Guião para memória descritiva
Memória Descritiva
A Memória Descritiva é um documento essencial na candidatura sendo analisado pela Comissão
Avaliadora. O seu formato e organização são livres, no entanto, de modo facilitar a sua
elaboração sugere-se os seguintes itens/informações:
Caracterização do projeto
- Título adequado para divulgação (curto, simples e objetivo);
- Enquadramento/introdução, objectivos e finalidades do projeto;
- Justificação da necessidade de apoio financeiro;
- Descrição específica das actividades, indicando os recursos necessários e os disponibilizados
pelas entidades envolvidas;
- Caracterização dos meios técnicos e físicos necessários mobilizados à adequada realização das
atividades previstas;
- Localização das actividades a desenvolver;
- Caracterização da população alvo e do seu envolvimento no projeto;
- Plano de divulgação e promoção do projecto;
- Fases e calendarização das actividades.
- Sustentabilidade do projeto
Caracterização da equipa
- Caracterização da entidade promotora;
- Identificação da equipa proponente e executora, nomeadamente do coordenador do projeto
(pessoa responsável pela sua execução e apresentação de relatórios). Devem ser salientadas
experiências anteriores que permitam avaliar a capacidade de realização do projeto;
- Qualificação do beneficiário na área do investimento proposto e da equipa executora, através
da apresentação das suas habilitações literárias e experiência profissional (CVs);
- Distribuição das tarefas pelos elementos da equipa;
- Identificação das entidades parceiras, seu papel no projeto e meios de cooperação e
comunicação com a equipa executora.
Impacto esperado
- Impacto esperado a nível dos participantes e comunidades em que se inserem;
- Contributo da operação para os indicadores específicos de cada tipologia de projecto (consultar
aviso):
- Resultados esperados e seu modo de divulgação, disponibilização e aplicação futura.
Orçamento
- Orçamento detalhado por rúbrica;
- Descrição e justificação de cada rúbrica orçamental apresentada face aos objetivos propostos;
- Identificação e justificação detalhada das componentes do investimento, indicando as
quantidades, valores unitários, modelo e especificações técnicas.

