população. 

Este tipo de partes interessadas serão, pois, uma espécie de “população alvo indirecta” 
do projecto. 

Outro tipo de partes interessadas relevantes a ter em conta na fase da preparação do 

projecto são aquelas cuja situação poderá vir a registar alterações substanciais se o 
projecto conseguir aingir os seus objectivos com a população alvo. Se estas alterações 

forem benéficas para as partes interessadas aqui em questão, então é provável que elas 
venham a ser aliadas da entidade responsável pelo projecto na sua implementação. Se 

acontecer o contrário, então será preciso, na fase da implementação do projecto, 
antecipar as resistências que poderão daí advir e delinear acções para combater essas 
resistências.   

Também aqui é preciso um esforço na delimitação do que é relevante para o projecto 

porque não vale a pena analisar todas as pessoas, ou organizações cuja situação vai 
registar alguma alteração em resultado da implementação do projecto. Para definir as 
que vale a pena ter aqui em conta, há que considerar os seguintes factores: 



ATES – Área Transversal de Economia Social da Católica Porto 23 

 interesses das partes interessadas relativamente ao projecto; 

 efeitos prováveis do projecto sobre esses interesses;   

 importância da contribuição das partes interessadas para serem alcançados os 
objectivos do projecto; 

 importância da influência dos comportamentos das partes interessadas na 

implementação do projecto.  

6.2.4.2 O caso especial das partes interessadas “de intermediação” 

Em muitos projectos de intervenção social existem organizações “de intermediação” 
entre a entidade responsável pelo projecto e a sua população alvo. Eis alguns exemplos: 

 projectos em contexto escolar (ex. combate aos comportamentos de “bullying”, ou 
de combate ao absentismo e abandono escolar) promovidos por uma entidade 

exterior à escola que, para chegar aos alunos, precisa de interagir com a 
administração da escola, mais os seus professores e funcionários, para poder chegar 

aos alunos; 
 projectos em contexto prisional, promovidos por uma entidade exterior ao 

estabelecimento prisional que, para chegar aos reclusos, precisa de interagir com a 
direcção desse estabelecimento, mais os respectivos técnicos e guardas prisionais; 

 projectos em contexto empresarial (ex. promover o voluntariado empresarial, 
combater situações socialmente problemáticas que afectam os trabalhadores), 

promovidos por uma entidade exterior à empresa que, para chegar aos 
trabalhadores, precisa de interagir com a administração da empresa. 

Embora as partes interessadas “de intermediação” também possam, ou devam mesmo 
ser consideradas como uma das sub-populações alvo do projecto, o propósito dos 
projectos geralmente é intervir principalmente na situação das pessoas que essas partes 

interessadas enquadram (ex. alunos, reclusos, trabalhadores, etc.). Só que, nestes casos, 
muito do que a entidade responsável pelo projecto vai poder fazer com estas pessoas 

está condicionado pelo comportamento dessas partes interessadas “de intermediação”.  

O desejável é que neste tipo de partes interessadas existam pessoas influentes nas suas 

organizações que sejam colaboradores activos do projecto e não “forças de bloqueio”, 
ou factores causadores de perturbações imprevisíveis na implementação do projecto. 

Assim sendo, quando este tipo de partes interessadas existe, o que é relevante na 
avaliação da preparação do projecto é saber como é que a entidade responsável teve 
isso em conta nessa preparação. Mais precisamente, isto poderá consistir, por exemplo, 
em haver uma experiência já adquirida de boa cooperação com este tipo de partes 
interessadas, envolve-las activamente na preparação do projecto, incluir na equipa que 
vai implementar o projecto pessoas que conhecem bem os comportamentos dessas 
partes interessadas e que sabem como lidar com eles, etc. 

6.2.5 Modo de especificação dos objectivos e de correspondência entre o 
número de objectivos e o número de instrumentos de acção do 
projecto 

Os objectivos do projecto podem ser definidos de forma quantitativa, ou de forma 

qualitativa. 
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Quando são definidos de forma quantitativa e com um valor fixo é preciso verificar se 
estão de acordo com a “Regra de Tinbergen” que diz o seguinte: o número de 

instrumentos de acção efectivamente controláveis pela entidade responsável pelo 
projecto devem ser em número igual, ou superior ao dos objectivos definidos de forma 

quantitativa. 

Há, por vezes, a tentação de definir listas longas de objectivos e a preocupação de os 
especificar de forma quantitativa, sem um esforço correspondente do lado dos 
instrumentos de acção no sentido de os mobilizar em número suficiente para atingir 
todos esses objectivos. Além disso, esses instrumentos devem ser efectivamente 
controláveis pela entidade responsável pelo projecto e não algo que dependa doutras  
partes interessadas, ou de factores que fogem ao controlo da entidade responsável.    

