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APPLICATION FORM OVERVIEW

SOBRE A ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA CANDIDATURA/ATIVIDADE / ABOUT THE ORGANIZATION RE-
SPONSIBLE FOR THE APPLICATION/ACTIVITY

1. Nome da organização / Organization’s name

2. Website

3. Número fiscal / Tax number

4. Endereço / Address

5. Nome do responsável / Contact person

6. Contacto de email do responsável / Contact person’s email

7. Contacto telefónico do responsável / Contact person’s phone number

8. Descrição da equipa técnica / Technical team’s description.

[PT] Quem vai estar envolvido na execução das atividades e qual a sua experiência? 
[EN] Who is going to be involved in the execution and what is his/her experience?

ACERCA DA ATIVIDADE / ABOUT THE ACTIVITY

9. Em qual das quatro áreas de candidatura se enquadra esta atividade? / In which of the four application 
areas does this activity fit?

a) Desenvolvimento de estudos, mapeamentos e avaliações do ecossistema que permitam uma maior 
compreensão do mesmo. / Developing studies, mapping, and assessments of the ecosystem that 
allow a greater understanding of it.

a) Desenvolvimento de iniciativas de partilha de conhecimento, de capacitação e formação profissional, 
assim como de capacitação dos cidadãos para as novas tecnologias e transição digital. / Develop-
ment of knowledge sharing initiatives, professional training, and capacity building, as well as citizen 
empowerment for new technologies and digital transition.

a) Desenvolvimento de iniciativas para promoção e dinamização de comunidades tecnológicas, de pro-
moção da ciência e conhecimento. / Development of initiatives to promote and boost technological 
communities, to promote science and knowledge.

a) Desenvolvimento de iniciativas de valorização da inovação e tecnologia junto de empresas de base 
tecnológica, nomeadamente através do apoio à ideação, experimentação, e ao desenvolvimento de 
soluções e serviços inovadores. / Development of initiatives to enhance innovation and technology 
among technology-based companies, namely by supporting ideation, experimentation, and the deve-
lopment of innovative solutions and services.

10. Nome da atividade / Activity’s name

11. Data prevista para fecho da atividade / Expected deadline to close the activity (DD/MM/YY)

12. Descrição da atividade / Activity description

13. Objetivos / Goals



14. Indicadores e Métricas / Indicators and Metrics

[PT] Como será avaliado o sucesso da atividade?  
[EN] How will the success of the activity be measured?

15. Orçamento previsto / Expected budget.

[PT] Deve ser especificado o valor de cada rubrica de despesas, assim como o valor do apoio necessário. 
Todo e qualquer apoio atribuído às candidaturas selecionadas será, única e exclusivamente, utilizado 
na realização das atividades propostas, cobrindo custos diretos com a organização, estando excluídos 
custos relacionados com os recursos humanos da entidade responsável pela atividade selecionada. 
[EN] The amount of each expenditure item must be specified, as well as the amount of support required. 
Any and all support awarded to selected applications will be used, solely and exclusively, to carry out the 
proposed activities, covering direct organizational costs, excluding costs related to human resources of 
the entity responsible for the selected activity.

16. Plano de atividade / Activity plan

[PT] Discriminação das tarefas desde a preparação até à realização do relatório final da atividade 
[EN] Breakdown of the tasks from preparation up to completion of the activity final report.

17. Documentação Extra? / Extra documentation?

[PT] Se desejar partilhar conteúdos ou documentos adicionais, por favor adicione os links. 
[EN] If you want to share extra content or documentation, please share the links in the field below.

Coordenado por / Coordinated by Uma iniciativa de / An initiative from Com o apoio de / Supported by
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