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GUIA METODOLÓGICO 

Indicadores, ferramentas e metodologias a seguir na avaliação da  

Rede Rural Nacional 

 

Porquê acompanhar e avaliar a RRN? 

Este documento disponibiliza uma base comum de ferramentas e indicadores para permitir 

uma avaliação global das ações da Rede Rural Nacional (RRN), ajudar a melhorar o seu 

funcionamento e os seus impactos. 

Tem como objetivo geral: 

- Orientar na avaliação e monitorização da RRN 

Os objetivos específicos são: 

- Contribuir para apoiar o trabalho da Rede, através da auscultação das necessidades e 

expectativas dos beneficiários; 

- Entender melhor os pontos fortes e fracos e melhorar continuamente a sua ação; 

- Atender às exigências nacionais e europeias neste domínio. 

 

Uma abordagem participativa 

Para ser eficaz, um sistema de monitorização e avaliação contínua deve ser apropriado por 

todas as partes interessadas, da Rede.  

O sistema proposto mobiliza em diferentes graus, todas as categorias de agentes envolvidos na 

vida da Rede Rural Nacional. 

 

Este Guia encontra-se estruturado em 3 partes: 

1.ª Parte – Escolher os temas a avaliar e os indicadores para monitorizar 

2.ª Parte – Escolher as ferramentas 

3.ª Parte – Como implementar as ferramentas de monitorização e avaliação 
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1.ª Parte – Escolher os temas a avaliar e os indicadores 

para monitorizar e avaliar 

 

Como definir os temas a avaliar? 

As Áreas de Intervenção da Rede Rural Nacional 

 

Área de Intervenção 1 - Funcionamento da RRN 

1. Assegurar a coordenação, acompanhamento e avaliação do Plano de Ação e do 
Plano de Comunicação da RRN 
 

2. Dinamizar o trabalho em Rede, partilhar informação, práticas e experiências 
 

3. Assegurar a articulação com a Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR) 
e outras Redes relevantes em matéria de Desenvolvimento Rural 
 

 

Área de Intervenção 2 - Divulgação e Informação tendo em vista a execução do 
Programa de Desenvolvimento Rural 

1.Publicitar os PDR’s 

2.Contribuir para uma melhor implementação das operações pelos beneficiários 

 

Área de Intervenção 3 - Divulgação de informação e facilitação de processos 
tendo em vista o acompanhamento e avaliação dos Programas de 

Desenvolvimento Rural 

1.Facilitar a articulação entre os PDR’s para melhorar a qualidade do 
acompanhamento e avaliação 

2. Partilhar e divulgar informação relativa ao acompanhamento e avaliação dos 
PDR’s 

3.Assegurar a recolha e tratamento de informação relativa a projetos em todas as 
prioridades do Desenvolvimento Rural 

 

Área de Intervenção 4 - Observação da Agricultura e dos Territórios Rurais 

1.Contribuir para dar a conhecer a agricultura e os territórios rurais e para 
aprofundar o conhecimento no domínio das prioridades para a política de 
desenvolvimento rural a nível nacional 
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Os indicadores de monitorização e avaliação 

Para cada uma das Áreas de Intervenção abordadas no capítulo anterior é proposta uma lista 

de indicadores para a monitorização e avaliação. 

Podem ser de 2 tipos diferentes: 

- Realização 

- Resultado 

 

Áreas de 
intervenção 

da RRN 
Ações RRN 2014-2020 

Indicadores Comuns de 
Realização e específicos do 

Programa 

Metas 2014-
2020 

( valores / 
ano) 

Indicadores de Resultados 

Metas 2014-
2020 

( valores / 
ano) 

AI1 

Assegurar a coordenação, 
acompanhamento e 

avaliação do Plano de 
Ação e do Plano de 

Comunicação da RRN 

IC.1 - N.º de reuniões da UT  e 
do CC 

IC.2 - N.º de documentos 
produzidos 

IC.1 - 5 
IC.2 - 1 

IR.1 - N.º operações aprovadas (2015-
2016) 

IR.2 - % de operações concluídas (2017-
2020) 

