Relatório de Progresso
“Informação Anual de Execução – 20xx” / “Saldo Final”

- Implementação do Plano de Desenvolvimento da IIES –
- “Nome da IIES” Projeto n.º POISE-03-4639-FSE-000xxx
Este documento pretende fornecer o reporte da evolução e/ou estado da Iniciativa de Inovação e
Empreendedorismo Social (IIES) desenvolvida no âmbito da TO 3.33 - Programa de Parcerias para o
Impacto.
O documento incide obrigatoriamente sobre os seguintes aspetos, devendo igualmente ser apresentadas
evidências que comprovem as informações produzidas:
- Cumprimento do indicador e meta contratualizados em sede de candidatura;
- Saldo dos pagamentos efetuados pelos investidores sociais.
Os conteúdos a apresentar no Relatório de Progresso deverão ainda dar uma imagem o mais aproximada
possível da iniciativa, pelo que se recomenda fortemente a inclusão de uma descrição da execução da
IIES, para o que poderão ser usados os pontos constantes das páginas seguintes, ou outros que a entidade
considere mais apropriados para explicar o desenvolvimento da iniciativa em causa.

Nota: Caso a EMPIS não considere suficientes os elementos fornecidos no Relatório de Progresso
disponibilizado, será solicitada a respetiva reformulação, ou pedidos esclarecimentos adicionais.
O Relatório de Progresso constitui uma componente essencial da informação anual de execução e do
pedido de pagamento do saldo final, não podendo estes ser aprovados sem que o Relatório de Progresso
se encontre validado.

Entidade beneficiária “Denominação Social” – “NIPC”
Investidor Social “Denominação Social” – “NIPC”
(Nota: inserir tantos investidores sociais quantos necessários)
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REPORTE DA EVOLUÇÃO / ESTADO DA META CONTRATUALIZADA
IIES
Breve apresentação da iniciativa, abordando aspetos como objetivos; impacto esperado; destinatários;
locais de realização;…

ATIVIDADES
Descrição das atividades desenvolvidas, abordando aspetos como ações executadas ou em execução;
reporte do progresso; desvios face ao previsto (se sim, explicação da forma como está prevista a
correção); colaboradores, meios e parceiros envolvidos; local de realização; duração e periodicidade;…
Caso haja várias atividades, este campo pode ser preenchido por atividade, sendo repetido as vezes
necessárias.





Indicador: “indicador aprovado em candidatura”
Meta: “meta aprovada em candidatura – n.º”
Meta alcançada: “meta executada no ano / global – n.º”

EVIDÊNCIAS
Exemplo de materiais produzidos / utilizados no projeto (sempre que possível anexar evidências:
inquéritos realizados; registo fotográfico;…)



“Evidência xx”
“Evidência xx”

IMPACTO
Explicação do impacto obtido e dos resultados alcançados, abordando os indicadores propostos; formas
de medição; comparação e desvios face ao previsto;…

PRÓXIMOS PASSOS
Informação anual de execução – atividades a desenvolver na duração restante do projeto; cumprimento
esperado do indicador e meta contratualizados; resultados esperados;…
Saldo Final – descrição das próximas atividades e objetivos; contributo do projeto para a sustentabilidade
da IIES;…

COMENTÁRIOS
Lições aprendidas e dificuldades sentidas; citações de parceiros e/ou destinatários da IIES;…
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PAGAMENTOS REALIZADOS PELO INVESTIDOR SOCIAL
"Nome do Investidor Social"
ID da Transferência
Data
Montante

Total:
Contribuição privada "Nome do Investidor Social"
Candidatura
Executado
%
0,00 €
#DIV/0!

0

(Nota: inserir tantos investidores sociais quantos necessários)

Valores aprovados em candidatura
Nec. Líq. Fin.
Contrib. Privada
%
0,00 €
#DIV/0!

Nec. Líq. Fin.

Valores executados
Contrib. Privada
0,00 €

%
#DIV/0!

EVIDÊNCIAS
Comprovativos de pagamento (em anexo ou digitalizados no documento)

INVESTIDOR SOCIAL
Descrição do contributo para a IIES ou do acompanhamento realizado; breve análise da execução;
elencagem das próximas atividades conjuntas e objetivos a atingir; comentários;…
Campo da responsabilidade do Investidor Social, a preencher por cada Investidor. Deixar em branco se não
aplicável.

Autorizo que o conteúdo constante do presente Relatório de Progresso seja utilizado em publicações e
materiais de comunicação da Portugal Inovação Social.
Sim
Não

“Local”, “data”
Assinatura dos responsáveis da entidade beneficiária e do(s) investidor(es) social(is), incluindo nome,
sobrenome e função.
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