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NIPG: ................................................

Data: .................................................

Projeto nº: .......................................

............................................................

O Funcionário

......................................................................................................
PROJETO

.....................................................................
ENTIDADE 

...........................  ATÉ  ............................
DURAÇÃO DO PROJETO 

....................................................... €

CUSTO TOTAL 

..................................................... €

FINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO



INTRODUÇÃO
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INDIQUE DE QUE FORMA OS RESULTADOS ALCANÇADOS CONTRIBUÍRAM PARA 
COLMATAR AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS NOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS 
DO CONCELHO

INDIQUE DE QUE FORMA O PROJETO SE ENQUADROU NO PLANO DE ATIVIDADES DA 
ENTIDADE 
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CASO OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANÇADOS NÃO COINCIDAM COM OS 
OBJETIVOS INICIALMENTE PREVISTOS, JUSTIFIQUE. 

CASO SE VERIFIQUEM DESVIOS FISICOS E/OU FINANCEIROS JUSTIFIQUE OS 
CONSTRAGIMENTOS DOS MESMOS
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ANÁLISE SWOT (AMEAÇAS, OPORTUNIDADES, PONTOS FORTES, PONTOS FRACOS)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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FOR.DDSC.044.01

Designação 
das 

Atividades

Grau de Execução Desvios na 
Calendarização

Público Alvo 
(Identifique 

e Quantifique)

Objetivos Parcerias 
Previstas

Executada                                
(Data início-fim)

Em execução 
(Data Início)

Não 
executada

Data 
inicio

Data 
fim

Previstos Alcançados Entidade 
x

Contributo
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Resultados de 
acordo com 

os indicadores 
previstos

Fontes de 
Verificação 
Utilizadas

Execução Financeira

Descrição da 
Despesa

Identificação do 
Fornecedor

Tipo de pagamento 
(fatura/recibo) e n.º 

do Doc.

Data do 
Pagamento

Valor

Constituição de Novas 
Parcerias

Entidade 
x

Contributo

assinatura
O Coordenador: ......................................................................................................................................................................................................................................... Data: ..........................................................
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