IR.1 - 40 
IR.2 - 40% das 

aprovadas 

Dinamizar o trabalho em 
rede, partilhar 

informação, práticas e 
experiências 

IC.3 - N.º de eventos 
IC.4 - N.º de publicações  

IC.5 - N.º de notícias divulgadas 
no sítio da RRN 

IC.6 - N.º de projetos divulgados 
IC.7 - N.º de GTT constituídos 

IC.3 - 5 
IC.4 - 10 
IC.5 - 30 
IC.6 – 10 
IC.7 - 3 

IR.3 -  N.º médio de participantes por 
evento 

IR.4 - N.º de acessos às publicações 
IR.5 - N.º de acessos às notícias 

IR6 - N.º de acessos ao sítio 
IR.7 – N.º de pessoas que acederam à 

base de dados, no site 
IR.8 - N.º de iniciativas surgidas no 

âmbito do plano de atividades dos GTT 

IR.3 - 50 
IR.4 - 5000 

IR.5 - 10000 
IR.6 - 50000 
IR.7 -1000  

IR.8 - 3 

Assegurar a articulação 
com a Rede Europeia de 
Desenvolvimento Rural 
(REDR) e outras Redes 

relevantes em matéria de 
Desenvolvimento Rural 

IC.8 - N.º de atividades da REDR 
e da PEI-AGRI nas quais a RRN 

participou 
 

IC.9 - N.º de ofertas de 
cooperação divulgadas pela RRN 

aos GAL 

IC.8 - 4 
 

IC.9 - 95% 
das 

recebidas 

IR.9 - N.º de relatórios divulgados  
 

IR.9 - 3 
 

AI2 

Publicitar os PDR’s 

IC.3 - N.º de eventos 
IC.4 - N.º de publicações 

IC.3 - 10 
IC.4 - 10 

IR.3 -  N.º médio de participantes por 
evento 

IR.4 - N.º de acessos às publicações 
 IR.3 -50 

IR.4 - 5000 

Contribuir para uma 
melhor implementação 

das operações pelos 
beneficiários 

AI3 

Facilitar a articulação 
entre os PDR’s para 

melhorar a qualidade do 
acompanhamento e 

avaliação 

IC.10 - N.º de intercâmbios 
analíticos e temáticos focados 

na partilha e divulgação de 
resultados de monitorização e 

de avaliação dos PDRs 
IC.11- N.º de documentos 

produzidos 

IC.10 - 3 
IC.11 - 1 

IR.3 - N.º médio de participantes nos 
intercâmbios 

IR.10- N.º de documentos divulgados 

IR.1 - 50 
IR.10 - 1 
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Partilhar e divulgar 
informação relativa ao 

acompanhamento e 
avaliação dos PDR’s 

IC.12 - N.º de informações 
relativas à execução e avaliação  

divulgadas no sítio da RRN 
IC.13 - N.º total de eventos 
organizados e publicações, 

focados na partilha e divulgação 
de resultados de monitorização 

e de avaliação 

  
IC.12 - 5  
IC.13 - 2 

(a partir de 
2016) 

IR.3 - N.º médio de participantes por 
evento 

IR.9 - N.º de relatórios divulgados 
IR.11 - N.º de acessos às informações 

relativas à execução e avaliação  

IR.3 - 50  
IR.9 - 2 

IR.11 - 500  

Assegurar a recolha e 
tratamento de informação 

relativa a projetos em 
todas as prioridades do 
Desenvolvimento Rural 

IC.14 - N.º de projetos 
recolhidos 

 
IC.14 - 20 

IR.12 - % de projetos  introduzidos na 
base de dados do total de projetos 

selecionados 

 
IR.12 - 80% 

AI4 

Contribuir para dar a 
conhecer a Agricultura e 

os territórios rurais e para 
aprofundar o 

conhecimento no domínio 
das prioridades para a 

política de 
desenvolvimento rural a 

nível nacional 

IC.3 - N.º de eventos 
IC.4 - N.º de publicações 

IC.15 - % de projetos 
candidatados em parceria 

IC.16 - N.º de projetos 
candidatados no âmbito dos GTT 

IC.3 - 10 
IC.4 - 10 

IC.15 - 90% 
do total de 

projetos 
IC.16 - 10% 

IR.3 -  N.º médio de participantes por 
evento 

IR.13 - N.º de acessos às publicações 

IR.3 - 50 
IR.13 - 3000 

 

 

2.ª Parte – Escolher as ferramentas para alimentar os 

indicadores 
 

 

Formulários auxiliares: 

 

Formulário de caracterização dos atores da Rede: a preencher pelos potenciais membros da 

Rede, no sitio da RRN, no âmbito do procedimento de adesão a membro. Irá alimentar a 

Base de Dados_ identificação dos atores da Rede. 