Quando existe entre a entidade responsável pelo projecto e a população alvo, uma ou 
mais entidades de intermediação cujo comportamento a entidade responsável não 
pode controlar, há maior probabilidade de ocorrência de situações de insuficiência do 
controlo dos instrumentos de acção, do que quando a entidade responsável pelo 
projecto pode lidar com a população alvo sem essa intermediação.     

Quando os objectivos são definidos de forma quantitativa isso não exige 
necessariamente que o sejam com um valor fixo. A entidade responsável pode 

considerar a possibilidade de existir algum grau de substituabilidade entre esses 
objectivos, ou seja, pode-se admitir realizar menos de determinado objectivo, desde 
que isso seja compensado por um determinado valor acrescido doutro.   

Quando há esta possibilidade de substituição, a “Regra de Tinbergen” deixa de se aplicar 
e, por isso, a entidade responsável tem mais graus de liberdade, não precisando de 

mobilizar tanto instrumentos como no caso em que os objectivos são definidos com um 
valor quantitativo fixo.   

Se os objectivos forem definidos de forma qualitativa então o que atrás se disse não se 
aplica. Não definir objectivos de forma quantitativa não significa necessariamente falta 

de rigor nesta matéria. Nem todos os objectivos correspondem a algo que seja 
quantificável. Podemos, por exemplo, estar a falar de se procurar alcançar um 

determinado padrão de comportamento dos membros da população alvo, ou um 
determinado modo de organização da sua acção colectiva. Quer esse padrão de 

comportamento, quer este modo de organização não podem ser adequadamente 
descritos por um número. 

Assim sendo, quando os objectivos são definidos de forma qualitativa, a questão mais 

relevante em termos de avaliação do projecto é saber se isso foi assim feito por causa 
da natureza não quantificável dos objectivos a atingir e, tendo sido o caso, se essa 

definição foi feita de forma precisa e não de forma vaga.  

Por fim, e ainda em relação à definição dos objectivos, tenha ela sido feito de forma 

quantitativa, ou qualitativa, há que verificar se há ou não coerência entre os mesmos. 
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6.2.6 Análise da adequação dos instrumentos de acção aos objectivos e 
das relações dos instrumentos entre eles 

Outro tipo de questões relevantes a ter em atenção na avaliação da fase de preparação 

do projecto é analisar se houve ou não um esforço no sentido de adequar a natureza 
dos instrumentos de acção à natureza dos objectivos a atingir. 

Isto tem muito que ver com a forma como foi identificado o problema social a combater 

com o projecto, a sua dinâmica de “círculo vicioso” e o que a entidade responsável pelo 
projecto propõe como forma mais eficaz de quebrar essa dinâmica, ou seja, a sua 

“Teoria da Mudança”. Na secção seguinte deste capítulo serão referidos 
especificamente dois tipos de instrumentos de acção que as boas práticas conhecias em 

muitos projectos de intervenção mostram poderem ser eficazes nesse quebrar dos 
“círculos viciosos” que caracterizam estes problemas.   

Nesta avaliação não se deve olhar para a (des)adequação entre objectivos e 
instrumentos de acção, considerando estes cada um por si. Também é quase sempre 

muito relevante saber se foram, ou não procuradas complementaridades entre 
instrumentos de acção. As complementaridades que são relevantes em cada projecto 

podem ser de natureza muito diversa. Eis alguns exemplos, de entre muitos possíveis 
(Mendes, 2006): 

 complementaridades entre instrumentos financeiros e acções de capacitação; 

 complementaridades entre instrumentos de acção que impõem novos deveres aos 
beneficiários e instrumentos de acção que lhes proporcionam novos direitos; 

 complementaridades entre objectivos e instrumentos que impõem novos custos aos 
beneficiários, com objectivos e instrumentos que lhes proporcionam novos  
rendimentos capazes de compensar esses custos acrescidos; 

 complementaridades entre diversos instrumentos capazes de financiar os custos do 
projecto. 

Nos instrumentos de acção convém verificar se foi ou não previsto algum processo de 
monitorização da implementação e de avaliação interna e externa  do projecto. 

6.2.7 Dois casos especiais de instrumentos de acção que podem ser 
eficazes para quebrar “círculos viciosos” característicos dos 
problemas sociais 

6.2.7.1 Processos de natureza lúdica e artística 

As boas práticas conhecidas decorrentes de muitos projectos que intervieram em 
situações socialmente problemáticas nas quais um dos maiores desafios foi conseguir 

motivar a população alvo para participar activamente no projecto foi o recurso a acções 
de natureza lúdica e artística. 

Para que tais acções não sejam “espectáculos” no sentido negativo do termo, ou seja, 
acções onde os participantes são meros actores que se limitam a “representar” uma 

“peça” escrita por outros e onde apenas se criam e geram ilusões que não reflectem, 
nem têm impacto na vida real desses participantes, é preciso verificar se a entidade 

responsável que a elas recorre as delineou e tem a capacidade para evitar que isto 

aconteça. 
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É, pois, preciso verificar se este tipo de acções foram delineadas no sentido de serem 
um verdadeiro processo de criação colectiva onde a equipa do projecto é capaz de 

promover o envolvimento activo e criativo dos participantes, com actividades que 
mexam com a sua vida real e que lhes permitam desenvolver capacidades que possam 

transportar efectivamente para a sua vida real. 

