
Anexo I

CONCURSO DE IDEIAS / PROJETO

FICHA DE CANDIDATURA 

Apresentação da Ideia/Projeto 

Nome da Ideia:      

1. Identificação dos promotores

a) Promotores singulares

Nome promotor 1:      

NIF:            Morada:            Telefone:              E-mail:            Idade:             

Nome promotor 2:      

NIF:            Morada:            Telefone:              E-mail:            Idade:             

Nome promotor3:       

NIF:            Morada:            Telefone:              E-mail:            Idade:             

Nome promotor 4:      

NIF:            Morada:            Telefone:              E-mail:            Idade:             

Nome promotor 5:      

NIF:            Morada:            Telefone:              E-mail:            Idade:             

b) Associações Sem Fins Lucrativos

Nome da associação:      

NIPC:                Telefone:              E-mail:           Ano constituição:          

Morada da Sede:        

 Nome pessoa responsável:             Telefone:            E-mail:      
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2. Ideia / Projeto

2.1. Natureza da ideia ou projeto
- Área temática em que se desenvolve?

     

2.2. Conceito e descrição da ideia/projeto
- Como nasceu a ideia e qual o objetivo?
- O que se propõe desenvolver?
- Quais as caraterísticas?

     

2.3. Interesse no desenvolvimento da ideia/projeto
- Impacto esperado ao nível do ambiente e desenvolvimento sustentável (e.g. redução do consumo de energia e ou 
água, redução da produção de resíduos, valorização de resíduos, redução do consumo de combustíveis fósseis, etc.)

     

2.4. Carácter inovador e diferenciador do projeto 
- O que apresenta de novo?
- O que o distingue no mercado?

     

2.5. Maturação e desenvolvimento da ideia/projeto
- Qual o estado atual de maturidade do que submete a candidatura?
- Que desenvolvimento prevê?

     

2.6. Impacto da ideia/projeto na comunidade
- Qual o público-alvo?
- Número de pessoas que poderá ser alcançado pela ideia/projeto?
- Qual a mais-valia da ideia/projeto?
- Prazo de execução/implementação?

     

2.7. Viabilidade e perspetivas de evolução
- Como prevê a evolução do projeto?
- Ligações à comunidade local (e.g. entidades parceiras, envolvimento da comunidade na implementação, etc).
- Ideia/projeto implementado de forma pontual ou permanente?
- Potencial de replicação da ideia/projeto?
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3. Organização/Gestão

3.1. Motivação para o concurso
- O que o(os) leva a concorrer?

     

3.2. Experiência dos promotores nas diversas áreas do projeto
- Quais as mais-valias pessoais, académicas e profissionais nas áreas de projeto?

     

Local:       e Data:      

Assinaturas:

Promotor 1 
/representante: 

Promotor 2:

Promotor 3:

Promotor 4:

Promotor 5:
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