 

Base de dados_ identificação dos atores da Rede: constituída a partir de informação 

recolhida por intermédio do Formulário de caracterização dos atores da Rede. Faz uma 

compilação das características dos membros da Rede. É gerada automaticamente e deverá 

ser analisada periodicamente.  

 

As ferramentas propostas 

 

Cada ferramenta proposta é aqui apresentada brevemente.  

É especificado o seu papel no acompanhamento e avaliação da RRN e ligação entre as 

mesmas. 
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Apresentação sintética das diferentes ferramentas: 

 

FERRAMENTA 1 – Ficha de sistematização de dados dos membros da rede: constituída a partir 

de informação recolhida por intermédio do Formulário de caracterização dos atores da Rede e 

da Base de dados_identificação dos atores da Rede. Faz uma análise das características dos 

membros da Rede, envolvidos nas atividades da Rede. É uma ferramenta indispensável para a 

animação da Rede.  

 

FERRAMENTA 2 – Base de dados_Eventos: Preenchida pelos organizadores, vai fazer uma 

análise descritiva dos eventos organizados no âmbito da Rede nomeadamente n.º de 

participantes, temas abordados, etc.  

 

FERRAMENTA 3 – Questionário de avaliação dos eventos (proposta): Preenchida pelos 

participantes durante (ou após) um evento organizado no âmbito da Rede. Irá avaliar os 

eventos organizados no âmbito da Rede através de vários critérios de análise. Destina-se a 

compreender melhor as expetativas dos participantes e a melhorar futuros eventos. 

 

FERRAMENTA 3 A - Questionário de avaliação dos eventos – específica ações de formação 

(proposta): A preencher pelos participantes nas ações de formação promovidas pela Estrutura 

Técnica da RRN. 

 

FERRAMENTA 4 – Questionário avaliação da Rede: Dirigida aos membros da Rede que 

participaram em atividades da Rede, cujos detalhes se encontram na Base de 

Dados_identificação dos atores da Rede. Permite avaliar anualmente o valor-acrescentado da 

RRN em várias áreas e medir o nível de satisfação geral dos diferentes tipos de 

atores/membros. 

FERRAMENTA 5 – Questionário Grupos de Trabalho Temáticos: Balanço geral dos Grupos de 

Trabalho - Avaliação periódica, intercalar ou final das atividades dos Grupos de Trabalho. 

 FERRAMENTA 6 – Questionário Publicações: Permite ter conhecimento das publicações 

editadas pelos membros da Rede. 

 

FERRAMENTA 7 - Quadro Excel cooperação: Permite ter conhecimento das ofertas de 

cooperação Europeias. 

 

FERRAMENTA 8 - Quadro Excel atividades da REDR, da PEI-AGRI e de âmbito Nacional: Permite 

ter conhecimento das atividades organizadas pela REDR, pela PEI-AGRI e por entidades de 

nível Nacional, nas quais a RRN participou e/ou colaborou.  

 

FERRAMENTA 9 – Quadro Excel projetos RRN: Permite ter conhecimento do N.º de operações 

aprovadas e n.º de projetos concluídos.  

 

FERRAMENTA 10 – Folhas de presença: a preencher em cada reunião de trabalho. 
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FERRAMENTA 11 – Ficha de controlo do n.º de projetos relevantes: introduzidos na Base de 

Dados. 

FERRAMENTA 12 – Ficha de controlo sítio: projetos relevantes introduzidos, notícias 

divulgadas, n.º de acessos. 

FERRAMENTA 13 – Ficha de controlo do n.º de projetos relevantes: divulgados na Folha 

Informativa. 

FERRAMENTA 14 – Ficha de controlo dos documentos produzidos no âmbito do 

acompanhamento e avaliação do Plano de Ação e Comunicação da RRN. 