6.2.7.2 Processos participativos 

Os processos participativos são outro tipo de acção que as boas práticas decorrentes de 
muitos projectos de intervenção mostram como podendo ser eficaz no “desatar” de 
“círculos viciosos”, nomeadamente quando destes têm que ver com insuficiências, ou 
deficiências de comunicação entre os potenciais beneficiários do projecto e outras  
partes interessadas. 

Estes processos podem contribuir para isso de várias maneiras (Mendes, 2013a, 2013b): 

 “papel desencadeador”: estes processos podem ajudar a “quebrar o gelo”, ou seja, 

podem ajudar a quebrar o desconhecimento mútuo, ou a desconfiança que 
impedem, ou perturbam o bom relacionamento interpessoal, ou interinstitucional 

das partes interessadas no projecto; ao “darem vez e voz” a quem antes não a teve, 
também podem ser um primeiro passo importante num processo de capacitação 
para a cidadania activa; 

 “papel criador”: o facto de pessoas, ou organizações diferentes serem colocadas 
numa situação em que comunicam entre si e partilham ideias umas com as outras  
pode criar condições para a criação de novas ideias e acções; 

 “papel interpretativo”: o facto de pessoas, ou organizações diferentes serem 
colocadas numa situação em que comunicam entre si é uma oportunidade para 
manifestaram a natural diversidade de valores que atribuem às coisas e as acções 
em questão que, se não fossem explicitadas, poderiam dar lugar a mal entendidos e 
desconfiança perturbadores do bom relacionamento entre elas;   

 “papel revelador”: o facto de pessoas, ou organizações diferentes serem colocadas 
numa situação onde comunicam e interagem directamente entre elas permite que 
se conheçam melhor as características e as acções umas das outras, reduzindo-se, 

assim, as possibilidades de ocorrência de situações de informação assimétrica 
perturbadoras do bom relacionamento entre elas: 

 “papel normativo”: os processos participativos podem fazer com que se construam 
colectivamente normas formais, ou informais que ajudem a resolver problemas de 
cooperação, coordenação, confiança e repartição no seio da população alvo do 
projecto, possivelmente extensivos a outras partes interessadas. 

6.2.8 A experiência da entidade responsável pelo projecto e a utilização de 
processos participativos na preparação do projecto 

Quanto mais experiência a entidade responsável pelo projecto tiver a lidar com os 
problemas, ou com problemas afins do projecto em questão, menor será a 

probabilidade de ocorrência dos tipos de falhas na preparação do projecto identificados 
nos pontos anteriores. 
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Essa probabilidade também será tanto menor quanto maior tiver sido o recurso a 
métodos participativos por parte da entidade responsável pelo projecto na fase da 

preparação. 

Assim sendo, muita da atenção na avaliação da preparação do projecto deve centrar-se 
na análise da experiência da entidade responsável pelo projecto com projectos  
semelhantes, ou em áreas fins e como é que procurou incorporar no projecto as lições 
que tirou dessa experiência.  

Nesta avaliação também é preciso analisar como é que a entidade responsável procurou 
envolver as partes interessadas na preparação do projecto.  

6.3 Avaliação da implementação do projecto 

6.3.1 Questões principais da avaliação da implementação de projectos 

A metodologia de avaliação da implementação de projectos aqui adoptada é a que foi 
proposta por Mendes (2006). Segundo esta metodologia, as duas questões centrais 
neste tipo de avaliação são as seguintes: 

 Dados os objectivos definidos pela entidade responsável, o que foi implementado 

ficou aquém, cumpriu, ou superou esses objectivos? 
 Se houve desvios significativos (negativos ou positivos) na implementação do 

projecto relativamente aos objectivos que tinham sido definidos pela entidade 
responsável, quais são as razões que os explicam? 

6.3.2 Identificação das “falhas”, ou “sucessos” na implementação do 
projecto 

Se os objectivos tiverem sido definidos de forma explícita e clara e se tiver havido uma 
monitorização do projecto que tenha permitido ir registando com rigor o que foi sendo 
realizado, não será difícil tratar da primeira das duas questões atrás referidas. Haverá 
dificuldades se isso não tiver acontecido.  

