
 
 
 
Documentos do projecto 
 
Descrição do projecto para a admissão no programa E U-Um-Euro-Um Projecto da 
fairstep ®.  
 
 
Título do projecto:          

Nº do projecto:          

Área:     Humanitária/ ajuda social 
     Ecologia/ ambiente/ natureza 
     Projectos culturais/ cultura 
 

Necessidades de financiamento:  até € 50.000 
      até € 100.000 
      até € 500.000 
      até € 1.000.000 
      mais de € 1.000.000 
 

Período de financiamento:         

 

Nome (iniciativa privada/ associação registada/ ONG/ organização) 

 

 

 Morada (Rua, nº/ localidade/ código postal/ região/ país) 

 

 Dados de contacto (telefone, telemóvel, fax, email) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Contacto da pessoa responsável 1 (primeiro nome, último -, morada completa, dados de contacto) 

 

 Contacto da pessoa responsável 2 (primeiro nome, último -, morada completa, dados de contacto) 

 

Página web (se disponível):         

 Breve informação sobre a organização (fundação, membros, objectivos e tarefas) 

 

 Descrição detalhada do projecto (o quê, quando, onde, porque, ...) 

 

Anexos: Imagens 
  Vídeos 
  Planos & Desenhos 
  Planos de financiamento e cronograma 
  Quotes/ ofertas 
  Conselhos e opiniões 
  outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Explicação: 
 
Definição de "Organização": Seguidamente o termo “organização” é usado para representar 
cada tipo de iniciativa, organização, instituição. 
 
Título do projecto: Por favor escolha um título curto e conciso que vá de encontro ao seu 
projecto.   
 
Nº do projecto: O número é-lhe atribuído pela fairstep® e é invariavelmente associado ao título 
do projecto bem como ao projecto. 
 
Área: Em qual das três áreas se enquadra o seu projecto? 
 
Necessidades de financiamento:  Qual o financiamento necessário para o seu projecto? É um 
projecto único fechado?  Deve a  fairstep® suportar o custo total?  Se é apenas um pedido de 
financiamento parcial, qual é o valor desejado e como ou quem financiará o restante valor? 
 
Período de financiamento:  Por favor indique uma data precisa em que o financiamento 
anteriormente referido deve ser pago.  Caso o financiamento decorra durante um determinado 
período, faça uma análise de quando e quais os valores necessários. 
 
Nome (iniciativa privada/ associação registada/ ONG/ instituição) Por favor indique aqui o nome 
oficial completo e em detalhe da sua organização. 
 
Morada: Por favor indique a morada completa da sua organização com rua, número, cidade, 
região, país e outros dados.  Se a sua organização estiver em vários locais, ponha em primeiro 
lugar a sede europeia.  Se a sede não for a responsável pelo projecto mas sim uma filial, 
coloque esta morada em segundo lugar e guarde a filial responsável com o sufixo “ProRes”. 
 
Dados de contacto: Além da informação sobre telefone, telemóvel, fax e email da sede, indique 
também os dados da filial responsável com a nota “ProRes”. 
 
Contacto da pessoa responsável:  É necessário haver pelo menos o contacto de 2 pessoas. Por 
favor indique os seus nomes, sobrenomes, moradas completas e dados de contacto. 
 
Página web: Por favor indique a sua página web oficial (se disponível) 
 
Breve informação sobre a organização:  Aqui tem a possibilidade de apresentar a sua 
organização. Aproveite a oportunidade para se tornar a si mesmo e às suas metas, tarefas, 
actividades, bem como o seu âmbito acessível às pessoas da Europa. Importante também são 
os dados básicos como a data da criação, membros e funcionários. 
 
Descrição detalhada do projecto:  
Descreva de forma simples e pormenorizada do que trata o seu projecto. 
Qual o ponto de partida e o que pretende alcançar?  Quem e o que será afectado?  Que 
medidas e actividades estão planeadas?  Porque são necessárias as medidas? O que precisa 
ser financiado e como?  Onde está localizado o projecto (morada, coordenadas, ...).  Qual o 
período de tempo programado? 
 
Anexos: Para apoiar e ilustrar o seu projecto pode juntar à descrição imagens significativas, 
vídeos, planos e esboços. 
Em regra é necessário para o rastreio monetário um plano de financiamento com as estimativas 
de custos correspondentes, ofertas, opiniões e/ou conselhos. 
 



Nota geral: Os projectos sem fins lucrativos ou de caridade estão repletos de emoções. Quanto 
mais os estimula, mais atenção eles vão atrair. No entanto, esperamos de todos vocês como 
participantes informação e ilustrações abertas, honestas e realistas dos vossos projectos. Isto 
diz respeito tanto a descrição escrita como a anexos associados, tais como imagens.  
Caso as informações fornecidas sejam total ou parcialmente falsas ou tenha sido 
deliberadamente pintado um quadro diferente, há a possibilidade do projecto ser excluído da 
participação. 
 