 

3.ª Parte – Como implementar estas ferramentas de 

monitorização e avaliação 
 

Esta terceira parte pretende apresentar propostas para implementação do sistema de 

monitorização / avaliação da Rede Rural. 

 

Contributo das ferramentas para os indicadores 

 

Áreas de 
intervenção 

da RRN 
Ações RRN 2014-2020 

Indicadores Comuns de 
Realização e específicos do 

Programa 

FERRAMENTAS Indicadores de Resultados FERRAMENTAS 

AI1 

Assegurar a coordenação, 
acompanhamento e 

avaliação do Plano de 
Ação e do Plano de 

Comunicação da RRN 

IC.1 - N.º de reuniões da UT  e 
do CC 

IC.2 - N.º de documentos 
produzidos 

IC.1 - F10 
IC.2 – F14 

IR.1 - N.º operações aprovadas (2015-
2016) 

IR.2 - % de operações concluídas (2017-
2020) 

IR.1 - F9 
IR.2 - F9 

Dinamizar o trabalho em 
rede, partilhar 

informação, práticas e 
experiências 

IC.3 - N.º de eventos 
IC.4 - N.º de publicações  

IC.5 - N.º de notícias divulgadas 
no sítio da RRN 

IC.6 - N.º de projetos divulgados 
IC.7 - N.º de GTT constituídos 

IC.3 - F2 
IC.4 - F6 
IC.5 -F12  
IC.6 – F2, 
F12, F13 
IC.7 - F5 

IR.3 -  N.º médio de participantes por 
evento 

IR.4 - N.º de acessos às publicações 
IR.5 - N.º de acessos às notícias 

IR6 - N.º de acessos ao sítio 
IR.7 – N.º de pessoas que acederam à 

base de dados, no site 
IR.8 - N.º de iniciativas surgidas no 

âmbito do plano de atividades dos GTT   

IR.3 - F2 
IR.4 - F12 
IR.5 - F12 
IR.6 - F12 
IR.7 -F12  
IR.8 - F5 

Assegurar a articulação 
com a Rede Europeia de 
Desenvolvimento Rural 
(REDR) e outras Redes 

relevantes em matéria de 
Desenvolvimento Rural 

IC.8 - N.º de atividades da REDR 
e da PEI-AGRI nas quais a RRN 

participou 
 

IC.9 - N.º de ofertas de 
cooperação divulgadas pela RRN 

aos GAL 

IC.8 - F8 
 

IC.9 - F7 

IR.9 - N.º de relatórios divulgados  
 

IR.9 - F8 
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AI2 

Publicitar os PDR’s 

IC.3 - N.º de eventos 
IC.4 - N.º de publicações 

IC.3 - F2 
IC.4 - F6 IR.3 -  N.º médio de participantes por 

evento 
IR.4 - N.º de acessos às publicações 

  
IR.3 -F2 

IR.4 - F12 

Contribuir para uma 
melhor implementação 

das operações pelos 
beneficiários 

AI3 

Facilitar a articulação 
entre os PDR’s para 

melhorar a qualidade do 
acompanhamento e 

avaliação 

IC.10 - N.º de intercâmbios 
analíticos e temáticos focados 

na partilha e divulgação de 
resultados de monitorização e 

de avaliação dos PDRs 
IC.11- N.º de documentos 

produzidos 

IC.10 - F2 
IC.11 - F2 

IR.3 - N.º médio de participantes nos 
intercâmbios 

IR.10- N.º de documentos divulgados 

IR.1 - F2 
IR.10 - F2 

Partilhar e divulgar 
informação relativa ao 

acompanhamento e 
avaliação dos PDR’s 

 
IC.12 - N.º de informações 

relativas à execução e avaliação  
divulgadas no sítio da RRN 
IC.13 - N.º total de eventos 
organizados e publicações, 

