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Identificação da entidade

Nome

NIF

Morada

Contacto

Responsável pelo projeto

Título do Projeto



Atividades
Enumere as atividades realizadas no âmbito do Projeto, com a indicação da(s) 

entidade(s) envolvidas na sua execução, zona geográfica de intervenção, 

públicos-alvo e número de pessoas participantes, desagregado por sexo.

       Atividade          Entidade     Zona geográfic a       Público-alvo       N.º pessoas M     N.º pessoas F

Avalie cada uma das Ações realizadas quanto ao nível de execução face ao 

planeado relativamente aos objetivos definidos e às metodologias utilizadas.



Os objetivos gerais e específicos definidos em candidatura foram efetivamente 

alcançados? Justifique eventuais desvios em relação aos objetivos inicialmente 

previstos.

Como avalia as parcerias estabelecidas?

Materiais produzidos no âmbito do projeto

      Foram produzidos            Estavam previstos?          Quais os materiais               Validados pela 
  materiais?  (SIM/NÃO)                 (SIM/NÃO)                          produzidos?                 CIG?  (SIM/NÃO)

Considera que o projeto produziu resultados que perdurarão no futuro? Justifique. 



A experiência do projeto permitiu ter um conhecimento mais aprofundado 

sobre outras necessidades de intervenção? Quais?

Que avaliação global faz do projeto? Indique também dificuldades sentidas e 

de que forma foram ultrapassadas. 

Informações adicionais 



Parecer

NOTA: JUNTAR AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO TÉCNICA:

• EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO TÉCNICA (FOTOGRAFIAS, FICHAS DE PRESENÇA,

FICHAS DE AVALIAÇÃO, MATERIAIS ETC.);

• REPORTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA;

• EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (FATURAS, RECIBOS).
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