FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
1 – Designação do Projeto
Titulo do Projeto

1.1 – Identificação do Promotor do Projeto
Designação_________________________________________________________
Morada____________________________________________________________
Localidade__________________________________________________________
Código Postal _______________________________________________________
N.I.F / N.P.C. ____________________________________
Telefone ________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Pessoa de Contacto ____________________________________________________
Função ______________________________________________________________
2 – Identificação do Coordenador do Projeto
Nome________________________________________________________________
Função ______________________________________________________________
Telefone ________________________________________
E-mail _______________________________________________________________

2.1 - Resumo do Curriculum Vitae do Coordenador do Projeto
Máximo 1000 carateres, incluindo designadamente a experiência de gestão de projetos e a experiência de trabalho na área do projeto

3 - Caraterização do Projeto
3.1 – Principais grupos-alvo do Projeto

3.2 – Caraterização / diagnóstico da situação do(s) grupo(s)-alvo sobre o qual o
projeto irá intervir. Máximo 1000 carateres

3.3 – Objetivos do projeto
Máximo 500 carateres

3.4 – Descrição do projeto
Máximo 2000 carateres, indicando e descrevendo cada componente do projeto apresentada no orçamento (Secção 3.10) e no calendário
(secção 3.11), atividades, resultados e o impacto esperado.

3.5 – Metodologia proposta para a execução do projeto
Máximo 1000 carateres, evidenciando a adequabilidade das medidas, ações e instrumentos adotados face ao diagnóstico efetuado (situação
de partida e que se pretende melhorar)

3.6 – Caraterísticas inovadoras do projeto
Máximo 1000 carateres evidenciando como o projeto incorpora ou é conducente a novas soluções/abordagens para as necessidades sociais,
culturais, artísticos e recreativos.

3.7 – Plano de comunicação associado ao projeto
Máximo 500 carateres, detalhando as medidas propostas (tipo, dimensão e âmbito dessas ações – anexar plano detalhado, adequabilidade das
medidas propostas aos objetivos do projeto e o impacto previsto da divulgação dos resultados do projeto.

3.8 – Mecanismos propostos para supervisão e avaliação de Projeto
Máximo 500 carateres, evidenciando a existência e adequabilidade de mecanismos de supervisão do projeto em fase de implementação e de
posterior avaliação do mesmo promotor

3.9 – Articulação (sinergia) com outras Parcerias pela Entidade
Máximo 500 carateres, indicando, designadamente o número de projetos realizados anualmente pela promotora (em média nos últimos 3 anos) que
envolvem sinergia com o projeto agora candidato

3.10 – Orçamento
Orçamento discriminado por tipologia da despesa ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Financiamento por parte da Entidade Promotora ______________________________
Comparticipação da Fundação ____________________________________________
Comparticipação de outras Entidades ______________________________________
3.11 – Calendário com cronograma de ação de implementação do Projeto

Data _________________________ , ______ de ____________________ de____
Assinatura da Direção da Instituição