focados na partilha e divulgação 
de resultados de monitorização 

e de avaliação 

  
IC.12 -F12   
IC.13 - F2 

IR.3 - N.º médio de participantes por 
evento 

IR.9 - N.º de relatórios divulgados 
IR.11 - N.º de acessos às informações 

relativas à execução e avaliação  

IR.3 -  F2 
IR.9 - F2 

IR.11 -  F12 

Assegurar a recolha e 
tratamento de informação 

relativa a projetos em 
todas as prioridades do 
Desenvolvimento Rural 

IC.14 - N.º de projetos 
recolhidos 

 
IC.14 - F11 

IR.12 - % de projetos  introduzidos na 
base de dados do total de projetos 

selecionados 

 
IR.12 - F9 

AI4 

Contribuir para dar a 
conhecer a Agricultura e 

os territórios rurais e para 
aprofundar o 

conhecimento no domínio 
das prioridades para a 

política de 
desenvolvimento rural a 

nível nacional 

IC.3 - N.º de eventos 
IC.4 - N.º de publicações 

IC.15 - % de projetos 
candidatados em parceria 

IC.16 - N.º de projetos 
candidatados no âmbito dos GTT 

IC.3 - F2 
IC.4 - F6 

IC.15 - F9 
IC.16 - F5 

IR.3 -  N.º médio de participantes por 
evento 

IR.13 - N.º de acessos às publicações 

IR.3 - F2 
IR.13 - F12 

 

 

O dispositivo de monitorização e autoavaliação  

 

PONTOS FOCAIS 

 

Ponto Focal - Animação regional: garantem a recolha de informações de monitorização e 

avaliação, a nível regional. Fornecem informações sobre projetos relevantes apoiados no 

âmbito do presente Quadro Comunitário. Envio de toda a informação para a Unidade Técnica 

Central da RRN. Ferramentas a utilizar: 
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Ferramenta 2 - Base de dados_Eventos; 

Ferramenta 3 - Questionário de avaliação dos eventos; 

Ferramenta 3a) – Questionário de avaliação dos eventos – específica ações de formação 

Ferramenta 5 – Questionário Grupos de Trabalho Temáticos 

Ferramenta 6 – Questionário Publicações 

Ferramenta 8 – Quadro Excel atividades da REDR, PEI-AGRI e Nacionais 

Ferramenta 10 – Folhas de presença 

Ferramenta 11 - Ficha de controlo do n.º de projetos relevantes: introduzidos na Base de 

Dados 

Ferramenta 14 - Ficha de controlo dos documentos produzidos no âmbito do 

acompanhamento e avaliação do Plano de Ação e Comunicação da RRN. 

 

GT - Grupos de Trabalho regionais/nacionais: poderão efetuar uma avaliação anual do seu 

trabalho. Ferramenta a utilizar: 

Ferramenta 6 – Questionário Grupos de Trabalho Temáticos 

 

Os participantes ocasionais nas atividades organizadas pela Rede podem ocasionalmente, 

participar na avaliação de atividades da Rede. Ferramenta 3. 

 

A informação para a monitorização e avaliação, tanto a nível Regional como Nacional é obtida 

através das ferramentas apresentadas na 2.ª Parte.  

 

UNIDADE TÉCNICA CENTRAL 

 

UTC – Unidade Técnica Central: recolhe e sintetiza os dados de avaliação regionais. Elabora e 

implementa questionários de avaliação, a nível nacional. Ferramentas a utilizar: 

 

Ferramenta 1 - Ficha de sistematização de dados dos membros da rede 

Ferramenta 2 - Base de dados_Eventos 

Ferramenta 3 e 3a) - Questionário de avaliação dos eventos/esp. formação  

Ferramenta 4 - Questionário avaliação da Rede 

Ferramenta 5 – Questionário Grupos de Trabalho Temáticos 

Ferramenta 6 - Questionário Publicações 

Ferramenta 7 - Quadro Excel cooperação 

Ferramenta 8 - Quadro Excel atividades da REDR, da PEI-Agri e de âmbito Nacional 
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Ferramenta 9 - Quadro Excel projetos RRN 

Ferramenta 10 – Folhas de presença 

Ferramenta 11 - Ficha de controlo do n.º de projetos relevantes: Base de Dados. 

Ferramenta 12 - Ficha de controlo do n.º de projetos relevantes: Sítio da RRN  

Ferramenta 13 - Ficha de controlo do n.º de projetos relevantes: Folha Informativa. 

Ferramenta 14 - Ficha de controlo dos documentos produzidos no âmbito do 

acompanhamento e avaliação do Plano de Ação e Comunicação da RRN 

 

UT (Central e pontos focais) 

Elabora um relatório avaliação nacional anual a integrar no relatório anual de atividades. 

Decide as orientações estratégicas necessárias para melhorar a atividade da Rede 

 

EXPLICAÇÃO 

 

1 Níveis Regional e Nacional – FERRAMENTA 3 E 3 A – eventos (proposta): serão utilizadas ao 

longo do ano em diversos eventos (seminários, conferências,…), organizados no âmbito da 

Rede Rural. FERRAMENTA 2 – Base de dados eventos: preenchida pelos organizadores. A 

FERRAMENTA 2, a enviar regularmente aos membros regionais, será criada no Google para 

cada Ponto Focal. A Unidade Técnica Central enviará via correio eletrónico, a FERRAMENTA 2 

para os membros de âmbito nacional, periodicamente. 

2. Todos os anos, na mesma altura, poderá ser lançado um inquérito de avaliação, 

(FERRAMENTA 4 – Questionário de avaliação da Rede, a todos os membros, identificados na 

FERRAMENTA 1. 

3. Juntamente com estes inquéritos será realizada uma avaliação, anualmente, pelos Grupos 

de Trabalho, com base nalguns indicadores (organizados pelo coordenador), para quantificar e 

qualificar o trabalho feito (FERRAMENTA 5 - proposta).  

4. A FERRAMENTA 6 será um questionário criado no Google, para cada Ponto Focal e para a 

Unidade Técnica Central. A enviar periodicamente para membros a nível regional e nacional. 

Esta ferramenta fará o registo de todas as publicações editadas pelos membros da Rede, no 

âmbito da Rede. 

5. AS FERRAMENTAS 7, 8 e 9 são quadros em Excel os quais serão preenchidos pela Unidade 

Técnica Central e Pontos Focais (F.8) que fará o registo das ofertas de cooperação de outros 

Estados Membros, das participações da RRN em reuniões/eventos organizados pela REDR, PEI-

AGRI e Nacionais e dos projetos aprovados e concluídos, no âmbito da RRN. 
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6. FERRAMENTA 10 – Folhas de presença a preencher em cada reunião de trabalho, pela 

Unidade Técnica Central e pelos Pontos Focais. 

7. FERRAMENTA 11 – Ficha de controlo do n.º de projetos relevantes: Base de Dados a 
preencher pela Unidade Técnica Central, com o apoio dos Pontos Focais. 

8. FERRAMENTA 12 – Ficha de controlo do n.º de projetos relevantes: introduzidos no sítio da 

RRN, a preencher pela Unidade Técnica Central. 

9. FERRAMENTA 13 – Ficha de controlo do n.º de projetos relevantes: divulgados na Folha 

Informativa, a preencher pela Unidade Técnica Central. 

10. FERRAMENTA 14 - Ficha de controlo dos documentos produzidos no âmbito do 

acompanhamento e avaliação do Plano de Ação e Comunicação da RRN. Produzidos no âmbito 

das reuniões da Unidade Técnica e Conselho de Coordenação, a preencher pela Unidade 

Técnica Central e pelos Pontos Focais. 

 

NOTA 

A autoavaliação representa uma ferramenta essencial para recolher uma visão externa da atividade da 
Rede, no entanto, levanta-se a questão da representatividade da amostra. Dependerá da capacidade da 
Rede (UT central e Pontos focais) de mobilizar uma variedade de atores e estruturas, significativas. 
Apenas os atores mais motivados vão colaborar e responder aos questionários. 

Os modelos e métodos de amostragem propostos, poderão ser melhorados. O envio do questionário 
deverá ser o mais abrangente possível. Deverá ser enviado a todos aqueles que são potencialmente 
“afetadas” pela Rede, (beneficiários FEADER, comunidades rurais, etc.) com o objetivo de obter uma 
amostra representativa, de respostas. 
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ANEXOS 

1. Procedimentos 

2. Planeamento e controlo 

 

1. Procedimentos 

a) Consultar o Quadro de Planeamento e controlo para aferir qual a tarefa afeta a cada 

técnico/ponto focal e a periodicidade de atualização de cada ferramenta assim como 

“como obter a informação”. 

 

b) Ferramenta 2: Base de Dados-eventos e Ferramenta 6: Questionário Publicações. Estas 

Ferramentas encontram-se disponíveis no sítio da RRN – Avaliação da RRN – Aceder às 

ferramentas. 

