
FICHA DE CANDIDATURA

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS NO ÂMBITO DO APOIO TÉCNICO E 
FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS LGBTI 

  
Todos os campos são de preenchimento obrigatório devendo a candidatura ser acompanhada 

de todos os elementos e documentos exigidos no Regulamento.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Denominação

NIPC CAE

Sede (Morada)

Contacto da empresa

Nome do Contacto

email Telef/Tm

2. IDENTIFICAÇÃO DO/S MEMBRO/S QUE OBRIGAM A ENTIDADE
Referências Bancárias

Banco

Nome do Titular da conta

IBAN

Freguesia

Concelho

Distrito

distributed



3. CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Âmbito Geográfico Nacional Regional Local

Número de Associados

Objeto Social

4. EXPERIÊNCIA DA ENTIDADE

Para o preenchimento deste ponto, deve descrever a experiencia da entidade quanto aos itens:: 
- Data de início de atividade (com os objectivos) 
- Projetos já desenvovidos na área 
- Projetos/atividades a decorrer na área 
- Projetos/atividades complementares à presente candidatura



5. PROPOSTA TÉCNICA

5.1. - DESCRIÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA

Devem constar neste campo informações sucintas sobre:  
- Nome 
- Habilitações literárias 
- Tempo de afetação 
- Experiencia profissional relevante na área 
- Formação relevante na área



5.2. - TIPO DE INICIATIVA

A entidade deve assinalar o tipo de iniciativa e fundamentar no campo respetivo 

Nova De continuidade Complementar a outro projeto 

5.3. - ASPETOS INOVADORES

Selecione uma ou mais hipóteses e justifique 

Grupo Alvo Contexto Estratégias Materiais produzidos Parcerias



5.4. - OBJETIVOS GERAIS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definição e Identificação dos objetivos gerais e específicos, de forma clara:

5.5. - CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO

Este campo deve ser preenchido com dados que permitam a caraterização do/s grupo/s alvo ao nível 
quantitativo e qualitativo com aspetos que considerem pertinentes e que contribuam para a identificação das 
necessidades da população.



5.6. - PARCERIAS

Devem ser identificadas parcerias pertinentes para a execução do projeto, nomeadamente identificando o 
tipo de colaboração e distinguindo por: 
- Parcerias estabelecidas (através de protocolo) 
- Possíveis parcerias    

5.7. - INDICADORES

A entidade deve identificar os indicadores de processo e de resultado do projeto



5.8. - METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO

A entidade deve descrever e justificar o modelo de avaliação quanto ao tipo de: 
- Metodologia 
- Avaliação processo ou resultados 
- Instrumentos

A entidade deve identificar o periodo de execução do projetos e as datas de execução das respectivas 
atividades

5.9. - PERIODO DE EXECUÇÃO



6. PEDIDO DE FINANCIAMENTO

7. - IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTOS AO FOMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição das atividades Valor

Total

7.1. Projeto com: Memória descritiva que inclui os objetivos e resultados a atingir

Cronograma de execução

Identificação e caracterização da equipa técnica responsável pelo projeto e respetivos curricula vitae

Identificação dos parceiros envolvidos no projeto, quando existam

Orçamento global do projeto e das atividades a desenvolver

7.2. Fotocópia do documento de constituição da entidade e dos seus respetivos estatutos 

Sim

Entregue em concurso anterior, não tendo havido alteração estatutária desde então

7.3. Fotocópia da ata de eleição dos corpos sociais em exercício e do comprovativo da respetiva 
tomada de posse 

Sim

Entregue em concurso anterior, não tendo havido alteração estatutária desde então



7.4. Certidões de não divida aos serviços da Administração Fiscal e Segurança Social, válida à data 
da apresentação da candidatura

7.5. Declaração que ateste a veracidade das informações prestadas, subscrita por pessoa(s) que, 
em termos estatutários ou por mandato ou em representação, vincula(m) a entidade beneficiária

7.6 Declaração de autorização para a CIG reproduzir e/ou divulgar os projetos e/ou produtos 
criados

Envie este formulário através de mail 

Agradecemos a vossa colaboração
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