6.3.3 Metodologia de análise dos factores explicativos das “falhas”, ou 
“sucessos” na implementação do projecto 

6.3.3.1 Representação de um projecto como sendo uma “relação de agência” 

A metodologia de análise dos factores explicativos das “falhas”, ou “sucessos” na 
implementação tem por base a ideia de que um projecto pode ser representado como 
sendo uma relação social do tipo “relação de agência”, nos seguintes termos: 

 o “principal” é a entidade responsável, no seu papel de ser quem define os 
objectivos que pretende que sejam atingidos pela população alvo do projecto em 
resultado dos incentivos (positivos e/ou negativos) que lhes vai providenciar com as 

acções do projecto; 
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 os “agentes” são as pessoas que fazem parte da população alvo do projecto, 
consideradas como dispondo de liberdade para participar nas acções do projecto e 
para decidirem o modo como o vão fazer.  

Representando um projecto como sendo uma relação social com esta estrutura, então 
há três tipos de factores com influência na consecução dos objectivos que a entidade 

responsável definiu para o projecto. São esses tipos de factores que vão ser 
apresentados a seguir. 

6.3.3.2 Factores relacionados com (in)disponibilidades de recursos 

Um tipo de razões que pode explicar “falhas” na implementação de um projecto pode 
ser o facto da entidade responsável não ter conseguido disponibilizar à população alvo 

todos os recursos que eram necessários para ela atingir os objectivos que estavam 
definidos para o projecto.  

Muitas vezes é aqui que se centra toda a atenção na explicação das “falhas de 

implementação” com avaliações do género “o financiamento foi  insuficiente, ou não 
chegou quando deveria ter chegado”, “os recursos humanos foram escassos, ou não 

tiveram as qualificações necessárias”, etc.     

O entendimento a dar ao termo “recursos” deve ser mais lato do que o de recursos 
financeiros, recursos humanos, equipamentos e outros recursos materiais. 

Devem incluir-se aqui também o seguinte: 

 Legislação e outra regulamentação  da Administração Pública, ou interna às 
organizações que participam no projecto, normativos estes que podem facilitar, ou 
dificultar a consecução dos objectivos do projecto; 

 Normas sociais informais que também podem facilitar, ou dificultar atingir esses 
objectivos; 

 Conhecimento técnico e conhecimento tácito  que sejam relevantes para a 
implementação do projecto; 

 Rede de relações que a entidade responsável tem com outras partes interessadas 
do projecto. 

Na avaliação destes recursos e doutros que possam não ter sido aqui listados, interessa 
saber sobre a sua disponibilidade para atingir os objectivos definidos para o projecto. 
Nessa disponibilidade inclui-se o seguinte: 

 Quantidade disponível do recurso face ao que era necessário para os objectivos do 

projecto no caso desse recurso ser quantificável; 
 Qualidades do recurso; 

 Oportunidade do recurso, ou seja, saber se ele esteve, ou não disponível nos 

momentos em que foi necessário.   
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Há, ainda, outra componente desta avaliação que pode ser importante. Mais 
precisamente, é preciso analisar se os recursos disponibilizados para o projecto foram 

ou não combinados entre eles de forma adequada para assegurar complementaridades, 
ou promover sinergias benéficas para a consecução dos objectivos do projecto.  

Voltamos aqui ao que foi referido nos pontos 6.2.5. e 6.2.6., ou seja, saber se, face aos 

objectivos definidos, foram efectivamente disponibilizados os instrumentos de acção 
necessários para os atingir em quantidade, qualidade e tempo oportuno e se foram 

asseguradas as combinações adequadas entre esses instrumentos de acção. 

6.3.4 Factores relacionados com a “racionalidade individual” 

Como atrás se referiu, muitas vezes as explicações sobre as “falhas”, ou “sucessos” na 
implementação dos projectos focam-se muito nas questões relativas às 
(in)disponibilidades de recursos, não tomando em consideração outros tipos de razões, 
incluindo as que agora vão ser referidas. 

Ora quando possa ter havido disponibilidade de todos os recursos necessários para 
serem atingidos os objectivos definidos para um projecto, há a possibilidade de 

existirem “falhas” na sua implementação se esses recursos não tiverem sido 
estruturados em acções capazes de motivarem a população alvo a aderir ao projecto, 

ou a aderir da forma que seria adequada para serem atingidos os objectivos do projecto.  

Como as pessoas que fazem parte da população alvo são livres de aderir ou não ao 
projecto da forma que é adequada para serem atingidos os objectivos definidos pela 

entidade responsável, elas só o farão se aderindo ao projecto ficarem em melhor 
situação, do ponto de vista delas, do que não participando no projecto. É a isto que, na 

Teoria da Agência se chama a “restrição de racionalidade individual”: para que os 
agentes se comportem no sentido desejado pelo principal, este deve proporcionar-lhe 

incentivos que fazem com que o bem estar desses agentes seja melhor se eles aderirem 
às acções que o principal lhes propõe do que não aderindo. 

