
FORMULÁRIO 
DE CANDIDATURA



1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE

1.2. IDENTIFICAÇÃO DE FOCAL POINTS DA ORGANIZAÇÃO 

Designação

Nome de um titular de órgão social

Nome do Responsável pela candidatura

Natureza Jurídica

Contacto telefone

Contacto telefone

Identificação fiscal 

Data de constituição DD/MM/AA 

Morada

Distrito

Data de registo como IPSS (se aplicável) DD/MM/AA

E-mail

E-mail

IBAN 

Endereço Internet

Código-Postal

Função

Função

Concelho
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1.3. APRESENTAÇÃO GERAL DA ENTIDADE

I. Valências e/ou atividades da instituição 

II. Caracterização dos beneficiários diretos  

III. Fase em que se encontra a organização 

IV. Já recebeu apoio financeiro de alguma das empresas associadas do Programa, nomeadamente ANA Aeroportos de Portugal; Sotécnica; Axians?

a. Se sim, quando? 

Lançamento

Sim

Consolidação

Não

Desenvolvimento

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

I. Nome do projeto 

II. Área geográfica de implementação (  Distrito, concelho, localidade) 
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2.1. FUNDAMENTOS E CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

I. Resumo do projeto (  Qual é o problema a ser resolvido pelo projeto e qual é a lógica por trás da solução? Como é que o problema e a solução proposta estão relacionados? Pode descrever a 
solução ainda de forma genérica, porque mais à frente descreverá as atividades) 

II. Objetivos concretos (  Quais os objetivos concretos que pretendem atingir com o projeto?  i.e. 4 pessoas sem-abrigo com habitação passado 4 meses de intervenção)

III. Calendarização das atividades  (  Que atividades planeiam fazer para atingir esses objetivos concretos? )

Descrição da atividade Data inicial
DD/MM/AA

Data final
DD/MM/AA

IV. Para a concretização do projeto e das suas respetivas atividades, conta com o apoio (financeiro e não-financeiro) de parceiros? Se sim, quais 
são e de que maneira vão apoiar?

V. Número total e caracterização de beneficiários diretos do projeto (  Nº total de beneficiários diretos que serão impactados pelo projeto em candidatura e tipologia de 
beneficiários ) 
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VI. Experiência da entidade na área de intervenção e/ou público-alvo do projeto 

VII. Mudanças positivas e sustentáveis na comunidade envolvente (  Que efeitos pode o projeto ter para o público-alvo e para a comunidade envolvente a médio/longo-prazo? )  

VIII. Metodologia de avaliação das mudanças (indicadores, instrumentos e momentos de avaliação) (  Como será feita a avaliação destas mudanças?  i.e. se a 
mudança pretendida for envolver a pessoa sem-abrigo na sociedade, causada pela atribuição da habitação, um indicador de avaliação pode ser as tarefas que faz fora de casa em contacto com outras pessoas, 
medido através do instrumento de avaliação como um questionário, realizado em momentos delineados, como por exemplo de 6 em 6 meses )  

2.2. ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO E JUSTIFICAÇÃO 

Porquê?

(  Como é que o projeto em candidatura se integra na(s) área(s) de intervenção assinalada(s)?) 

Acesso a emprego 
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Porquê?

Porquê?

Porquê?

Mobilidade solidária

Apoio a bairros prioritários/carenciados

Inclusão pela habitação

3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

I. Quais os custos previstos para o projeto? (  As rúbricas deverão ser descritas detalhada e discriminadamente, i.e., desenvolvimento de um website; 15 fardas; 7 cadeiras, entre outros )   

Rubrica

Total

Potencial

€

€

€

€

€

Parceiro
Real

€

€

€

€

€

Programa VINCI 
para a Cidadania

€

€

€

€

€

Total

€

€

€

€

€
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4. APADRINHAMENTO

Se tem um padrinho VINCI, completar aqui: (  Um padrinho VINCI é qualquer colaborador das empresas associadas do Programa, nomeadamente ANA Aeroportos de Portugal, Sotécnica e 
Axians, que apoie a organização e que pretenda continuar a apoiá-la se o projeto for considerado vencedor )

Se não tem um padrinho VINCI, completar aqui:

I. Nome

I. Como é que um padrinho poderá ser uma mais-valia para o projeto em candidatura? Como prevê o envolvimento do padrinho no projeto?

II. Empresa do qual é colaborador III. Email

IV. Envolvimento entre padrinho e organização 
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