
Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu

Formulário de candidatura

Integração da igualdade de género e promoção do equilíbrio entre o trabalho e a vida profissional 

Segunda Open-call

Desenvolvimento de instrumentos e métodos promotores de igualdade de género ao nível local

Programa PT07

Título do projeto

Promotor do projeto (Designação oficial)

Endereço do promotor do projeto

Código postal

Endereço (Linha 1) 

Endereço (Linha 2) 

Localidade

Correio eletrónico

URL («Site» de internet)

Telefone Fax

N.I.F.

Responsável pela promoção do projeto

Cargo (Cargo ocupado na organização promotora do projeto)

Correio eletrónico

Telefone Fax

Nome (completo) 

Cartão de cidadão (N.º) Cartão de cidadão (Data de validade)

(ano: XXXX) (mês: XX) (dia: XX)

N.º da candidatura 
(A preencher pela CIG)

Data de entrega da candidatura 
(A preencher pela CIG)

(ano: XXXX) (mês: XX) (dia: XX)
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(ou Bilhete de Iden�dade) (ou Bilhete de Iden�dade)



Parceria(s)

Dados gerais do projeto (I)

Este formulário apenas considera o registo de duas organizações parceiras, porém, no caso de exis�rem mais, os respe�vos dados 
deverão constar da informação complementar, a juntar  ao processo desta candidatura.

Endereço da organização parceira 1

Código postal

Endereço

Localidade

Correio eletrónico

URL («Site» de internet)

Telefone Fax

Responsável pela organ. parceira 1

Cargo (Cargo ocupado na organização parceira no projeto)

Correio eletrónico

Telefone Fax

Nome (completo) 

Organ. parceira 1 (Designação oficial)

País

Endereço da organização parceira 2

Código postal

Endereço

Localidade

Correio eletrónico

URL («Site» de internet)

Telefone Fax

Responsável pela organ. parceira 2

Cargo (Cargo ocupado na organização parceira no projeto)

Correio eletrónico

Telefone Fax

Nome (completo) 

País

Organ. parceira 2 (Designação oficial)
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Caraterização da(s) parceria(s). Resumo

Dados gerais do projeto (II)

Breve descrição do projeto - Em português (Máximo 3000 carateres)
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Período de execução do projeto

(ano: XXXX) (mês: XX) (dia: XX)(ano: XXXX) (mês: XX) (dia: XX)

Data de início (Prevista) Data de fim (Prevista)

Fonte de contrapar�da do promotor do projeto
(Marcar com «X», se for o caso)

Pública (Prevista)

Privada (Prevista)

Custo total previsto (Em Euros)

€

€Custo total

Custo financiado

Iden�ficação da en�dade financiadora da contrapar�da do projeto  (Se for o caso)

Breve descrição do projeto - Em inglês (Máximo 1500 carateres)

(Incluir o enquadramento nos obje�vos do Programa PT07 e na presente «open-call», 
per�nência no quadro de Planos Nacionais ou outros instrumentos estratégicos de 
âmbito regional ou local e propósito). Apresentar um breve diagnós�co de  necessidades
 encontradas.



Caraterização técnica e cien�fica da equipa responsável pela execução do projeto (Máximo 4000 carateres). 

(OBRIGATÓRIO) Anexar CV dos membros da equipa responsável pela execução do projeto.

Pág. 4

Caraterização da organização promotora do projeto

Caraterização geral da organização promotora do projeto (Máximo 4000 carateres). 

Nota: Referir, de forma sumária, aspectos relacionados com a especialização e a experiência prévia da equipa responsável pela 
execução, em domínios afins ao tema deste projeto .

Nota: Referir, de forma sumária, aspectos relacionados com a especialização e a experiência prévia da organização, em 
domínios afins ao tema deste projeto .

Anexar o organograma da organização e identificar os departamentos/unidades  envolvidas no projeto



Caraterização geral da(s) organização(ões) parceira(s)     (Máximo 4000 carateres). 

Anexar o organograma da organização(ões) e iden�ficar o(s) departamento(s) /unidade(s) envolvida(s) no projeto.

Caraterização técnica e cien�fica da(s) equipa(s) da(s) organização(ões) parceira(s), envolvida(s) na execução 
do projeto.   (Máximo 4000 carateres). 

(OBRIGATÓRIO) Anexar CV dos membros da(s) equipa(s).
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Caraterização da(s) organização(ões) parceira(s)

Nota: Referir, de forma sumária, aspectos relacionados com a especialização e a experiência prévia da(s) organização(ões) parceira(s) 
nacional (ais) e internacional (ais), em domínios afins ao tema deste projeto.

Nota: Referir, de forma sumária, aspectos relacionados com a especialização e a experiência prévia da(s) equipa(s) da(s) 
organização(ões) parceira(s) responsável(eis) pela execução do projeto, em domínios afins ao tema deste projeto.



