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FINANCIAMENTO E APOIO PARA O COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL (FACES)

Formulário de Candidatura  
(todos os campos são de preenchimento obrigatório)

I - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE

Designação __________________________________________________________________________

NIPC ___________________ IBAN _______________________________________________________

Natureza jurídica _____________________________________ Data de constituição ____/____/______

Data de registo como IPSS (se aplicavel) ____/____/______

Áreas de intervenção __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Valências ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Morada _____________________________________________________________________________

Código Postal ____-___ ____________________  Concelho _____________  Distrito ________________

Contacto Telefónico _____________________________  E-mail _______________________________

Endereço Internet _____________________________________________________________________

II - DADOS DO RESPONSÁVEL PELA CANDIDATURA
(pessoa que obriga juridicamente a entidade)

Nome _______________________________________________________________________________

Função ______________________________________________________________________________

E-mail ______________________________ Telemóvel _______________ Telefone ________________

III - ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO (ver artigo 1.º do Regulamento)

 1. Empregabilidade das Pessoas com Deficiência

 2. Inclusão de Crianças e Jovens em Risco

 3. Apoio a Famílias Vulneráveis e Pessoas Sem-Abrigo

IV - FUNDAMENTOS E CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

1. Designação ________________________________________________________________________

2. Área geográfica de implementação

Localidade ______________________ Concelho___________________ Distrito___________________

3. Fundamentos_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



FINANCIAMENTO E APOIO PARA O COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL (FACES)

Formulário de Candidatura  
(todos os campos são de preenchimento obrigatório)

4. Objetivos __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Relevância social do projeto __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Fatores de inovação _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Fatores de diferenciação face a outros projetos/entidades __________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Experiência da entidade na área de intervenção do projeto _________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

9. Beneficiários:

 9.1. Beneficiários diretos (caracterização e quantificação) __________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 9.2. Beneficiários indiretos (caracterização e quantificação) _________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 9.3. Envolvimento dos beneficiários diretos na conceção e/ou implementação do projeto __________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Duração __________________________________________________________________________

11. Calendarização ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



FINANCIAMENTO E APOIO PARA O COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL (FACES)

Formulário de Candidatura  
(todos os campos são de preenchimento obrigatório)

12. Equipa técnica (número de elementos, formação base, função)  __________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

V - AVALIAÇÃO DO PROJETO 

1. Avaliação de resultados:

 1.1. Resultados esperados ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 1.2. Instrumentos de avaliação ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 1.3. Indicadores de avaliação __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 1.4. Momentos da avaliação __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Avaliação do impacto social:

 2.1. Impacto social esperado __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 2.2. Instrumentos de avaliação ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 2.3. Indicadores de avaliação __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 2.4. Momentos da avaliação __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Formulário de Candidatura  
(todos os campos são de preenchimento obrigatório)

VI - ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 

1. Custo total do projeto                                             ____________,__ euros

Repartição do custo total pelos anos de duração do projeto ___________________________________

_____________________________________________________________________________________
(não dispensa a apresentação de orçamento conforme artigo 8.º do Regulamento)

 

2. Receitas totais do projeto

  Recursos próprios                                               ____________,__ euros

  Receitas geradas pelo projeto                             ____________,__ euros

  Parcerias                                                             ____________,__ euros

  Apoio estatal                                                        ____________,__ euros

  Fundos comunitários                                           ____________,__ euros

  Outras. Quais? ______________________________        ____________,__ euros

3. Apoio solicitado à Fundação Montepio    ____________,__ euros 

Repartição do apoio solicitado pelos anos de duração do projeto ______________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Parcerias existentes: 

Entidade ________________________ Contributo (anual / total) _______________  Pontual    Contínuo

Entidade ________________________ Contributo (anual / total) _______________  Pontual    Contínuo

Entidade ________________________ Contributo (anual / total) _______________  Pontual    Contínuo

Entidade ________________________ Contributo (anual / total) _______________  Pontual    Contínuo

5. Parcerias expectáveis: 

Entidade ________________________ Contributo (anual / total) _______________  Pontual    Contínuo

Entidade ________________________ Contributo (anual / total) _______________  Pontual    Contínuo

6. Como será assegurada a viabilidade técnica e financeira do projeto findo o apoio da Fundação Montepio?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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As dúvidas relativas ao preenchimento do formulário deverão ser remetidas para o e-mail: 

fundacaomontepio@montepio.pt

Após preenchimento, o formulário deve ser remetido para um dos seguintes e-mails: 

Faces1.fundacao@montepio.pt para a área 1. Empregabilidade das Pessoas com Deficiência

Faces2.fundacao@montepio.pt para a área 2. Inclusão de Crianças e Jovens em Risco

Faces3.fundacao@montepio.pt para a área 3. Apoio a Famílias Vulneráveis e Pessoas Sem-Abrigo
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