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Formulário de Candidatura 

«Concurso de Melhores Práticas de Mobilidade para a Conciliação – MOVE+» de 2019 

 

1. Entidade candidata 

Nome do município  
Morada   
Responsável pela candidatura  
Pessoa a contactar para efeitos do 
concurso  

 

Endereço eletrónico (e-mail)  
Nº de telefone   
Entidades Parceiras e respetivo papel 
(se aplicável) 

 

 

2. Características da iniciativa  

Nome da iniciativa  
Breve descrição da iniciativa  
Objetivo da iniciativa  
Área geográfica abrangida pela 
iniciativa 

 

Identificação do problema ou 
constrangimento a que a iniciativa 
pretende dar resposta 

 

Impacto ou impacto estimado da 
iniciativa na conciliação da vida 
pessoal, familiar e profissional 
(descrição do tipo de impacto e 
respetiva justificação) 

 

Impacto ou impacto estimado da 
iniciativa na dinamização de relações 
de bairro (descrição do tipo de 
impacto e respetiva justificação) 

 

Número ou número estimado de 
beneficiários, por sexo (diretos e 
indiretos) e respetiva justificação 

 

Poupança média de tempo ou 
poupança média estimada (em 
minutos por semana) por cada 
beneficiário e respetiva justificação 

 

Poupança média de despesa ou 
poupança média estimada (em euros 
por semana) por cada beneficiário e 
respetiva justificação 

 

Apreciação da transferibilidade da 
iniciativa 

 

Participação de cidadãos, por sexo, na 
génese da iniciativa 
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Data da implementação  
Duração da aplicação prática da 
iniciativa desde a sua implementação 
(meses) 

 

Outros elementos considerados 
relevantes para a apreciação do 
mérito da iniciativa 

 

 
3. Anexos 

Juntar elementos que permitam uma melhor caracterização da iniciativa candidata para fundamentar a decisão 

do Júri. 

 

4. Declaração do Candidato 

Declaro que: 

 Autorizo o IMT, I.P. e a CIG a utilizar a informação contida na candidatura para preparação de 

elementos de divulgação no âmbito do presente concurso; 

 Li e aceito os termos do Concurso; 

 Toda a informação incluída é verdadeira. 

 

Data e Assinatura do responsável: 

 


