FUNDO EUROPEU PARA A INTEGRAÇÃO DE
NACIONAIS DE PAISES TERCEIROS – 20__
Tabela de Indicadores
Anexo III

União Europeia

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO FÍSICA DO PROJETO

Unidade

Iniciativas/Atividades desenvolvidas com envolvimento da sociedade de acolhimento

n.º

Ações de informação/sensibilização realizados

n.º

Estruturas e Serviços de atendimento criados

n.º

Estruturas e Serviços de atendimento equipados

n.º

Ações de formação realizadas

n.º

Iniciativas/Atividades de animação sociocultural realizadas

n.º

Estados Membros envolvidos no projeto

n.º

Material informativo produzido/publicado

n.º

Material produzido para a formação

n.º

Website criado

n.º

Consultas ao Website

n.º

Projetos piloto implementados

n.º

Relatórios/Estudos produzidos

n.º

Reuniões/Seminários/Workshops realizados

n.º

Se esta lista de indicadores não satisfaz as necessidades do projeto, p.f. contacte os Serviços
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FUNDO EUROPEU PARA A INTEGRAÇÃO DE
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Tabela de Indicadores
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União Europeia

INDICADORES DE RESULTADO DO PROJETO

Pessoas que beneficiaram do projeto
Imigrantes que beneficiaram no projeto, desagregar por
- Mulheres;
- Jovens;
- Crianças;
- Idosos;
- Iletrados;
- Deficientes.
Técnicos que participaram no projeto
Mediadores culturais que participaram no projeto
Atendimentos registados nos centros
Horas de formação
Formandos (imigrantes) que beneficiaram em ações de formação, desagregar por:
- Mulheres;
- Jovens;
- Crianças;
- Idosos;
- Iletrados;
- Deficientes.
Formandos (imigrantes) que concluíram com sucesso as ações de formação em que
participaram, desagregar por:
- Mulheres;
- Jovens;
- Crianças;
- Idosos;
- Iletrados;
- Deficientes.
Técnicos que beneficiaram de ações de formação
Técnicos que concluíram, com sucesso, as ações de formação em que participaram
Pessoas (imigrantes e técnicos) abrangidas pela criação/melhoria das estruturas e serviços
de atendimento
Participantes nas Reuniões/Seminários/Workshops
População abrangida pelas campanhas de informação/sensibilização
População abrangida por iniciativas nos meios de comunicação

Unidade

n.º

n.º

n.º
n.º
n.º
n.º

n.º

%

n.º
n.º
%/n.º
n.º
n.º
n.º

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