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PROGRAMA CIDADANIA ATIVA – MANUAL DO PROMOTOR 

ANEXO 6: PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE SEGUIMENTO 

Um pequeno relatório de seguimento do projeto é solicitado 6 meses após a conclusão do mesmo, no caso 

dos grandes projetos.  

Importa recordar que a falta de apresentação do relatório de seguimento implica a futura inelegibilidade 

do promotor. 

 

 

De acordo com o Regulamento do Programa (n.º1 do Art. 29º), os Promotores dos grandes projetos devem 

apresentar um relatório de seguimento sobre o impacto do projeto no prazo de seis meses após a conclusão 

do projeto. 

O modelo do relatório supracitado está disponível para preenchimento no MyFile. Assim, o Promotor deverá 

aceder ao MyFile através do seu login e password e, após ter selecionado a opção “Formulários” no menu 

disponível, deve selecionar “Relatório de seguimento”. 

Ao premir o botão “Novo Relatório” vai ter acesso ao relatório de seguimento que é composto por três áreas: 

 Identificação; 

 Descrição e impacto das medidas de publicidade; e 

 Resultados alcançados pelo projeto. 

À semelhança do que acontece com os formulários anteriores, a secção 1. Identificação diz respeito à 

identificação do projeto e do Promotor. O Promotor deve confirmar se todos os campos estão corretamente 

preenchidos e comunicar à UGP caso detete alguma irregularidade. 

No campo 2. Descrição e impacto das medidas de publicidade, face ao previsto em sede de candidatura, o 

Promotor deve descrever para cada medida/ação de publicidade, realizada no âmbito do projeto (ou fora do 

âmbito do projeto, mas cujos resultados tenham efeitos no mesmo), os impactos de médio prazo, ou seja 

decorridos desde a finalização do projeto até à data de apresentação do presente relatório, na divulgação 

dos resultados do projeto. 

O Promotor deverá ainda, antes de submeter o relatório, anexar com identificação referente ao que diz 

respeito, todos os documentos que comprovem a realização dos eventos ou materiais a que são feitas 

referências. 
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A secção 3. Resultados Alcançados pelo Projeto é composto por 8 campos. 

No campo 3.1. Impacto do Projeto sobre a realidade sobre a qual se pretendeu intervir e, em particular, sobre 

os públicos-alvo definidos em sede de candidatura, pretende-se que o Promotor descreva quais os efeitos 

do projeto nos beneficiários, no pós-projeto. O Promotor deve indicar não só os efeitos esperados como 

aqueles que não tendo sido previstos acabaram por ocorrer como resultado do desenvolvimento do projeto. 

Relativamente ao campo 3.2. Descrição das principais realizações no âmbito do Projeto, o Promotor deve 

indicar quais os impactos dos resultados do projeto que não tinham sido possíveis indicar no relatório final, 

por não ter decorrido tempo suficiente para se ter conhecimento e consciência da sua existência ou 

dimensão. 

No que diz respeito ao campo 3.3. Incorporação das lições aprendidas na implementação do projeto na 

atividade do Promotor (e dos parceiros, se aplicável), o Promotor deve indicar o que aprendeu com a 

execução do projeto, não só a nível de execução do mesmo e dos resultados obtidos, mas também ao nível 

da gestão e coordenação do mesmo. 
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Com o campo 3.4. Efetiva contribuição do projeto para os objetivos transversais do Programa, face ao 

originalmente proposto, pretende-se que o Promotor indique qual a avaliação que faz quanto ao contributo 

do projeto ao nível da boa governação, desenvolvimento sustentável e igualdade de género, que são os 

objetivos transversais do programa. O Promotor pode descrever o contributo do projeto para os objetivos 

transversais indicados na candidatura, ou caso considere que o projeto contribui para mais objetivos 

transversais do que os então indicados, deverá descrever para todos. 

No campo 3.5. Efetiva contribuição do projeto para as temáticas específicas do Programa, face ao 

originalmente proposto, o Promotor deverá descrever qual a contribuição do projeto para as todas as 

temáticas específicas independentemente de terem ou não sido indicadas na candidatura. As temáticas 

específicas possíveis de selecionar em candidatura eram: tolerância e compreensão intercultural, linguagem 

de ódio/intolerância, violência extremista e crimes de ódio/intolerância, racismo e xenofobia, homofobia; 

antissemitismo, intolerância contra a etnia cigana, assédio sexual, violência contra as mulheres e tráfico de 

pessoas. 

O campo 3.6. Efetiva contribuição do projeto para a sustentabilidade do Promotor/Parceiros após o apoio do 

Programa tem por objetivo dar a conhecer à UGP qual o contributo do projeto para a subsistência da(s) 

entidade(s) após a fase de financiamento. 
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No que diz respeito ao campo 3.7. Efetiva incorporação de aspetos inovadores na atividade normal do 

Promotor/Parceiros, face ao originalmente proposto, pretende-se que o Promotor indique qual o impacto 

do projeto na atividade corrente da(s) entidade(s), quer a nível de benefícios, quer a nível de dificuldades. 

Relativamente ao campo 3.8. Efetivo impacto do projeto em termos da capacitação do Promotor/Parceiros 

(se aplicável), face ao originalmente proposto, é aplicável apenas a projetos que têm como objetivo a 

capacitação das entidades. O Promotor deve descrever qual o contributo do projeto para a capacitação das 

entidades envolvidas e de que forma o projeto pode ou não ser considerado uma mais valia. 

 

 


