ANEXO XII

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Título do Projeto:

Nome da Zona Turística (se for o caso):

Município:

INFORMAÇÕES GERAIS

1.

Nome do responsável Técnico:

2.

Endereço, Município, Estado:

3.

Telefone, Fax, Endereço Eletrônico:

Período a que se refere o Relatório: De________(mês/ano) a ________( (mês/ano)

Decoração nas ruas
Estrutura de Palco

Sim

Não

Acesso fácil

Sim

Não

Sim

Não

Estacionamento Fácil

Sim

Não

Sim

Não

Limpeza Pública

Boa

Ruim

Estrutura geral do
Festejo

Sinalização
Estrutura de Hospedagem
funcionando bem
Engarrafamento na entrada

Estrutura de Alimentação
Sim

Não

Funcionando bem

Sim

Sim

Não

Escassez de Banheiros

Sim

Não

Não

do município
Dificuldade

Públicos

Dificuldade de

encontrada na

Estacionamento

Sim

Não

Sim

Não

Atraso nas Apresentações

Sim

Não

Sim

Não

estrutura do festejo
Faltou cumprimento da
programação

Faltou comida no
município

Qual o público do projeto?
A população participa do festejo?

A população de municípios circunvizinhos participa do
festejo?

Visitantes de outros estados puderam ser vistos nos festejos?

Visitantes de outras regiões do estado puderam ser
vistos nos festejos?

Descreva como o projeto se relacionou com o público

Descreva a estratégia de divulgação utilizada para chamar público

Que tipos de alianças e parcerias o Projeto estabeleceu ao longo do apoio da BAHIATURSA? (Pode assinalar mais de
uma alternativa)
[ ] Parcerias técnicas (cooperação para uso de tecnologias, conhecimentos, metodologias, etc.)
[ ] Parcerias em recursos humanos (funcionários cedidos por outras organizações)
[ ] Parceria para uso de recursos materiais (salas, veículos, equipamentos, etc.)
[ ] Parceria para uso de recursos financeiros
[ ] Outras Parcerias. Quais_______________________________________

O projeto será capaz de integrar-se e/ou interferir no aumento do fluxo turístico do Município que celebrou o
presente convênio? De que forma?
(*) Entende-se por políticas públicas o conjunto de diretrizes, estratégias, programas e ações desenvolvidas pelo poder público,
com o objetivo de universalizar o acesso de todos/as os/as cidadãos/ãs a seus direitos econômicos, sociais, políticos, culturais e
ambientais.

[ ] Sim

[ ] Não

Se sim, descreva como isso vem acontecendo:

Foi publicado algum boletim, cartaz, folder, panfleto, jornal, página na Internet ou outras ações de comunicação
com a intenção explícita de informar ou influenciar a comunidade e/ou opinião pública em favor das causas
defendidas pelo projeto?
[ ] Sim

Se sim, anexar estes documentos.

[ ] Não

Local: Salvador, ______ de junho de 2019.

COMISSÃO DE SELEÇÃO:

Assinaturas:

