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FOR.DDSC.043.01 

Designação 
das 

Atividades

Grau de Execução Desvios na 
Calendarização

Constrangimentos 
Justificativos dos 

Desvios

Objetivos Parcerias 
Previstas

Constituição de Novas 
Parcerias

Executada                                
(Data início-fim)

Em execução 
(Data Início)

Não 
executada

Data inicio Data 
fim

Previstos Alcançados Entidade 
x

Contributo Entidade 
x

Contributo
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Resultados de 
acordo com 

os indicadores 
previstos

Fontes de 
Verificação 
Utilizadas

Pontos 
Fortes

Pontos 
Fracos

Ameaças Oportunidades Execução Financeira

Descrição da 
Despesa

Identificação do 
Fornecedor

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

do Doc.

Data do Paga-
mento

Valor
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