Cada técnico responsável por estas ferramentas terá de preencher os respetivos 

questionários “Google Drive”, no que respeita a eventos ou publicações, 

organizados/editadas, pela entidade que representa e terá ainda que enviar 

periodicamente aos membros, de nível nacional ou regional, (com prazo para 

resposta).  

Será criada uma “conta Google” para cada Ponto Focal de modo a possibilitar a 

receção e controlo dos questionários respondidos pelos membros regionais. As 

respostas deverão ser tratadas e enviadas para a UT Central. Entende-se por tratadas, 

organização num Quadro de fácil consulta. As técnicas responsáveis por estes 

questionários, na UT Central, terão acesso à conta Google da RRN, para receção das 

respostas. 

Preenchimento dos questionários: Caso seja detetado algum erro no preenchimento 

do questionário, após envio do mesmo, terá de ser preenchido novo questionário e 

posteriormente dar baixa do questionário com erro, no Excel de receção das 

respostas; 
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2. Planeamento e controlo 

 

Ferramenta 

1
Mensal

informação 

recolhida por 

intermédio do 

Formulário de 

caracterização dos 

atores da Rede e da 

Base de 

dados_identificação 

dos atores da Rede. 

Ferramenta 

2

Semestral (junho 

e dezembro)

Nossas atividades e 

Membros
x

Enviar para 

os membros 

regionais

Ferramenta 

3

Sempre que 

houver eventos
x

Sempre que 

houver 

eventos

x

Ferramenta 

3 a

Sempre que 

houver ações de 

formação

x

Sempre que 

houver ações 

de formação

Ferramenta 

4
Anual (novembro)

Enviar a todos os 

membros

Ferramenta 

5

Intercalar ou 

final das 

atividades do GT

x x

Ferramenta 

6

Semestral (maio e 

novembro)

Enviar para os 

membros nacionais
x

Enviar para 

os membros 

regionais

Ferramenta 

7
Contínua

Ponto Contacto da 

REDR, RRNs e GAL de 

outros EM

Ferramenta 

8
Contínua

Ponto Contacto da 

REDR e RRNs de 

outros EM

x

Registo de 

participação 

em eventos 

Ferramenta 

9

Semestral (junho 

e dezembro)

Autoridade de 

Gestão

Ferramenta 

10

Sempre que 

houver reuniões
Reuniões x

Ferramenta 

11

Trimestral (abril, 

julho, outubro, 

dezembro) 

GAL, Pontos focais, 

DRAPs, AG, Base de 

dados dos projetos 

do PDR

GAL, outras 

entidades 

regionais

Ferramenta 

12
Mensal Sítio

Ferramenta 

13

Trimestral 

(março, junho, 

setembro, 

dezembro)

Folha Informativa

Ferramenta 

14

Semestral (junho 

e dezembro)

Documentos 

internos
x

Documentos 

internos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ficha de controlo dos 

documentos produzidos 

no âmbito do 

acompanhamento e 

avaliação do Plano de 

Ação e Comunicação da 

RRN.

Questionário Grupos de 

Trabalho Temáticos

Questionário 

Publicações

Quadro Excel 

cooperação

Quadro Excel atividades 

da REDR e da PEI AGRI e 

Nacionais

Quadro Excel Projetos 

RRN

Folhas de Presença

Ficha de controlo do n.º 

de projetos relevantes, 

introduzidos na Base de 

Dados

Ficha de controlo do n.º 

de projetos relevantes, 

introduzidos no sítio da 

RRN

Ficha de controlo do n.º 

de projetos relevantes, 

introduzidos na Folha 

Informativa da RRN

Questionário de 

avaliação dos eventos 

(proposta)

Questionário de 

avaliação dos 

eventos_específica 

ações de formação 

Questionário avaliação 

da Rede

Participantes 

nos eventos

Ficha de Sistematização 

de dados dos membros 

da Rede

Base de dados_eventos

Pontos 

Focais

Coordenadores 

dos Grupos de 

Trabalho

Como obter a 

informação
FERRAMENTAS Periodicidade

Como obter 

a informação

Unidade 

Técnica Central

x


