PRÉMIO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA
13ª Edição (2022)
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

DADOS DA INSTITUIÇÃO
1. GERAIS
Denominação social:

(máximo 100 carateres)

Sede social (morada)
Localidade

Cod. Postal

Freguesia

-

Concelho

Distrito

Telef. (1)
Telef. (2)

E-mail

Sítio de Internet
Nº Identificação Fiscal (NIPC ou NIF)

Nº Identif. Segurança Social (NISS)

Natureza Jurídica

Ano de Constituição
(IPSS, Associação, ONG, outra, especificar)

(só instituições privadas)

Objeto Social* (conforme estatutos)
(máximo 1 500 carateres)

Órgãos Sociais* (conforme estatutos)
(máximo 750 carateres)

Composição dos Órgãos Sociais* (identificação dos Presidentes/Titulares máximos de cada órgão)
(máximo 750 carateres)

*Instituições Públicas – preencher com as necessárias adaptações
Recursos Humanos (total da instituição)
Nº Trabalhadores

Homens

Mulheres

Nº Trabalhadores por níveis de qualificação
Ensino Básico

Ensino Secundário

Bacharelato/Licenciatura/Mestrado (Bolonha)

Mestrado (Pré-Bolonha)

Doutoramento/Pós-Doutoramento

Nº Voluntários (excluindo Órgãos Sociais)
(só instituições privadas)

Recursos Materiais (total da Instituição)
Bens Imóveis (terrenos, frações autónomas, outros)

(máximo 750 carateres)

Bens Móveis principais (veículos, equipamento administrativo, outros)

(máximo 750 carateres)

Recursos Financeiros* (repartição das receitas anuais por fontes de

(máximo 750 carateres)

financiamento, em percentagem - ex: Estado, Utilizadores, Quotas, Donativos)

*Instit. Públicas – preencher com as necessárias adaptações
Contas (2021)
Custo e Perdas

Proveitos e Ganhos

Resultado Líquido Exercício

2. HISTORIAL*

(Descrição sumária das atividades desenvolvidas pela instituição. NÃO INCLUIR informação relativa ao projeto concorrente. Se não existirem atividades
para além do projeto concorrente, deixar este espaço em branco)
(máximo 3 750 carateres)

*Instituições Públicas – preencher com as necessárias adaptações

DADOS DO PROJETO CONCORRENTE
1. PROBLEMA
1.1 Identificação (descrever o problema subjacente ao projeto e o seu contexto envolvente)
(máximo 3 750 carateres)

1.2 Caracterização - Definir as características do problema identificado por referência aos critérios seguintes:
1.2.1 Relevância (importância do problema identificado, em função da sua abrangência territorial e representatividade face ao grupo-alvo)

(máximo 2 250 carateres)

1.2.2 Gravidade (consequências do problema identificado, em função dos efeitos produzidos face ao grupo-alvo e dos custos sociais, económicos e
ambientais decorrentes da sua não resolução)

(máximo 2 250 carateres)

1.2.3 Cobertura (inexistência, insuficiência ou ineficácia/ineficiência das soluções existentes para o problema identificado face ao grupo-alvo)

(máximo 2 250 carateres)

2. PROJETO
2.1 Nome (designação atribuída ao projeto) e Domínio de intervenção (4.1 a 4.10 do Regulamento – designar por extenso domínio e subdomínio(s))
(máximo 750 carateres)

2.2 Localização (área(s) geográfica(s) onde são gerados os impactos do projeto)
(máximo 750 carateres)

2.3 Grupo-alvo (segmento(s) da população beneficiária do projeto e número de beneficiários abrangidos)
(máximo 750 carateres)

2.4 Descrição e Objetivos (descrever o projeto e definir o(s) seu(s) objetivo(s) face ao problema identificado em 1.1)
(máximo 3 750 carateres)

2.5 Execução (descrever as atividades desenvolvidas ou a desenvolver destinadas à concretização do projeto)
(máximo 3 750 carateres)

2.6 Cronograma de Execução (data de início, datas intermédias e data de conclusão do projeto, referindo cada uma das atividades descritas em 2.5)
(máximo 3 750 carateres)

