
 

 

RELATÓRIO DAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DA ELA 

ITI _____________________ 
 
Modelo a ser utilizado pelas Estruturas Locais de Apoio (ELA) em todas as visitas de 
acompanhamento realizadas, tendo de ser preenchido em duplicado ao “Registo de visitas de 
acompanhamento da ELA” que cada beneficiário detém em anexo ao Plano de Intervenção/Gestão 
Plurianual aprovado, sempre que diga respeito a observações relacionadas com os apoios silvo-
ambientais e baldios. 
Este relatório fica em posse da ELA, devendo existir um por cada beneficiário visitado. 
 
Esta folha deve ser multiplicada de acordo com as necessidades de registo. 
 
Nome:    _____________________________________________________ NIF: _________________________ 
Localização: Concelho___________________ Freguesia ________________________ NINGA: ______________ 

Morada:____________________________________________________________ Cód. Postal ______ - ______ 
Telef. _______________ Fax _________________Telem. ____________________ Email __________________ 

  Página n.º ___/ ___ 

Visita 
n.º 

Observações /Recomendações1 Beneficiário Identificação dos técnicos 
Data e 

carimbo 
1  

 
 
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

2  
 

 
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

3  
 

 
 
Rubrica 
_________ 
 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

4  
 

 
 
Rubrica 
_________ 
 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

5  
 

 
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

....  
 

 
 
Rubrica 
_________ 
 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

                                                 
1
 Deve ser registado o tipo de observação realizada e a sua conformidade com os compromissos específicos de cada apoio e 

as instruções emitidas pela ELA. 



 

 

    

Visita 
n.º 

Observações /Recomendações2 Beneficiário Identificação dos técnicos 
Data e 

carimbo 
  

 
 
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

   
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

   
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

   
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

2  
 

 
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

3  
 

 
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

4  
 

 
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

5  
 

 
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

   
 
Rubrica 
_________ 

 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

Nome   _________ 
Rubrica _________ 
Entidade ________ 

__/____/___ 

 

                                                 
2
 Deve ser registado o tipo de observação realizada e a sua conformidade com os compromissos específicos de cada apoio e 

as instruções emitidas pela ELA. 