Muitas vezes a razão pela qual os projectos falham a este nível é porque, na preparação 
do projecto, a entidade responsável não conseguiu prever que, ao aderirem ao projecto, 
as pessoas da população alvo podem incorrer em determinados custos de oportunidade 
que são implícitos e que, por isso, pode não ser fácil serem identificados. Pode ser o 
caso, por exemplo, de actividades que essas pessoas têm que deixar de fazer se 
aderirem ao projecto, ou opções de decisões que deixam de poder tomar se 
participarem no projecto. Essas actividades, ou essas opções têm um valor para essas 
pessoas que pode ser maior do que o valor que dão aos benefícios que o projecto lhes 
pode trazer. 

A probabilidade deste tipo de falhas de implementação acontecer será tanto menor 

quanto maior for a experiência da entidade responsável com o tipo de projecto em 
questão, desde que essa experiência se traduza num bom conhecimento das 

características e dos comportamentos da população alvo. 
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A probabilidade deste tipo de falhas de implementação acontecer também será tanto 
menor quanto maior tiver sido a participação da população alvo no delineamento e 

implementação das acções do projecto. 

Voltamos, assim, aqui aos temas tratados nos pontos  6.2.7. e 6.2.8. 

6.3.5 Factores relativos à (in)compatibilidade de incentivos 

Mesmo que na implementação de um projecto tenham estado disponíveis os recursos 
necessários para atingir os objectivos e mesmo que tenha havido adesão da população 

alvo, podem ter ocorrido falhas de implementação se estes beneficiários do projecto 
tiverem tido comportamentos oportunistas, ou outros incompatíveis com os objectivos 
do projecto que a entidade responsável não conseguiu prever, monitorizar e contrariar 
de forma adequada. 

É este tipo de possíveis falhas de implementação que se deve aos problemas de 
informação assimétrica susceptíveis de ocorrer nas relações de agência. Dois tipos 
importantes de problemas deste género são os seguintes: 

 “risco moral”: o principal não tem informação perfeita sobre as  acções dos agentes; 

 “selecção adversa”: o principal não tem informação perfeita sobre as características 
dos agentes. 

Recorde-se que, neste caso, o principal é a entidade responsável pelo projecto e os 
agentes são os membros da população alvo.  

Quanto mais e melhor participação houver nas fases da preparação e da 

implementação, menor será a probabilidade de ocorrência de falhas de implementação 
deste tipo. 

Temos aqui, de novo, a grande importância dos temas tratados nos pontos 6.2.7. e 6.2.8. 

6.4 Avaliação dos impactos do projecto 
6.4.1 Componentes da avaliação dos impactos de projectos 

Na avaliação dos impactos estudam-se os efeitos de mudanças de comportamento e de 
relacionamento social na população alvo e noutras partes interessadas que são 
imputáveis ao projecto, não só no curto prazo, mas também no que for possível prever, 
com algum fundamento, para o médio e longo prazo.  

Na metodologia aqui proposta esta avaliação tem as seguintes componentes: 

 análise do processo de geração de valores do projecto;  
 análise dos processos de tipo “círculo vicioso” e “círculo virtuoso” que o projecto 

respectivamente possa ter quebrado e engendrado;  
 análise dos possíveis contributos do projecto para a inovação social. 
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A metodologia aqui proposta representa esses efeitos em termos de bens ou serviços 
gerados pelo projecto que a população alvo e outras partes interessadas atribuem 

valores. Note-se que se está aqui a falar no plural, ou seja, a população alvo e outras 
partes interessadas podem não atribuir um único tipo de valor a esses efeitos, 

nomeadamente o valor de troca quantificável em termos monetários. Quando há 
efeitos que são quantificáveis desta forma pode haver outros efeitos relevantes do 

projecto que não o sejam. Podem mesmo acontecer que os efeitos relevantes do 
projecto não sejam mensuráveis em termos monetários.  

Por isso, uma das questões importantes desta análise do projecto é identificar os tipos 

de valores que a população alvo e outras partes interessadas atribuem aos efeitos do 
projecto.  

Nesta identificação também é importante identificar se há ou não encadeamentos entre 
esses tipos de valores, ou seja, se um tipo de valor gera outro, ou outros. É este 

encadeamento dos tipos de valores gerados pelas acções do projecto que aqui é 
designado por “processo de geração de valores” do projecto.  

Duas outras questões relevantes neste tipo de análise são as seguintes:  

 verificar se na configuração do processo de geração de valor há ou não a emergência 
de “círculos virtuosos”;  

 verificar se neste processo há ou não a emergência de novas formas de organização, 
ou mudanças estruturais na organização das principais partes interessadas. 

Estas duas questões são muito relevantes para aferir da sustentabilidade do projecto:  

 se no processo de geração de valor emergirem dinâmicas de tipo “círculo virtuoso” 
então isso contribuirá para que os efeitos positivos do projecto a curto prazo tendam 

não só a permanecer, mas também a amplficar-se a médio e longo prazo;  
 se do projecto emergirem melhores formas de organização da população alvo e 

doutras partes interessadas para a resolução dos problemas sociais em questão 
então os efeitos positivos do projecto a curto tenderão a perdurar para além disso 

ao serem corporizados nessas formas de organização. 

