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Justificação para os Desvios:

lnquérito globalíndice de satisfação dos trabalhadoreslnd. 17

Relatório de implementação de projetoslnd. 16

Ne de inscritos em formaçãolnd. 15

Ne de reclamaçõeslnd. 14

Resposta às solicitações internas/externas dentro dos prazos defini-
dos - CGD; emails; ofícios

lnd. 13

Ns de visitasNe de yisitas às comunidades por reprêsentantes da RAMlnd. 12

Ne de candidaturasNq de candidaturas instruídas pelo CLAMlnd. 11

Ne de parcerias êm evidêncialnd. 10

públicoatendimentos ao

Ne de presenças em reunião + ne de conciliações realizadas + ns delnd.9

Ne de procedimentos de controlo interno desenvolvidoslnd.08

Percentagem de mapes e relatórios de análise e/ou de prestação de
contas apresentados, face ao total previsto

lnd.07

Relatório de avaliação de interesses e aptidões realizadaslnd.06

Relatório das sessões de dívulgação e informação nas escolas. per-
centagem de adesão das escolas contactadas.

lnd. 05

Ne de novas iniciativas promotoras da imagem e protocololnd.04

Ne de ações/eventos Íealizadoslnd.03

Ne de estudos/relatórios/artigos para divulgaçãolnd.02

Ne de estudos/relatórios/parecereslnd.01




