Estrutura do Relatório de Execução Final Sê – lo Verde 2018

O Relatório deverá descrever todas as medidas desencadeadas, salientando os seguintes fatores:
a) Resultados alcançados com implementação da (s) medida (s) financiada (s);
b) SUSTENTABILIDADE: Contributo do “Programa Sê-Lo Verde 2018 para a sustentabilidade do Evento;
c) COMUNICAÇÃO: descrição das iniciativas de comunicação e de divulgação das medidas implementadas;
d) MONITORIZAÇÃO: monitorização dos indicadores de desempenho e de monitorização/impacto com a implementação
da (s) medida (s).

Nº de Medidas financiadas

2018

Nome do Evento
Nome do Beneficiário
Duração do Evento (dias)

Total de Participantes:

Média participantes/dia

1. Sumário da (s) medida (s) proposta (s)
(máximo de 1 página por medida)

2. Âmbito do vetor

3. Objetivos alcançados
(descrição dos objetivos gerais e específicos da (s) Medida (s) )

1

4. Consumos
Consumo de água (litros)
Consumo de energia elétrica (Kwh)
Consumo de combustíveis (litros)
Consumo de gás (Kwh)
Quantidade de efluentes, águas residuais, transportados
para ETAR
Quantidade de resíduos reciclados: Plástico, papel,
vidro, metal, etc.

Plástico
Papel
Vidro
Metal
Pilhas

Quantidade de resíduos indiferenciados produzidos e
transportados

5. Execução técnica da (s) medida (s)
5.1.Medida
5.2.Descrição de execução da medida
5.3. Resultado alcançado
5.4. Divulgação
5.5.Evidência

6. Divulgação do projeto

7. Síntese da execução financeira do projeto (por medida)
Custo total do projeto em candidatura
Custo total da execução do projeto
Valor do apoio financeiro do Fundo Ambiental
Percentagem do apoio financeiro do Fundo Ambiental
face ao custo total da execução

€
€
€
%

2

8. Observações
9. Anexos
Assinatura (s) do(s) representante(s) legal(is) da entidade

O(s)/A(s), abaixo-assinado(s)/a(s), declara(m), sob compromisso de honra, que os documentos e ações descritas neste
relatório correspondem a informação verdadeira.

____ / ____ / ____
__________________________________
A(s) assinatura(s) deve(m) ser autenticada(s) com carimbo ou selo branco e todas as folhas devem ser rubricadas.

Cargo: _______________________________________________________________________________________
Nome: _______________________________________________________________________________________

3

