PROGRAMA MARVILA, FREGUESIA SOLIDÁRIA
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

DADOS GERAIS DA CANDIDATURA
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome ou designação social - __________________________________________________
Morada - __________________________________________________________________
Localidade - _______________________

Código Postal - _________________

Distrito - __________________________

Concelho - _____________________

Freguesia - ________________________

Bairro - _______________________

Telefone - _______________________

Fax - _________________________

E-mail - ___________________________________________________________________
Nº Ident. Segurança Social (NISS) - ______________________
Data Inscrição na DGSS - _________________________
Nº Ident. Fiscal (NIPC ou NIF) - _______________ Código Rep. Finanças - ______________
Nome Rep. Finanças - ________________________
Natureza Jurídica - __________________________
Missão da Instituição (conforme estatutos)

Publicação no D.R. nº

Série

Página(s)

Data
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
2.1. Designação
Nome do Projecto: _________________________________________________________
2.2. Identificação do Projecto
Aumento de Vagas num Serviço já existente ___________

Serviço Novo ____

a) Caracterização Geral do Projecto (Descrição breve dos serviços/respostas sociais)

b) Objectivos Gerais
1 ________________________________________________________________________________
2 ________________________________________________________________________________
3 ________________________________________________________________________________
Outros ___________________________________________________________________________

c)

Objectivos Específicos

1 ________________________________________________________________________________
2 ________________________________________________________________________________
3 ________________________________________________________________________________
4 ________________________________________________________________________________
5 ________________________________________________________________________________
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d) Caracterização dos Destinatários (Público-alvo)
Número de utentes _________
Escalão Etário __________
Masculino __________

Feminino __________

e) Duração
Data Início ___/___/____
f)

Data Fim ___/___/_____

Local de Implementação do Projecto:
Bairros:_______________________________________________________________________

2.3. Parceiros e seus Contributos (Recursos materiais, humanos, espaços e outros)
1.
2.
3.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.4. Responsável pela Candidatura
Nome: ________________________________________________________________________
Função:_______________________________________________________________________
Contacto telefónico:__________________________________
E-mail:________________________________________________________________________
(Pessoa a contactar)
Nome: ________________________________________________________________________
Função:_______________________________________________________________________
Contacto telefónico:__________________________________
E-mail:________________________________________________________________________
2.5. Recursos Humanos (Indicar sucintamente quais os recursos humanos, técnicos e não técnicos a
afectar às respostas sociais a desenvolver)
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2.6. Sustentabilidade e Inovação (Indicar sucintamente as estratégias que permitirão assegurar a
continuidade sustentada do Projecto uma vez findo o apoio da Junta e faça notar o carácter
inovador da vossa candidatura)

3. RESULTADOS ESPERADOS (Indicar benefícios esperados para o Grupo-alvo)

4. ORÇAMENTO
Descreva sucintamente o tipo de despesa
1. Recursos Humanos
2. Seguros
3. Transportes
4. Alimentação
5. Despesas de funcionamento
(água, luz, material de escritório, papelaria)
6. ________________________________
7. ________________________________
8. ________________________________
Total de apoio pedido à J.F.M.

Totais
___________________€
___________________€
___________________€
___________________€
___________________€
____________________€
____________________€
____________________€
____________________€
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Outros Apoios Financeiros
Contribuição dos destinatários

_____________________€

Contribuição de outras entidades

______________________€

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Indique quais as outras entidades apoiantes e qual o montante dado ou pedido)

- Declaro que estas respostas sociais candidatas não foram objecto de financiamento, comunitário ou
nacional, para as mesmas despesas.

□

- Declaro possuir capacidade técnica para a execução desta candidatura.

□

- Declaro que a programação financeira apresentada na presente candidatura será cumprida.

□

- Declaro que são verdadeiras todas as informações constantes no presente formulário, que não foram
omitidas quaisquer informações relevantes e que tomei conhecimento do Regulamento da J.F.M. .

Data:___/___/______

□

Assinatura*:_____________________________________

(*) Assinatura de quem tenha poderes para representar a entidade e competências para o acto, reconhecida nos termos
legalmente previstos e deve estar devidamente carimbada.
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