Quanto aos possíveis contributos do projecto para a inovação social, a análise é feita de 
acordo com o conceito de inovação social proposto por Mendes et. al. (2012).  

6.4.2 Tipos de valor gerados pelo projecto3 

Na metodologia aqui proposta para a identificação dos valores gerados  pelo projecto a 
tipologia desses valores é a que a seguir se apresenta no que diz respeito aos valores 
que a população alvo e outras partes interessadas podem dar aos bens ou serviços 

gerados pelo projecto na implementação das acções que dele fazem parte.  

                                                 
3 Este ponto baseia-se no trabalho de Mendes (2014). 
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A estes vários tipos de valores que as pessoas dão aos bens e serviços tendo em conta o 
tipo de acções, ou predisposições para agir que têm em relação a eles vamos aqui 

chamar os “valores práticos”. Este tipo de valores é distinto dos valores morais onde o 
objecto valorizado são acções, predisposições para agir, ou traços de carácter da própria 

pessoa, ou doutras, mas não bens ou serviços.  

6.4.2.1 Valor de uso 

O valor de uso de um bem ou serviço define-se do seguinte modo:  

 é o tipo de valorização das coisas que acontece quando uma pessoa (relação social 
monádica, ou seja, uma relação entre um sujeito valorizador e um objecto, 
condicionada, até certo ponto, pelas instituições que constituem a sociedade onde 
esse sujeito e objecto existem) considera um objecto do ponto de vista de outros  
objectos que podem ser feitos com esse, ou com a ajuda desse objecto, isto é, do 

ponto de vista da sua funcionalidade ou utilidade (Para que é que o objecto serve? 
O que é que pode ser feito com ele?);  

 esta funcionalidade define-se com base nas propriedades do objecto (incluindo as 
que se definiram no capítulo anterior) e nos usos (“necessidades”) a que o valor se 

refere tal como essas propriedades e esses usos estão instituídos na sociedade em 
questão;  

 ao serem valorizados pela sua funcionalidade, ou utilidade os objectos são implicita 
ou explicitamente considerados, por quem assim os valoriza, como sendo 
comparáveis (de forma cardinal ou ordinal) com outros que também realizar as 
mesmas funções. 

Esta comparabilidade não tem que ser necessariamente feita através da redução dos 
objectos em questão a uma unidade de medida comum. Pode ser simplesmente ordinal: 

este objecto é melhor ou piro do que aquele para fazer isto ou aquilo. Em resumo a ideia 
fundamental que preside a este tipo de valor é a da funcionalidade dos objectos. Deste 
tipo de valorização resulta a comparabilidade entre objectos com o mesmo tipo de 
funcionalidade.  

6.4.2.2 Valor de troca 

Um valor de troca define-se do seguinte modo:  

 permutabilidade: é um tipo de valorização que acontece quando um objecto na 
posse do sujeito que assim o valoriza é colocado por essa pessoa na situação dela o 
permutar (ou trocar) por outro objecto na posse dos seus interlocutores numa 
relação de troca (relação social diádica ou poliádica, recíproca e voluntária entre o 
sujeito valorizador e um ou vários interlocutores);  

 comparabilidade: ao ser colocado nesta relação de troca, a pessoa que assim o 
valoriza torna-o comparável com os objectos pelos quais ele pode ser permutado;  

 comensurabilidade: esta comparabilidade não pode ser simplesmente ordinal como 
no caso do valor de uso, mas tem de ser mais forte já que é necessário que os 
objectos a trocar uns pelos outros sejam não só comparáveis, mas também 
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mensuráveis numa unidade de medida comum com base na qual são determinados  
os termos de troca;  

 reciprocidade material: para este tipo de valor se consumar numa transacção de 
mercado esta não falhar cada uma das partes envolvidas tem que cumprir os seus 

deveres para com a outra parte. 

Em resumo, as ideias fundamentais que presidem a este tipo de valorização dos objectos 
são a da sua permutabilidade e comensurabilidade com outros objectos.  

Note-se que este tipo de valorização dos objectos requer a instituição social da 
divisibilidade e fungibilidade sociais dos objectos valorizados nos actos de acesso e de 
uso sem as quais a apropriação privada e a circulação social dos bens seria imposs ível. 
Notem-se as seguintes diferenças relativamente ao conceito de valor de uso:  

 a relação de significação a que o valor de troca se refere é de equivalência entre 

objectos o que pressupõe a sua comparabilidade que também é necessária para a 
atribuição do valor de uso, mas que neste caso não vai até ao ponto de reduzir 

objectos diferentes a uma unidade de medida comum (comensurabilidade) o que 
não é preciso no caso do valor de uso;  

 este processo de valorização decorre no âmbito de uma relação que, por ser diádica 
ou poliádica, tem um carácter social mais explícito;  

 se a referência social se torna mais explícita, as referências e as diferenças 
qualitativas entre as propriedades dos objectos diluem-se uma vez que elas são 
reduzidas a uma unidade de medida comum. 

