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Ficha de Candidatura

Quem propõe a 
candidatura?

O próprio___ Outro _____

Contatos do 
proponente

Nome: 

e.mail:

contato telefónico: ___________   _______________   ________________

Título (designação da iniciativa candidata)

Entidade 
promotora

(nome da entidade ou do(s) responsáveis)

Contatos dos 
promotores

Morada:
e.mail:
contato telefónico: ___________   _______________   ________________

Outras entidades 
envolvidas

(nome(s))

Sumário (Breve descrição da candidatura – máximo 1000 caracteres )

Palavras-chave (máximo de 5 palavras)

Incidência 
territorial

(a incidência em Portugal é obrigatória, podendo ser acumulada com outras 
incidências territoriais – marcar com uma X)
Portugal Mediterrâneo Europa Outros

Destinatários  

Descrição da 
candidatura

(máximo 6000 caracteres, devendo utilizar os seguintes tópicos para a descrição da 
candidatura)

(período de execução)
(motivação- despoletador da iniciativa)
(atualidade)
(originalidade)
(recursos utilizados)
(memória descritiva – detalhes)
(em que é que contribui para a criação de pontes e diálogos)
(em que é que contribui para o respeito pelas diferenças)
(em que medida assegura uma abordagem plural e o respeito pela diversidade)
(em que é que assegura uma ligação a causas de cidadania)
(em que é que contribui para a visibilidade de causas ou fatores de singularidade)
(outros elementos descritivos ou complementares)



Principais 
Resultados

(máximo 2000 caracteres)

Comentários e 
Reflexão Critica

(máximo 1000 caracteres)

Identificação de 
elementos 
adicionais de 
complemento à 
candidatura 
(Anexos)

(listar e identificar eventuais anexos de complemento à candidatura)

Nota1: os anexos que não conseguirem ser submetidos com a candidatura devem 
ser enviados directamente para o e.mail: jurimp2013@gmail.com devendo na sua 
designação começar por  identificar o título da candidatura e o número do Anexo. 
Ex: As Raízes_Anexo 1.doc

Nota2: se porventura ocorrer um qualquer erro no preenchimento do formulário 
pode acontecer que não fiquem em memoria os anexos que inseriu! Verifique 
sempre que inseriu os anexos que pretende antes de submeter a candidatura!

ATENÇÃO

Confirme sempre a submissão da sua candidatura para o e.mail  jurimp2013@gmail.com

colocando simplesmente o título da candidatura no “assunto”, para poder receber a 
confirmação da sua recepção!
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