
 
 
 
 

Ficha de Apoio n.º 3  
Formulário de Projeto 

Formulário 

Nome/Designação do 
projeto e grupo responsável 

Nome do Projeto: título que define a ideia do projeto; 
identificação do grupo que o apresenta. 

Localização 
 

Onde se vai desenvolver o projeto? Para quantas pessoas? 
Quem vai beneficiar? 

Público-alvo A quem se dirige o projeto? Para quantas pessoas? Quem vai 
beneficiar? 

Problemática / contexto 
comunitário 

Porque é importante este projeto? Por que razões quer 
promover este projeto (problemas/necessidades, 
motivações, dificuldades identificadas)? 
O que já existe (pessoas, equipamentos, recursos, espaços) e 
pode ajudar este projeto avançar? 
 

Objetivos Para que serve o projeto? O que pretende alcançar? 

Resultados O que gostavam de conseguir com este projeto? Quantas 
pessoas preveem participar no projeto? O que vai acontecer 
a partir do desenvolvimento deste projeto? 

Impacto Social  O que é que o projeto muda na vida das pessoas ou no 
bairro? Que mudanças ou benefícios sustentáveis no tempo? 

Intervenientes/parceiros Que entidades / pessoas / grupos / empresas se vão 
envolver neste projeto? E em que medida podem colaborar? 
Qual o seu contributo / funções? Como vai cada um 
participar? 

Atividades 
 

Que atividades irão ser desenvolvidas? Como vai ser 
divulgado o projeto? Como divulgar a ideia e envolver a 
comunidade, etc.? 

Duração do projeto Qual o início e fim previsto do projeto? 

Funcionamento Como vai funcionar o projeto? Em que horários? Como serão 
feitas as inscrições? Quais as tarefas / responsabilidades dos 
elementos do grupo? Quando vão acontecer as atividades? 

Custos e financiamentos  
(ver Ficha de Apoio n.º 4 

Quanto custa o projeto? Que materiais ou serviços serão 
necessários para o projeto acontecer? E quando custam? 
Que recursos adicionais vão ser mobilizados? Quem financia 
o quê? Que recursos são/vão ser mobilizados? 

Valor acrescentado Qual a mais-valia deste projeto? O que traz de importante, 
de novo, para o bairro? Como se relaciona com outros 
projetos / atividades existentes no bairro? 

Sustentabilidade Como é que este projeto tem continuidade no futuro? De 
que forma o projeto se vai manter, no longo prazo, por si só? 

Avaliação  Como avaliar o projeto em termos de funcionamento, 
objetivos propostos, resultados e impacto atingidos? 



 
 
 
 