2.7 Financiamento/Sustentabilidade (recursos humanos, materiais e financeiros afetos às atividades desenvolvidas ou a desenvolver e respetivas fontes
de financiamento)
(máximo 3 750 carateres)

2.8 Impacto (resultados esperados em função dos benefícios quantitativos e qualitativos diretos da solução encontrada face ao grupo-alvo, tendo em
conta o número e o seu grau de utilidade em relação aos beneficiários abrangidos e de benefícios indiretos para a comunidade em geral)
(máximo 3 750 carateres)

2.9 Escalabilidade e Replicabilidade (potencial de crescimento do projeto para abranger um maior número ou gerar benefícios qualitativos acrescidos, face
ao seu grupo-alvo (escalabilidade), ou aptidão demonstrada pelo projeto para poder ser aplicado em diferentes contextos territoriais, económicos ou
sociodemográficos (replicabilidade))
(máximo 3 750 carateres)

2.10 Institucionalização (capacidade demonstrada pelo projeto de configurar um modelo de intervenção suscetível de ser adotado pela sociedade em
geral ou que aspire a tornar-se alternativa ou complemento de políticas públicas no seu domínio de atuação)
(máximo 3 750 carateres)

2.11 Capacidade (qualificação e perfil de competências da instituição promotora e dos recursos humanos afetos à conceção ou execução do projeto
concorrente)
(máximo 3 750 carateres)

2.12 Experiência (trajeto de intervenção e resultados obtidos pela instituição promotora em projetos anteriores no âmbito do Regulamento do Prémio)
(máximo 3 750 carateres)

2.13 Gestão (adoção pela instituição promotora de boas práticas de gestão, designadamente através da certificação dos seus sistemas de gestão, políticas
de recursos humanos e adesão a princípios e práticas de sustentabilidade ambiental, e aplicação pela mesma de metodologias e sistemas de avaliação de
resultados do projeto concorrente e de outros em que tenha estado anteriormente envolvida)
(máximo 3 750 carateres)

Observações/Comentários/Sugestões
(máximo 3 750 carateres)

Notas e Recomendações:
1. Leia atentamente o Regulamento do Prémio antes de proceder ao preenchimento do Formulário de Candidatura.
2. Responda a todas as perguntas com clareza e concisão procurando ainda evitar respostas redundantes às questões que são colocadas.
3. O Formulário de Candidatura foi elaborado de modo a que a resposta a cada questão satisfaça uma necessidade de informação concreta
e distinta em relação às demais questões permitindo assim a correta avaliação das candidaturas em condições de rigor e imparcialidade.
4. Não responda às questões para as quais não disponha de informação ou em que tenha dúvidas sobre a sua correção e verificabilidade.
5. O Formulário de Candidatura é o único documento de apreciação da 1ª fase de seleção e avaliação das candidaturas, não sendo admitida
a junção de quaisquer outros documentos, a menos que expressamente solicitados pelo Comité de seleção.
6. Utilize o espaço reservado a Observações/Comentários/Sugestões para dar a conhecer algum aspeto da candidatura que considere
pertinente e que não se encontre patente em qualquer das questões do Formulário de Candidatura.
7. Antes de preencher o Formulário de Candidatura e caso julgue necessário, esclareça todas as dúvidas junto do endereço de correio
eletrónico referido no Regulamento do Prémio.
8. Reveja cuidadosamente e imprima o Formulário de Candidatura antes de proceder ao seu envio.

Autorizo a remessa e tratamento dos dados solicitados no presente Formulário de Candidatura.
Os dados solicitados serão exclusivamente utilizados para efeitos da atribuição do Prémio, comprometendo-se a Fundação Manuel
António da Mota, entidade organizadora, e a TSF – Rádio Notícias, parceiro de comunicação, a observar rigoroso sigilo e
confidencialidade no seu tratamento e divulgação, salvo no que respeita à atribuição do Prémio e inerente tramitação do mesmo
prevista no Regulamento em vigor (assinalar com X).

Data ___ / ___ / ___

P’ Instituição

________________________________

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

________________________________
________________________________
________________________________

