
DADOS DA INSTITUIÇÃO

1. GERAIS

Código Postal:                 - 

Concelho: Distrito:

Telefone 1: Telefone 2:

Redes sociais:

Nº Identif. Seg. Social (NISS)

IBAN

Objeto Social* (conforme estatutos)

Órgãos Sociais* (conforme estatutos)

Composição dos Órgãos Sociais* (indicação do Presidente de cada órgão)

Responsável pela elaboração da candidatura

Nome: Cargo:

Email: Telefone: 

1.2   RECURSOS HUMANOS (total da instituição)

Nº Trabalhadores Homens: Mulheres:

Nº Trabalhadores por níveis de qualificação

Ensino básico Licenciatura/Mestrado

1.3   RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS

Bens imóveis 

Recursos Financeiros

(média da repartição das receitas dos últimos três anos por fontes de financiamento)

Ensino secundário

Doutoramento/Pós-Doutoramento

Sítio Internet:

Emai: 

Freguesia:

NIPC

Localidade: 

Sede social (morada) 

Denominação social:

Bens móveis principais
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1.4 HISTORIAL E ATIVIDADE

(Breve descrição da história, missão, visão e objetivos da instituição). 

Áreas de intervenção, valências e respostas sociais (quando aplicável) e nº de beneficiários por valência (quando aplicável)

2. DADOS DO PROJETO/INICIATIVA / ATIVIDADE

2.1 CONTEXTO

(identificação e descrição do tema/problema/questão social, educativa, cultural ou ambiental que o projeto/iniciativa / atividade se propõe resolver/endereçar)

2.2 PROJETO/INICIATIVA/ATIVIDADE (Características do projeto/iniciativa/atividade (preencher campos abaixo)

Nome Área geográfica de execução

Descrição e objetivos

Cronograma de execução (início, datas intermédias e fim do projeto/iniciativa/atividade)

Orçamento (valor global dos recursos financeiros necessários à execução, discriminando por tipo de despesa e respetivo valor, e quantificando as receitas esperadas, se existentes) 

Financiamento (fontes de financiamento a que a entidade pretende recorrer, em percentagem face ao orçamento, incluindo o autofinanciamento)

Impacto (resultados esperados para os beneficiários) 

Nº de beneficiários diretos e indiretos
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Avaliação de impacto (instrumento, se existente ou previsto, a utilizar na avaliação de impacto do projeto/iniciativa/atividade) 
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Inovação (quais os aspetos inovadores, se existentes, do projeto/iniciativa/atividade) 

Trabalho em rede (projeto/iniciativa/atividade em colaboração com outra(s) entidade(s); se sim, explicar com que entidade(s) e em que consiste) 

Capacidade e experiência da entidade (em projetos/iniciativas ou atividades similares) 

Gestão (descrever as práticas de gestão da entidade, designadamente se dispõe de sistemas de gestão certificados, políticas de recursos humanos desenvolvidas, princípios e práticas

 de sustentabilidade ambiental) 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Relatório de Atividades e Contas – últimos 3 anos (Indicar sítio de internet de consulta ou enviar para geral@fmam.pt)

Outra informação – a solicitar caso a caso

              Autorizo a remessa e o tratamento dos dados solicitados no presente Formulário de Candidatura.

             (Os dados solicitados serão exclusivamente utilizados para efeitos da aplicação do presente Regulamento, sendo observado rigoroso sigilo e confidencialidade no seu tratamento.)

Data_____/___ /____ p' Instituição

(nome(s) completo do(s) responsável(is) da instituição com poderes para obrigar)


