Impacto coletivo é um esforço de vários agentes relevantes - indivíduos ou organizações -, que
colaboram para resolver um problema social e/ou ambiental complexo, capitalizando as suas
diferentes competências em torno de uma agenda comum de intervenção.
Uma iniciativa é de impacto coletivo quando se regula por cinco condições. Primeiro, segue uma
Agenda Comum para a mudança social, que emerge quando todos os envolvidos reconhecem que certo
problema é importante e urgente, acordando numa estratégia de atuação para solucioná-lo.
A agenda comum só pode avançar quando existe consenso em relação ao conjunto de instrumentos
que será usado para medir o progresso rumo aos resultados esperados e para aprender com sucessos e
insucessos: as Métricas Partilhadas.
Em terceiro lugar, a agenda comum operacionaliza-se num plano de ação, onde são atribuídas funções
distintas a cada parceiro, de modo a capitalizar as suas competências e a reforçar as atividades dos
restantes: Atividades em Sinergia.
O relacionamento é bom quando existe uma Comunicação Contínua, clara e rigorosa, através de
rotinas e canais de comunicação.
Mas o impacto coletivo só é viável quando, na base de todos os seus componentes, existe uma
Estrutura de Suporte. Ou seja, uma organização que coordena os esforços das restantes entidades e/ou
indivíduos.
Na prática, uma iniciativa de impacto coletivo desenvolve-se em 4 etapas: Gerar ideias e diálogo; Iniciar
a Ação; Organizar para o impacto e Sustentar a ação e o impacto. Em todas as etapas é crítico manter
o envolvimento das várias partes interessadas.
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urante anos, a distribuição de redes
mosquiteiras foi considerada um dos
métodos mais eficazes para combater a
malária. Mas um estudo, em 2018,
demonstrou que aquelas redes são, muitas
vezes e por todo o mundo, utilizadas para
pescar. Em Moçambique, as autoridades
quiseram combater o uso indevido
castigando os infratores, com penas de
prisão e destruição das suas redes. Muitas
mulheres manifestaram-se à porta das
esquadras de polícia com os filhos nos
braços, ameaçando entregá-los às
autoridades, pois deixaram de poder
alimentá-los. Noutros locais, teme-se que o
uso destas redes tenha impactos ambientais:
a malha fina captura peixes muito jovens e o
inseticida que impregna a rede polui os
cursos de água.

Impacto coletivo é um esforço de vários
agentes relevantes - indivíduos ou
organizações -, que colaboram para resolver
um problema social e/ou ambiental
complexo, capitalizando as suas diferentes
competências em torno de uma agenda
comum de intervenção.
Nesta abordagem, os problemas sociais são
tratados como sistemas :
●

●

O caso das redes mosquiteiras ilustra como
uma solução linear para um problema
específico criou novos e inesperados
problemas, ao mesmo tempo que aumentou
o risco de reduzir a eficácia da própria
solução (pois as redes foram desviadas para
outros usos). O estudo conclui
recomendando uma nova abordagem,
interdisciplinar e colaborativa, ao problema.
Provavelmente, tal implicará também
reconfigurar o problema, para refletir a sua
complexidade.

não lineares - as relações entre os
seus elementos nem sempre são
previsíveis, de causa-efeito e
unidirecionais.
emergentes - as relações entre os
elementos individuais produzem uma
realidade coletiva, com características
próprias e distintas daquelas que
resultariam da soma das
características individuais.

Condições para Impacto Coletivo
Uma iniciativa é de impacto coletivo quando
se regula por cinco condições. Primeiro,
segue uma agenda comum para a mudança
social, que emerge quando todos os
participantes reconhecem que certo
problema é importante e urgente, acordando
numa estratégia de atuação para
solucioná-lo. Esta agenda permite alinhar os
parceiros à partida.

A maioria dos problemas sociais evolui num
ambiente de complexidade. Para
solucioná-los - ou para mitigá-los à medida
que vão evoluindo -, há que considerar o
imprevisto: algumas atividades têm
consequências inesperadas e existem
recursos não identificados à partida.
Para solucionar esses problemas, há também
que praticar a colaboração: são necessárias
as competências de várias disciplinas e os
esforços concertados de diferentes
entidades.

A agenda comum só pode avançar quando
existe consenso em relação ao conjunto de
instrumentos que será usado para medir o
progresso rumo aos resultados esperados e
para aprender com sucessos e insucessos.
Trata-se de métricas partilhadas: seguem
uma lógica de intervenção ou teoria da
mudança comum; procuram atingir os
mesmos
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resultados e respetivos indicadores e usam
ferramentas de medição uniformes (por
exemplo, dimensões da amostra, tipos de
questionário). São as métricas partilhadas que
permitem a prestação de contas entre
parceiros, incrementando a credibilidade e a
confiança. Possibilitam também otimizar os
recursos necessários para monitorização e
avaliação.

Mas o impacto coletivo só é viável quando,
na base de todos os seus componentes,
existe uma estrutura de suporte. Ou seja,
uma organização que coordena os esforços
das restantes entidades e/ou indivíduos. É
esta organização, com equipa e recursos
adequados, quem:
●
●

A agenda comum operacionaliza-se num
plano de ação, onde são atribuídas funções
distintas a cada parceiro, de modo a
capitalizar as suas competências e a reforçar
as atividades dos restantes. Desta forma, os
recursos existentes são otimizados e evita-se
a sobreposição de atividades e de
responsabilidades, o que melhora o
relacionamento dentro do coletivo.

●
●

guia a estratégia da Agenda Comum.
disponibiliza os dispositivos de
Métricas Partilhadas.
garante financiamento e alinhamento
das Atividades em Sinergia.
mobiliza apoio público e mudanças de
políticas utilizando Comunicação
Contínua.

Impacto na Prática
Uma iniciativa de impacto coletivo não é um
processo mecânico, antes uma resposta
concertada a um problema complexo. Uma
das implicações disto é que certas
estratégias estão presentes ao longo de toda
a dinâmica da resposta. É o caso do
envolvimento da comunidade.

O relacionamento é bom quando existe uma
comunicação contínua, clara e rigorosa,
através de rotinas e canais de comunicação.
Deve ser dirigida quer para dentro, quer para
fora da iniciativa. É decisiva para prestar
contas, alimentar a confiança e reforçar a
motivação e o apoio interno e externo.
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Fase 1: Gerar Ideias e Diálogo

Fase 3: Organizar para o Impacto

Numa primeira fase, o envolvimento das
partes interessadas permite testar a
relevância e a urgência do problema, que
deve ser definido de forma clara. Esta fase
culmina num plano inicial de ação,
antecâmara da Agenda Comum.

Chega, enfim, o momento de colocar a
iniciativa no terreno. É nesta fase que se:
estabelece o modelo de governação
colaborativa; cria a Agenda Comum e as
Métricas Partilhadas; constitui a Estrutura de
Suporte e desperta vontade pública de
mudança, decorrente do envolvimento da
comunidade e acelerada por Comunicação
Contínua.

Fase 2: Iniciar a Ação
Num segundo momento, há que estabelecer
a urgência da mudança, com o apoio de
pessoas influentes e de recursos financeiros.
Esta fase culmina numa avaliação do grau de
urgência da mudança, realizada por um
grupo de coordenação, antecâmara da
Estrutura de Suporte.

Fase 4: Sustentar a Ação e o Impacto
Uma vez estruturada a iniciativa em torno de
um consenso e dotada dos recursos
necessários, o desafio que se segue está em
manter as atividades e os resultados. Nesta
fase, é crítica a Comunicação Contínua, para
partilhar sucessos e desafios, bem como as
Métricas Partilhadas, para acompanhar o
progresso, aprender e introduzir melhorias.

Fatores de Sucesso

Gerar ideias e diálogo

Iniciar a Ação

Organizar para
o Impacto

Sustentar a ação
e o impacto

Governação e
Infraestrutura
(estrutura suporte)

Encontre-se com as
partes interessadas na
comunidade

Identifique líderes e
embaixadores; Forme
coordenação
inter-setorial

Estabeleça a
infraestrutura (logística,
processos, RH)

Facilite e ajuste

Planeamento
Estratégico (estrutura
suporte, atividades em
sinergia)

Mantenha diálogo
sobre o problema,
contexto e recursos

Mapeie o contexto e
use evidências para
fundamentar a
mudança

Crie agenda comum
(metas e estratégias)

Apoie a
implementação (para
metas e estratégias)

Envolvimento da
Comunidade
(comunicação
contínua)

Facilite ligação à
comunidade (ligada a
cada meta)

Facilite ligação à
comunidade

Envolva a comunidade
e desperte vontade
pública

Mantenha
envolvimento e
influencie políticas
(campanha, lóbi)

Avaliação e Melhoria
(métricas partilhadas)

Determine se há
consenso e urgência
para avançar

Analise dados de base
para identificar
temas-chave e falhas

Defina as métricas
(abordagem,
inidicadores,
instrumentos)

Recolha, acompanhe e
reporte progresso (para
melhorar)

Quatro fases no Impacto Coletivo: das ideias ao impacto
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