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Prémio Damião de Góis de Empreendedorismo Social

� Projecto 

� Trabalho de Investigação

 

Firma/Denominação: _____________________________________________________________

Sede: _________________________________________________________________________

________________________

_____________________________

� PME - Pequenas e Média

Denominação do Projecto/Trabalho de Investigação

________________________________________________

 
Em cumprimento do disposto

em que área da sua actividade social promoveu a efectividade da Responsabilidade 

Social: 

 

� Na defesa concreta de interesses sociais/humanistas, tendo ap

práticas de solidariedade social no âmbito da sua organização ou da sua 

actividade; ou 

 

� Na investigação e discussão científica no campo dos direitos humanos e da 

solidariedade social.

 
Representante responsável p

Nome: ________________________________________________________________________

Cargo na entidade: ______________________________________________________________

Contactos telefónicos: _____

E-mail preferencial:  ______________________ E

 

Anexos (nos termos do n.o

 

� Relatório de execução

� Relatório de sustentabilidade (se aplicável)

 
______________________,

[local], [data] 
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– Ficha de candidatura – 

 

Trabalho de Investigação 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________ Cód. Postal: _______ - _______, _____

____________________________ Número de Pessoa Colectiva:

Médias Empresas 

do Projecto/Trabalho de Investigação:____________________________________

______________________________________

do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento do Prémio indique 

em que área da sua actividade social promoveu a efectividade da Responsabilidade 

Na defesa concreta de interesses sociais/humanistas, tendo ap

práticas de solidariedade social no âmbito da sua organização ou da sua 

Na investigação e discussão científica no campo dos direitos humanos e da 

solidariedade social. 

Representante responsável pela candidatura 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________ E-mail alternativo: ____________

o 1 e do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento do Prémio)

Relatório de execução 

sustentabilidade (se aplicável) 

______________________, ____/____/______ 

____________________________________

[assinatura do representante 
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Prémio Damião de Góis de Empreendedorismo Social 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______, _________________ 

Número de Pessoa Colectiva:____________________ 

____________________________________ 

______________________________ 

n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento do Prémio indique 

em que área da sua actividade social promoveu a efectividade da Responsabilidade 

Na defesa concreta de interesses sociais/humanistas, tendo aplicado boas 

práticas de solidariedade social no âmbito da sua organização ou da sua 

Na investigação e discussão científica no campo dos direitos humanos e da 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

____________________________ 

mail alternativo: ________________________ 

2 do artigo 4.º do Regulamento do Prémio) 

____________________________________ 

representante responsável] 


