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NATUREZA JURÍDICA

TIPO

Pessoa Coletiva de Direito Privado

 

SUB-TIPO

Associação

ANO DE CONSTITUIÇÃO



RECURSOS MATERIAIS (total da instituição)

BENS IMÓVEIS (terrenos, frações autónomas, outros)

BENS MÓVEIS PRINCIPAIS (veículos, equipamento administrativo, outros)

RECURSOS FINANCEIROS (repartição das receitas anuais por fontes de financiamento, em percentagem – ex: Estado, Utilizadores, Quotas, Donativos )

BENS IMÓVEIS (terrenos, frações autónomas, outros)

Historial
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)

RECURSOS HUMANOS (total da instituição)

Nº DE TRABALHADORES

 

HOMENS

 

MULHERES

Nº de trabalhadores por níveis de qualificação

ENSINO BÁSICO

 

ENSINO SECUNDÁRIO

 

BACHARELATO/ LICENCIATURA/ MESTRADO (Bolonha)

 

MESTRADO (Pré-Bolonha)

 

DOUTORAMENTO/ PÓS-DOUTORAMENTO

 

Nº VOLUNTÁRIOS (excluindo Órgãos Sociais)

CONTAS (2019)

CUSTO E PERDAS

 

PROVEITOS E GANHOS

 

RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO



Problema
IDENTIFICAÇÃO (descrever o problema subjacente ao projeto e ao seu contexto envolvente)

CARACTERIZAÇÃO – DEFINIR AS CARACTERÍSTICAS DO PROBLEMA IDENTIFICADO POR REFERÊNCIA AOS CRITÉRIOS SEGUINTES:

RELEVÂNCIA (importância do problema identificado, em função da sua abrangência territorial e representatividade face ao grupo-alvo)

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)

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

Projeto
NOME (designação atribuída ao projeto) e domínio de intervenção (4.1 a 4.7 do Regulamento – designar por extenso domínio e subdomínio(s))

LOCALIZAÇÃO (área(s) geográfica(s) onde são gerados os impactos do projeto)

GRUPO-ALVO (segmento(s) da população beneficiária do projeto e número de beneficiários abrangidos)



DESCRIÇÃO E OBJETIVOS (descrever o projeto e definir o(s) seu(s) objetivo(s) face ao problema identificado)

EXECUÇÃO (descrever as atividades desenvolvidas ou a desenvolver destinadas à concretização do projeto

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (data de início, datas intermédias e data de conclusão do projeto, referindo cada uma das atividades no ponto anterior)

FINANCIAMENTO/ SUSTENTABILIDADE (recursos humanos, materiais e financeiros afetos às atividades desenvolvidas ou a desenvolver e respetivas fontes de
financiamento)

IMPACTO (resultados esperados em função dos benefícios quantitativos e qualitaivos 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)



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))

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)

CAPACIDADE (qualificação e perfil de competêmcias da instituição promotora em projetos anteriores no âmbito do Regulamento do Prémio)

EXPERIÊNCIA (trajeto de intervenção e resultados obtidos pela instituição promotora em projetos anteriores

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)



OBSERVAÇÕES/ COMENTÁRIOS/ SUGESTÕES

P’ INSTITUIÇÃO

DATA

27/05/2021


