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Plano de alcance e selecção – Modelo

O objectivo deste plano é determinar os passos-chave que a organização irá dar para alcançar e identificar o(s) grupo(s) alvo das 
suas actividades.  

A secção 1 deste plano descreve os pontos-chave e as questões que a organização terá em consideração no planeamento e 
execução deste plano. A Secção 2 esboça o plano específico e os passos que a organização irá seguir. 

Secção 1 – Contexto e Considerações-chave 

Contexto e antecedentes 

 z Inclua antecedentes sobre o projecto e as principais actividades em que terá de envolver os beneficiários
 z Descreve brevemente os grupos-alvo que foram identificados durante a fase ‘Conceber’
 z Inclua quaisquer critérios de selecção que já tenha identificado para grupos-alvo
 z Descreve as considerações chave que a equipa deve ter em mente ao desenvolver e executar o plano de alcance e selecção; 
estas podem incluir:

 { O plano deve assegurar que as mulheres, os jovens, as pessoas com deficiência e os grupos marginalizados sejam incluídos 
e apoiados para participarem activamente

 { O processo de selecção dos beneficiários será claro, justo e transparente. 
 { A organização deverá avaliar os danos potenciais que o processo de selecção poderá causar, alienando, estigmatizando ou 

marginalizando indivíduos ou grupos, e deverá tomar medidas neste plano para mitigar estes danos potenciais. 
 { A organização deverá identificar oportunidades para reforçar os conectores e fazer avançar a coesão social ou construir 

capital social através do seu plano de alcance e selecção].

Público(s)-alvo
Identifique o(s) seu(s) grupo(s) alvo e como planeia envolvê-los; adicione mais caixas conforme necessário.

QUEM É O GRUPO-ALVO?
(Por ex. jovens entre 18 e 29 anos, pais, 
organizações que prestam serviços a 
jovens)

PORQUE É QUE OS ENVOLVE? 
(Por ex. Encorajá-los a candidatarem-
se a participar numa actividade, 
assegurando que compreendem a 
actividade e apoiam a participação dos 
seus filhos, etc.)

QUAL É A SUA ABORDAGEM PARA 
OS ENVOLVER? 
Quais são as ferramentas, métodos ou 
mensagens a que este público seria 
mais receptivo? 
(Por ex., boca a boca, redes sociais, 
rádio, reuniões presenciais, etc.)



Secção 2: Plano
As etapas aqui incluídas são ilustrativas; a organização irá definir as etapas específicas que funcionam para o seu projecto/
actividade.

Etapa 1: Divulgação e Sensibilização da Comunidade

Etapa 2: Recepção de Candidaturas 

DURAÇÃO:
(data prevista de início e fim)

MEMBROS RESPONSÁVEIS DA EQUIPA:
(Nomes e cargos)

ORGANIZAÇÕES DE APOIO/INDIVÍDUOS: 
(Lista de quaisquer organizações e/ou indivíduos que serão envolvidas 
para apoiar esta etapa) 

GRUPO(S)-ALVO: 
(com base na lista identificada na secção 1)

ACTIVIDADES PLANEADAS: 
(Enumere detalhadamente as principais actividades e tarefas que estão 
planeadas no âmbito desta etapa)

RESULTADOS-CHAVE & REALIZAÇÕES: 
(Estes incluem resultados ou documentos esperados, material ou 
conteúdo produzido no âmbito desta etapa)

ESTIMATIVA DE CUSTOS PREVISTOS: 
(Indique os principais elementos de custo e o seu montante estimado)

DURAÇÃO:
(data prevista de início e fim)

MEMBROS RESPONSÁVEIS DA EQUIPA:
(Nomes e cargos)

ORGANIZAÇÕES DE APOIO/INDIVÍDUOS: 
(Lista de quaisquer organizações e/ou indivíduos que serão envolvidas 
para apoiar esta etapa) 

GRUPO(S)-ALVO: 
(com base na lista identificada na secção 1)

ACTIVIDADES PLANEADAS: 
(Enumere detalhadamente as principais actividades e tarefas que estão 
planeadas no âmbito desta etapa)

RESULTADOS-CHAVE & REALIZAÇÕES: 
(Estes incluem resultados ou documentos esperados, material ou 
conteúdo produzido no âmbito desta etapa)

ESTIMATIVA DE CUSTOS PREVISTOS: 
(Indique os principais elementos de custo e o seu montante estimado)



Etapa 4: Confirmação e comunicação das decisões de selecção

DURAÇÃO:
(data prevista de início e fim)

MEMBROS RESPONSÁVEIS DA EQUIPA:
(Nomes e cargos)

ORGANIZAÇÕES DE APOIO/INDIVÍDUOS: 
(Lista de quaisquer organizações e/ou indivíduos que serão envolvidas 
para apoiar esta etapa) 

GRUPO(S)-ALVO: 
(com base na lista identificada na secção 1)

ACTIVIDADES PLANEADAS: 
(Enumere detalhadamente as principais actividades e tarefas que estão 
planeadas no âmbito desta etapa)

RESULTADOS-CHAVE & REALIZAÇÕES: 
(Estes incluem resultados ou documentos esperados, material ou 
conteúdo produzido no âmbito desta etapa)

ESTIMATIVA DE CUSTOS PREVISTOS: 
(Indique os principais elementos de custo e o seu montante estimado)

Etapa 3: Avaliar as candidaturas e seleccionar os participantes de forma transparente

DURAÇÃO:
(data prevista de início e fim)

MEMBROS RESPONSÁVEIS DA EQUIPA:
(Nomes e cargos)

ORGANIZAÇÕES DE APOIO/INDIVÍDUOS: 
(Lista de quaisquer organizações e/ou indivíduos que serão envolvidas 
para apoiar esta etapa) 

GRUPO(S)-ALVO: 
(com base na lista identificada na secção 1)

ACTIVIDADES PLANEADAS: 
(Enumere detalhadamente as principais actividades e tarefas que estão 
planeadas no âmbito desta etapa)

RESULTADOS-CHAVE & REALIZAÇÕES: 
(Estes incluem resultados ou documentos esperados, material ou 
conteúdo produzido no âmbito desta etapa)

ESTIMATIVA DE CUSTOS PREVISTOS: 
(Indique os principais elementos de custo e o seu montante estimado)

Evidência de eficácia e avaliação
Identificar como e quem monitora os resultados e produtos  esperados para cada etapa do plano 

REALIZAÇÃO/REALIZAÇÃO COMO SERÁ CONTROLADO?
QUEM É RESPONSÁVEL PELO 

SEU CONTROLO?