Iden�ficação e descrição das etapas do projeto.  Originalidade das soluções propostas.
Cronograma do projeto.

(Máximo 3000 carateres)
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Descrição do projeto

(I)

Jus�ficação, iden�ficação e descrição dos obje�vos do projeto.

Referência específica à relação com os obje�vos quer do Programa PT07 quer da Segunda «open-call».     

(Máximo 3000 carateres)

Descrição do contributo do projeto para a redução das disparidades económicas e sociais e para o reforço 
das relações bilaterais entre Portugal e os países doadores.

(Máximo 3000 carateres)



Designação e descrição das tarefas a realizar para a�ngir os obje�vos do projeto.
Pessoas a afetar a cada tarefa e respe�vas taxas de imputação. 
Relacionar as tarefas com as etapas do projeto. (Máximo 4000 carateres)

Descrição da estrutura da equipa de gestão do projeto.
(Máximo 4000 carateres)
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Descrição do projeto

(II)



Iden�ficação dos «resultados esperados» do projeto. 
Indicação do estado de arte e das metas que se pretendem a�ngir a nível qualita�vo e quan�ta�vo.

(Máximo 4000 carateres)

Pág. 8

Descrição do projeto

(III)

Especificar os indicadores de realização e de resultados demonstra�vos da execução do propjeto.

Resultados esperados do projeto 

Código Iden�ficação do resultado Indicador Observações

R1

R2

R3

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R4
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Descrição do projeto

(IV)

Evidências de sustentabilidade do projeto, após o termo do financiamento.  

(Máximo 3000 carateres)

Evidência(s) da integração de princípios de Boa Governança, sustentabilidade económica, ambiental e social, bem como da 
garan�a de promoção dos direitos e oportunidades entre mulheres e homens.

(Máximo 3000 carateres)



Estratégia de comunicação («Plano de comunicação») e divulgação do projeto.

(Máximo 3000 carateres)

Estratégia de disseminação do projeto e efeitos mul�plicadores dos respe�vos resultados.
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Descrição do projeto

(V)

(Máximo 3000 carateres)



Âmbito geográfica do projeto. Caraterização.

(Máximo 3000 carateres)

Fundamentos, referências bibliográficas, materiais e estudos que serviram de base/apoio à elaboração 
da candidatura.

(Máximo 3000 carateres)
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Descrição do projeto

(V)



Orçamento

Orçamento por rubricas

(I)

Muito importante - Data limite para elegibilidade das despesas: 30 de abril de 2016.

Código Rúbrica da despesa 2015 2016

Pe

Pnc

Ps

C

D

Ac

Div

TOC

Gg

E

Pessoal da organização

Pessoal-Novas contratações

Equipamento

Prestações de serviços

Consumíveis

Deslocações

Ajudas de custos

Divulgação

Técnico/a Oficial de Contas

Gastos gerais

Total

Total

CE Contribuição em espécie
(trabalho voluntário, quando aplicável)
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Anexar orçamentos justificativos dos montantes apresentados.
(*)

Orçamento por a�vidades

Código Descrição 2015 2016

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Total

Total

(*)

Orçamento por rubricas/a�vidades (*)

(*)

Código

Pe

Pnc

Ps

C

D

Ac

Div

TOC

Gg

E

Pessoal da organização

Pessoal-Novas contratações

Equipamento

Prestações de serviços

Consumíveis

Deslocações

Ajudas de custos

Divulgação

Técnico/a Oficial de Contas

Gastos gerais

Total

CE Contribuição em espécie
(trabalho voluntário, quando aplicável)

A2 A3 TotalA1 A7 A8Rúbrica da despesa A4 A5 A6

Ac�vidade
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Orçamento
(II)

Orçamento (Con�nuação) 

(Máximo 6000 carateres)

Memória jus�fica�va para os montantes apresentados em cada uma das rúbricas e respec�vas fórmulas de cálculo. 
Os montantes apresentados devem ser os habitualmente praticados pela entidade (exemplo: salários, despesas de deslocação 
e/ou ajudas de custo)

Observação - Ver capítulo "Duração e elegibilidade das despesas", no "Aviso de abertura"



Observações
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Ato de formalização da candidatura

Data

Assinatura(s) do/a(os)/(as) responsável(eis) pela candidatura, com o selo branco ou carimbo em uso na organização. 

.

(ano: XXXX) (mês: XX) (dia: XX)

Declaro(amos) conhecer o teor do regulamento do Programa PT07 «Integração da igualdade de género e promoção 
do equilíbrio entre o trabalho e a vida profissional», da Segunda Open-call «Desenvolvimento de instrumentos e 
métodos promotores de igualdade de género ao nível local» e restantes regulamentos afins a esta candidatura, em 
depósito no «site» da Comissão para e a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).

(Máximo 4000 carateres)
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