Formulário de Proposta

Nome da proposta
Escolhe um título para a tua proposta. Sugerimos que seja curto, apelativo e fácil de entender. Não te esqueças que é pelo nome que todo o País ficará a
conhecer a tua proposta.

Descrição da proposta
Descreve da forma mais completa possível a tua proposta. Não deixes nada por dizer. As pessoas que vão analisar a tua proposta não a conhecem e a única
informação a que terão acesso é a que tu apresentares. Se desejares, podes juntar anexos a este formulário com mais informações sobre a proposta.

Locais onde será implementada a tua proposta
Indica o território abrangido pela tua proposta. Não te esqueças que no mínimo deve ter impacto em dois municípios para ser validada.

Área temática da tua proposta
Indica qual é a área temática em que se insere a tua proposta.

Desporto inclusivo

Educação para as ciências

Inovação social

Sustentabilidade ambiental

Valor aproximado da tua proposta
Indica, dentro das opções em baixo, o escalão em que se situa o custo da tua proposta.

0 a 20.000 €

20 a 40.000 €

40 a 60.000 €

60 a 75.000 €

Não sei

DADOS PARA REGISTO DE PERFIL

Nome
Escreve aqui o teu primeiro e o último nome

Sexo
Feminino

Masculino

Ano de Nascimento
Escreve aqui o teu ano de nascimento

Contactos
Insere os teus contactos. Se tivermos dúvidas ou se a tua proposta for uma das vencedoras vamos necessitar de falar contigo.

Telefone

Telemóvel

Correio eletrónico

Habilitações Literárias
Indica o teu nível de escolaridade.

Sem escolaridade
1º Ciclo do Ensino Básico
2º Ciclo do Ensino Básico
3º Ciclo do Ensino Básico

Código Postal
Insere aqui o teu código postal (apenas os primeiros 4 dígitos)

Obrigado pela tua participação!

A preencher pelos serviços

Encontro de Participação:
Data:

Ensino Secundário
Licenciatura/Bacharelato
Mestrado
Doutoramento

