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INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO FÍSICA DO PROJETO 
 

Unidade 
 

Estruturas e serviços de apoio criados n.º 

Estruturas e serviços de apoio equipados n.º 

Planos implementados n.º 

Entidades envolvidas na preparação dos planos n.º 

Programas nacionais de regresso voluntário implementados n.º 

Programas de regresso voluntário assistido implementados n.º 

Programas nacionais de regresso coercivo implementados n.º 

Programas de assistência pós-regresso implementados n.º 

Montantes de assistência material prestada nos programas de pós-regresso, desagregar 

por: 

- Ajuda financeira; 

- Microcrédito; 

- Computadores; 

- Formação. 

n.º 

Voos realizados  n.º 

Prestação de serviços de apoio social  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 

Ações de formação realizadas n.º 

Iniciativas/atividades de informação sobre os países de origem n.º 

Ações de informação/sensibilização realizadas n.º 

Material informativo produzido/publicado nº 

Material produzido para a formação n.º 

Websites criados n.º 

Consultas ao Website n.º 

Relatórios/Estudos produzidos n.º 

Reuniões/Seminários/Workshop realizados n.º 

Consulados envolvidos no projeto 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 
n.º 

Técnicos que participaram no projeto 
n.º 

Atendimentos aos beneficiários do projeto 
n.º 

Aumento do número de técnicos nos centros de aconselhamento 
(indicar a situação de partida) 

% 

Pessoas abrangidas pela criação/equipamento das estruturas e serviços de apoio 
n.º/% 

Pessoas, pertencentes a grupos vulneráveis, que receberam apoio 
n.º 

Pessoas que receberam ajuda material 
% 

Pessoas que beneficiaram de assistência médica 
% 

Pessoas que beneficiaram de assistência psicológica 
% 

Pessoas que beneficiaram de serviços de informação e apoio administrativo / 
burocrático 

% 

Pessoas que beneficiaram de aconselhamento/assistência jurídica 
% 

Pessoas que beneficiaram de ajuda à reinserção no país de origem ou residência 
habitual 

n.º 

Pessoas repatriadas ao abrigo de programas nacionais de regresso voluntário 
n.º 

Aumento do numero de pessoas que aderiram aos programas de regresso voluntário 
(indicar a situação de partida) 

% 

Pessoas repatriadas ao abrigo de programas nacionais de regresso voluntário assistido 
n.º 

Pessoas repatriadas ao abrigo de programas nacionais de regresso coercivo 
n.º 

Aumento do número de consulados envolvidos nos programas de regresso 
(indicar a situação de partida) 

% 

Projetos monitorizados nos países de origem 
n.º 

Redução do período de espera das pessoas abrangidas por programas de regresso 
coercivo (indicar a situação de partida) 

% 

Horas de Formação 
n.º 

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 

Participantes nas Reuniões/Seminários/Workshop realizados 
n.º 

População abrangida pelas campanhas de informação/sensibilização 
%/n.º 

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


