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INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO FÍSICA DO PROJETO 
 

Unidade 
 

Estruturas e serviços de acolhimento criadas n.º 

Estruturas e serviços de acolhimento equipadas n.º 

Manutenção de estruturas e serviços de acolhimento n.º 

Prestação de serviços de apoio social  n.º 

Prestação de serviços de saúde n.º 

Prestação de serviços de interpretação n.º 

Prestação de serviços de informação e apoio administrativo/burocrático n.º 

Prestação de serviços de aconselhamento/assistência jurídica n.º 

Iniciativas/atividades de animação sociocultural organizadas n.º 

Iniciativas/atividades de informação sobre a sociedade de acolhimento n.º 

Material informativo produzido/publicado n.º 

Website criado  n.º 

Consultas ao website n.º 

Relatórios/Estudos produzidos n.º 

Reuniões/Seminários/Workshop realizados n.º 

Parceiros envolvidas no projeto n.º 

Acções de informação/sensibilização realizadas n.º 

Acções de formação realizadas n.º 

Material produzido para a formação n.º 

Iniciativas de comunicação realizadas (imprensa, rádio, TV) n.º 

 
Se esta lista de indicadores não satisfaz as necessidades do projeto, p.f. contacte os Serviços 
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INDICADORES DE RESULTADO DO PROJETO 
 

Unidade 
 

Pessoas que beneficiaram do projeto, desagregar por: 
- Reinstalados; 
- Mulheres; 
- Jovens; 
- Crianças; 
- Idosos; 
- Iletrados; 
 - Deficientes. 

n.º 

Atendimentos aos beneficiários do projeto n.º 

Pessoas beneficiadas por ações de inserção e apoio social n.º 

Pessoas alojadas fora dos centros de acolhimento n.º 

Pessoas que receberam ajuda material n.º 

Pessoas que receberam ajuda material de emergência n.º 

Pessoas que beneficiaram de assistência médica n.º 

Pessoas que beneficiaram de cuidados de enfermagem n.º 

Pessoas que beneficiaram de assistência medicamentosa n.º 

Pessoas que beneficiaram de assistência psicológica n.º 

Pessoas que beneficiaram de serviços de informação e apoio administrativo/burocrático n.º 

Pessoas que beneficiaram de aconselhamento/assistência jurídica n.º 

Pessoas abrangidas pela melhoria/manutenção das instalações n.º 

Horas de Formação nº 

Formandos que beneficiaram de ações de formação n.º 

Formandos que concluíram, com sucesso, as ações de formação  % 

Técnicos que beneficiaram de ações de formação/informação n.º 

Técnicos que participaram no projeto n.º 

Pessoas abrangidas pelas campanhas de informação/sensibilização n.º 

Participantes em Reuniões/Seminários/Workshops realizados n.º 

Área bruta de estruturas e serviços de acolhimento melhoradas/adaptadas  % 

Área bruta de estruturas e serviços de acolhimento criadas % 

Área útil de estruturas e serviços de acolhimento equipadas % 

Aumento da capacidade de alojamento – lugares (indicar a situação de partida) % 

Aumento da capacidade de alojamento – pessoas (indicar a situação de partida) % 

Se esta lista de indicadores não satisfaz as necessidades do projeto, p.f. contacte os serviços 

 


