Relatório de Progresso
Objetivos:
Acompanhar a execução do projeto pelas instituições parceiras.
Subsídios para elaboração do novo modelo:
• discussões do GT
• relatório anterior
• PAD (critérios para projetos - Anexo 18): Incluídos na avaliação
por projetos ou contemplados pelos indicadores.

Comparativo com modelo anterior
• Matriz lógica
• Tabela 1: ações realizadas,
dificuldades encontradas
por atividade
• Tabela 2: produtos
esperados, indicadores
desempenho, indicadores
PROBIO II
• Tabela 3: Equipe
• Tabela 4: Cronograma

• Matriz lógica* (mantida):
deverá ser atualizada
• Planilhas do Excel
(questionário geral, equipe,
avaliação por projetos,
indicadores, planilhas por
projeto para avaliar
atividades, modificações
realizadas).
• Cronograma* (mantido):
refazer incorporando
alterações dos projetos.

Matriz lógica e cronograma: Arquivo word –
utilizar modelo relatório anterior atualizando
projetos e atividades.

Análise dos dados
• Questionário geral – descrição das ações por instituição






Alteração equipe
Capacitação equipe
Instrumentos de comunicação
Divulgação de resultados dos projetos
Alterações na carteira de projetos

• Projetos (componentes 1 e 3) – Análise de atendimento aos
critérios do PAD por instituição.
• Indicadores – tabelas (geral, descritiva com ações por
instituição)
• Andamento das atividades – pontuação conforme categoria de
status

Avaliação do andamento das atividades
categorias de status
Categoria

Definição

Não realizada

Atividade para a qual não houve nenhuma
ação realizada

Em preparação

Esforços empregados para iniciar a atividade,
mas cuja execução efetiva ainda não foi
iniciada.

Em andamento

Atividade realizada com ações concretas de
caráter contínuo ou não.

1

Finalizada

Atividade satisfatoriamente realizada e que
não terá mais continuidade dentro do projeto

1

Pendente

Atividade cuja execução depende da
finalização de uma outra

-

Cancelada

Atividade cancelada definitivamente - justificar.

-

OBS: Ações só devem ser descritas uma única vez na atividade em que se
inserem ou contribuem mais diretamente para o alcance dos resultados. A
repetição da mesma ação em diferentes atividades implicará em pontuação zero.

Pontuação
0
0,5

Modelo em Excel

Critérios do PAD para a seleção de
projetos – Anexo 18
Componente 1:
 Impacto positivo conservação da biodiversidade
 Inovação nas atividades que propõem*
 Compatibilidade com Política Nacional de Biodiversidade (Ind.2)
 Potencial para promover a transversalidade
 Aplicação de políticas setoriais em práticas amigáveis à biodiversidade*
 Localização geográfica apropriada (Prioridade em áreas prioritárias) -Ind
Componente 2: Todos contemplados nos indicadores
 Prioridade de cooperação com setor privado ou diálogo com governo
local/estadual nos arranjos territoriais.
 Presença do setor usuário da biodiversidade ou de impacto sobre esta
 Potencial de financiamento para a implementação do projeto
Componente 3:
 Preencher lacuna de conhecimento em biodiversidade
 Fortalecimento da capacidade institucional de órgãos ligados à
conservação da biodiversidade
 Ampla abrangência geográfica