Um valor de troca tem que ser um valor de uso, mas o contrário já não é verdadeiro. No 
entanto, a atribuição de valor de uso aos objectos contribui para que possam vir a ser 
também valores de troca. Com efeito, a valorização como valores de uso reduz os 

objectos às suas a propriedades “funcionais”. Ora estas propriedades dispensam as 
características de singularidade social dos objectos e, portanto, tornam-os 
potencialmente comparáveis não só a nível intra-pessoal, mas também a nível inter-
pessoal. Ora é este segundo tipo de comparabilidade que é necessário acrescentar ao 
primeiro para tornar os objectos permutáveis entre duas pessoas.  

6.4.2.3 Valor de troca simbólica 

A “troca simbólica” refere-se aqui a um tipo de valor que tem as seguintes 

características:  

 gratuitidade: é o tipo de valorização dos objectos que acontece quando eles são 
colocados por uma pessoa na situação de serem doados por ela a outra pessoa ou a 
outras pessoas (relação social diádica de tipo pessoal, entre o sujeito valorizador que 
é o doador do objecto valorizado e o seu interlocutor que é o donatário do objecto);  

 comunidade: ao colocar um objecto numa relação de doação, o que a pessoa 

pretende com isso é criar ou desenvolver um laço social (amizade, amor, 
solidariedade, lealdade, respeito, etc.) com quem é o ou os destinatários dessa 
doação, ou seja, o que se pretende é criar ou desenvolver uma forma de comunidade 
entre seres humanos;  
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 reciprocidade simbólica: numa relação de doação não há negociação prévia de 
contrapartidas entre o doador e o donatário, embora haja a expectativa por parte 

do doador de que o donatário responda com comportamentos (não 
necessariamente com bens ou serviços) que permitam desenvolver o laço social que 

ele deseja o que pode resultar de situações como as seguintes:  
o contra-prestações implícitas impostas por normas sociais como, por 

exemplo, a imposição social da doação ser aceite, ou a obrigação do 
donatário retribuir quando o doador precisar de ajuda;  

o contrapartidas esperadas pelo doador da parte do donatário, contrapartidas  
essas que este pode ou não concretizar; 

 a doação pode destinar-se a uma pessoa bem identificada pelo doador, ou a um 
grupo de pessoas das quais o doador pode ou não conhecer a respectiva identidade 
individual, sendo que em ambos os casos é sempre importante para o doador a 
identidade dessas pessoas ou desse grupo de pessoas;  

 por causa deste carácter pessoal da relação, os objectos valorizados na troca 
simbólica são singulares, incomparáveis e não permutáveis nesta qualidade. 

6.4.2.4 Valor cognitivo 

O valor cognitivo é tipo de valor que uma pessoa dá a uma coisa que considera como 
proporcionando-lhe conhecimento sobre determinados factos.  

A ideia essencial que caracteriza este tipo de valorização é a de verdade.  

As categorias do valor cognitivo são os vários tipos de estados cognitivos relativamente 
à verdade, a saber:  

 ignorância  

 dúvida ou cepticismo  
 opinião  

 certeza ou conhecimento:  
o intuitivo  

o prático  
o intelectual:  

 sapiencial  
 contemplativo  

 hermenêutico  
 proposicional  

 científico 

6.4.2.5 Valor comunicativo 

O valor comunicativo é o valor que as pessoas dão às coisas que sejam portadoras de 
significações que querem que sejam comunicadas a outras pessoas ou que outras  
pessoas que lhes querem comunicar.  

As ideias principais que caracterizam este tipo de valor são, pois, as seguintes:  

 comunicabilidade;  
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 reciprocidade cognitiva. 

A comunicabilidade tem que ver com o facto de que o que está aqui em causa é 
conseguir um entendimento comum da informação que é transmitida entre as pessoas 

envolvidas neste tipo de valorização.  

A reciprocidade cognitiva indica que as significações só poderão ser comuns se forem 
entendidas do mesmo modo tanto pelo transmissor como pelo receptor.  

6.4.2.6 4.2.6 Valor potestativo 

O valor potestativo é o valor que as pessoas atribuem às coisas que são parte de 
dispositivos de poder social, ou no sentido de dispositivos de dominação, ou do poder 
como cooperação.  

As categorias do valor potestativo correspondem aos vários tipos de poder como 

dominação e do poder como cooperação, a saber:  

 poder como dominação:  
o violência física  
o violência psicológica  
o chantagem  
o manipulação de assimetrias de informação  
o persuasão  
o alienação  
o poder disciplinar  
o poder tradicional  
o poder político autoritário 

 poder como cooperação 

6.4.2.7 Valor estético 

O valor estético é o valor que as pessoas dão às coisas tendo em conta os sentimentos  
do Belo que essas coisas geram nelas.  

