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Formulário de Candidatura
Revisão após verificação administrativa*
Período de Execução
Declaro que toda a informação constante no presente formulário de candidatura é verdadeira, e que a mesma foi aprovada pela entidade candidata.
1 - IDENTIFICAÇÃO
(nome curto)
(Assinatura e Carimbo)
* A completar pela UNG
2 - DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO
2 - DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO (cont)
3 - PARCEIROS ENVOLVIDOS
4 - RESULTADOS E CRONOGRAMA DA ATIVIDADE
Indicadores
Unidade de Medida
Valor a Atingir
AnoInsira o ano 
correspondente à atividade(max. 3 anos)
MesesAssinale os meses respeitantes à duração da atividade
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
5 - ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E CRONOGRAMA
Deverá ser preenchido o quadro infra tendo por base, pelo menos, os seguintes objetivos comunicacionais: Dar a conhecer a iniciativa; Destacar o contributo dos EEA Grants; Realçar as relações bilaterais. Recomenda-se a leitura do Manual de Comunicação e de Normas Gráficas EEA Grants 2014-2021 antes do preenchimento do quadro. Todas as iniciativas têm de cumprir as orientações e regras do referido Manual.
AnoInsira o ano 
correspondente à atividade(max. 3 anos)
MesesAssinale os meses respeitantes à duração da atividade
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Por favor, indique se a sua entidade tem:
Website:
Presença nas Redes Sociais: 
6 - PLANO PARA A SUSTENTABILIDADE DAS RELAÇÕES BILATERAIS PROMOVIDAS
Descreva a sustentabilidade da parceria e a possibilidade de futura colaboração
8 - CONSULTORES
9 - DOCUMENTOS REQUERIDOS
Outros:
Por favor indique se existem consultores externos envolvidos na preparação da candidatura
A Iniciativa Bilateral vai gerar receita?
7 - RECEITAS
Identifique a receita total prevista durante o período de execução da iniciativa e justifique:
1.0
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