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Descrição do projeto 

Especifique 

Instituição requerente 

Especifique 

 

# Lógica de impacto Indicadores de sucesso Fontes de informação/ 
Métodos 

Principais premissas/riscos 

 Objetivos do projeto 
(“Outcomes”) 

Quais são os objetivos específicos 
do projeto? Os objetivos do projeto 
são entendidos como uso e 
aplicação concretos dos resultados 
(Outputs) 

Para metas de projeto adicionais 
(Outcomes), adicione novas linhas 
na tabela. 

Quais indicadores quantitativos e 
qualitativos podem ser usados para 
medir se os respectivos objetivos do 
projeto foram alcançados? 

 

Como coletar os dados necessários 
para medir os indicadores (fontes 
de informação, métodos, se 
aplicável)? 

 

Quais são os pré-requisitos para 
que o objetivo do projeto seja 
alcançado? Existem riscos 
previsíveis? 

OC1 Especifique Especifique Especifique Especifique 

OC2 Especifique Especifique Especifique Especifique 

 Resultados (Outputs) 

Quais resultados concretos das 
medidas/atividades devem levar 
aos objetivos do projeto? 

Para mais resultados (Outputs), 
insira novas linhas da tabela. 

Quais indicadores quantitativos e 
qualitativos podem ser usados para 
medir se os resultados foram 
alcançados? 

 

Como coletar os dados necessários 
para medir os indicadores (fontes 
de informação, métodos, se 
aplicável)? 

Quais condições devem ser 
atendidas para que o resultado seja 
alcançado? Existem riscos 
previsíveis? 



 

Visão geral do planejamento do projeto (BMZ) 
 

Visão geral do planejamento do projeto (BMZ) – NoPa 2.0 – P31 – 09/2022 – V 2.1 página 2 de 2 

 

OP1 Especifique Especifique Especifique Especifique 

OP2 Especifique Especifique Especifique Especifique 

 

# Título das medidas/atividades Lógica de impacto Lógica de impacto Principais premissas/riscos 

 Medidas / Atividades1 

Nomeie brevemente as 
medidas/atividades planejadas (use 
o título da medida/atividade de 
forma análoga na descrição do 
projeto) 

Insira novas linhas de tabela para 
outras medidas/atividades 
planejadas. 

Organize as medidas/atividades de 
acordo com os resultados 
desejados do projeto (Outputs) 
inserindo o número correspondente 
nesta coluna (OP1, OP2 etc.) 

Organize as medidas/atividades de 
acordo com os objetivos desejados 
do projeto (Outcomes) inserindo o 
número correspondente nesta 
coluna (OC1, OC2 etc.) 

Quais são os pré-requisitos para 
que as medidas/atividades sejam 
implementadas? Existem riscos 
previsíveis? 

M/A1 Especifique Especifique Especifique Especifique 

M/A2 Especifique Especifique Especifique Especifique 

M/A3 Especifique Especifique Especifique Especifique 

 

 
1 Uma medida/atividade pode ser apresentada individualmente ou em grupos, por exemplo, "Cinco eventos", desde que contribuam para o mesmo objetivo do projeto (Outcome 

de um projeto). 