6.4.2.8 Valor criativo 

O valor criativo é o valor que as pessoas dão aos bens e serviços por os consideraram 
como sendo algo de original. A geração deste valor decorre da capacidade de 
“imaginação radical” do ser humano.  

6.4.2.9 Valor organizativo 

O valor organizativo é o que é dado aos bens e serviços quando são capazes de contribuir 

para novas formas de organização, ou para a reforma de organizações existentes.  
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6.4.2.10 Valor afectivo ou emotivo 

O valor afectivo é o valor que as pessoas dão às coisas tendo em conta os sentimentos  
que essas coisas geram nelas ligados à memória de momentos da vida dessas ou doutras 

pessoas com as quais se relacionaram.  

6.4.2.11 Valor lúdico 

Valor lúdico é o valor que as pessoas dão às coisas que as divertem e lhes dão prazer.  

As categorias do valor lúdico correspondem aos vários tipos de actividades em que as 
pessoas participam com o objectivo de se divertirem, a saber:  

 jogos:  
o jogos competitivos  
o jogos aleatórios  

o jogos miméticos  
o jogos vertiginosos 

 brincadeiras  
 espectáculos  
 actividades recreativa de socialização  
 actividades recreativas de associação  
 actividades recreativas de aventura  
 actividades recreativas de exploração  
 actividades recreativas de expressão artística  
 actividades recreativas de exercício físico  
 actividades recreativas de leitura e outras de desenvolvimento intelectual 

6.4.2.12 Valor identitário 

O valor identitário dos objectos é o valor lhes é atribuído quando eles são parte 
integrante da identidade do sujeito valorizador, de um grupo social a que o sujeito 

valorizador pertence, ou de um objecto exterior ao sujeito valorizador. É por se poder 
referir a um destes três tipos de entidades que se utiliza o plural relativamente a esta 

forma de valor.  

Resulta do que se acabou de dizer que se trata de uma significação com propriedades  
de singularidade (este valor é atribuído às coisas quando elas estão ligadas à identidade 
de determinada pessoa ou grupo de pessoas), mas não de interioridade, como no caso 
do valor eudemónico, havendo aqui, pelo contrário comunicabilidade já que a 
identidade que os objectos assim valorizados significam é algo que deve ser entendido 
não só pelas pessoas que eles identificam, mas também por outras que lhes reconhecem 
essa identidade.  

6.4.2.13 Valor sagrado 

O valor sagrado é o tipo que as pessoas dão as coisas que consideram como sendo de 
natureza divina, ou que lhes permitem relacionar-se com alguma divindade.  
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Nesta condição, os bens e serviços para as pessoas que assim os valorizam não são 
permutáveis por outros.  

6.4.2.14 Valor eudemónico 

O que é ou deverá ser o fim último da acção humana, chame-se-lhe “felicidade” ou outra 

coisa, é uma questão muito importante que, por isso, tem sido objecto de muita 
reflexão, muito debate e muita escrita ao longo dos tempos. O valor eudemónico das 

coisas tem que ver com esta questão, definindo-se do seguinte modo:  

 é o tipo de valorização das coisas que acontece quando uma pessoa (relação social 
monádica de tipo vivencial) valoriza um objecto tendo principalmente em conta o 
modo com essa coisa contribui ou não para a sua felicidade pessoal;  

 resulta do que se acabou de dizer que se trata de uma significação pessoal, única e 
intransmissível que tem, por isso, propriedades de singularidade, interioridade e 

individualidade. 

O que é, pois, relevante neste tipo de processo de valorização não tem que ver com 
significações de funcionalidade, comparabilidade e reciprocidade, mas sim com 
considerações de sensibilidade: quais as sensações (beleza/fealdade, prazer/desprazer, 

etc.) que o sujeito valorizador vivencia relativamente ao objecto. Exemplos de processos 
deste tipo são os seguintes:  

 a valorização de uma obra de arte pela pessoa que a contempla num museu onde 
está exposta;  

 a valorização de um livro por uma pessoa que gosta da sua leitura pelo puro prazer 
de ler;  

 a valorização de um objecto ligado à relação afectiva com determinada pessoa. 

O valor eudemónico está colocado em último lugar na lista de valores para dar conta da 
posição dos que defendem que ele tem que ver com o fim último da vida humana 

considerado como sendo a conquista da felicidade.  

6.4.3 Contributos do projecto para a inovação social 

Tendo por base o trabalho de Mendes et. al. (2012, p. 54) um projecto é aqui 
considerado como contribuindo positivamente para a inovação social se cumprir os dois 

requisitos seguintes: 

 combate um problema social, no sentido em que este tipo de problema foi definido 
no ponto 6.2.1.; 

 faz isso promovendo mudanças nas relações sociais entre as partes interessadas no 
projecto no sentido de mais e melhor cooperação, mais e melhor coordenação, mais 

e melhor confiança e mais e melhores mecanismos de resolução pacífica de 
conflitos. 
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