PRÉMIOS CAIXA SOCIAL – Edição 2022
Conheça o formulário de candidatura para a 4.ª Edição dos Prémios Caixa Social.
Só são consideradas válidas as candidaturas submetidas através do link disponibilizado no site CGD (área de
Sustentabilidade).
As candidaturas serão aceites entre as 9h00 de dia 11 de Fevereiro de 2022 e as 23h59 de dia 14 de Março de 2022.
Qualquer pedido de esclarecimento ou questão deverá ser enviada para a mailbox: caixasocial@cgd.pt .

Identificação da Instituição e Contacto Operacional
Dados da Instituição
Nome da Entidade:
Morada:
Código Postal:
Distrito:
Concelho:
Localidade:
Telefone:
Email institucional:
Website:
Missão da Instituição:
Áreas de intervenção da Instituição:
Nº de Identificação Fiscal (NIPC ou NIF):
Natureza Jurídica:
Área Geográfica Abrangida:
Nacional
Açores
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
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Lisboa
Madeira
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
É cliente CGD?
Sim
Não
Tem a situação junto da Autoridade Tributária regularizada?
Sim
Não
Tem a situação na Segurança Social regularizada?
Sim
Não
A entidade está legalmente constituída e devidamente registada em Portugal e junto dos organismos responsáveis?
Sim
Não
A entidade foi premiada em alguma edição passada dos Prémios Caixa Social?
Sim
Não
Em que edição?
2019
2020
2021
Contacto Operacional
Nome:
Email:
Telefone:
Profissão/Cargo:
Pretende adicionar outro contacto?
Sim
Não
Contacto Operacional 2
Nome:
Email:
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Telefone:
Profissão/Cargo:

APRESENTAÇÃO DO PROJETO/INICIATIVA
Nome do projeto/iniciativa:
Área de Intervenção:
- Recuperação e Resiliência - Promover o empreendedorismo social e apoiar projetos com carácter inovador e impacto
social empreendidas por entidades do terceiro sector social dando resposta aos atuais desafios e problemáticas sociais junto
de diferentes grupos-alvo; Contribuir para a promoção da capacitação e requalificação de forma a potenciar a criação,
retenção de emprego e/ou reconversão do posto de trabalho.
- Transformação e Capacitação Digital – Apoiar ou reforçar a transformação digital das Instituições e a inclusão dos utentes
através da capacitação em competências digitais promovendo, paralelamente, a inclusão financeira e social.
- Economia Verde e Transição Ecológica - Promover a reutilização de recursos, para acelerar a transição para a
neutralidade carbónica através da intervenção em áreas estratégicas como o mar, a economia circular, a descarbonização da
indústria, a eficiência energética, as energias renováveis e a mobilidade sustentável.
Descrição do Projeto (Desafio Social, Solução e Impacto Social) (máx. 1000 caracteres)
Descreva qual o problema social principal que este projeto pretende resolver, identificando as suas principais causas e efeitos
(embora o projeto possa resolver múltiplos problemas da sociedade, descreva aquele que é o foco prioritário).
Descrição_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Etapa do projeto
Indique a fase do projeto em que se encontra. Indique se a etapa em que se encontra o projeto é de criação, crescimento,
replicação ou disseminação da iniciativa (i.e, apoiar uma iniciativa nova, fortalecer/replicar/disseminar uma existente).





Criação
Crescimento
Replicação
Disseminação

Objetivo do Projeto (máx. 500 caracteres)
Identificação__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Identificação / Caracterização do público-alvo a impactar pelo projeto
Identifique com clareza a que público-alvo se destina o projeto (indivíduos, famílias, comunidades, segmento da população,
etc.).
Famílias carenciadas
Crianças e Jovens em situação de vulnerabilidade
Pessoas portadoras de deficiência/incapacidade
Desempregados
Pessoas em situação de Sem-Abrigo
Vítimas de Violência Doméstica
Idosos em situação de vulnerabilidade
Migrantes/refugiados
Outro (s). Por favor, especifique. _______________________________________________________________________
Faixa (s) Etária (s)
Crianças ( <12 anos)
Adolescentes e Jovens (13-19 anos)
Adultos (20-65 anos)
Seniores ( >65 anos)
Qual a gravidade do desafio (social/ambiental)? (máx. 500 caracteres)
Descreva os efeitos negativos do problema no público-alvo, demonstrando a sua gravidade e os custos sociais e ambientais a
ele associados.
Descrição:____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Qual a solução oferecida para o desafio (social e/ou ambiental)? (máx. 500 caracteres)
Descreva com clareza qual a solução proposta para tentar resolver o problema social e/ou ambiental, quais os
produtos/serviços que a instituição oferece aos beneficiários para endereçar o problema social/ambiental acima mencionado,
bem como os recursos (humanos, materiais…) que pretende mobilizar para a respetiva implementação.
Descrição:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Em que é que se distingue a solução proposta do ponto de vista de eficiência e eficácia? (máx. 500 caracteres)
Explique por que a solução proposta é mais eficaz (combate melhor o problema) e por que é mais eficiente (tem custos
menores) do que outras.
Descrição:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Quais os resultados esperados com a implementação desta solução? Quais os resultados já alcançados com a
implementação desta solução em outros contextos (caso existam)? (máx. 500 caracteres)
Caso exista, descreva a experiência anterior com a implementação da solução proposta (quando foi implementada, por quem
e com que resultados). Apresente elementos que demonstrem os impactos sociais e/ou ambientais diretos da implementação
anterior da solução.
Descrição:____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Qual o impacto social e/ou ambiental esperado? (máx. 500 caracteres)
Descreva o impacto social e/ou ambiental positivo que se pretende alcançar e como é que a solução proposta pode gerar
esse impacto. (Impacto Social/Ambiental: refere-se às mudanças a longo prazo, resultantes da atividade da Instituição, que
influenciem ou afetem positivamente a qualidade de vida ou as perspetivas de desenvolvimento das pessoas, comunidades,
da sociedade como um todo e do meio envolvente).
Descrição:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Qual o(s) ODS para que o projeto contribui? (indicar máx de 4)
Indique o(s) Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentável (ODS) identificados pela ONU para que o projeto contribui.
ODS 1 – Erradicar a Pobreza
ODS 2 – Erradicar a Fome
ODS 3 – Saúde de Qualidade
ODS 4 – Educação de Qualidade
ODS 5 – Igualdade de Género
ODS 6 – Água Potável e Saneamento
ODS 7 – Energias Renováveis e Acessíveis
ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico
ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas
ODS 10 – Reduzir as Desigualdades
ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis
ODS 12 – Produção e Consumo Sustentáveis
ODS 13 – Ação Climática
ODS 14 – Proteger a Vida Marinha
ODS 15 – Proteger a Vida Terrestre
ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes
ODS 17 – Parcerias para a Implementação dos Objetivos
Parceiros do Projeto (caso existam)
Descrição:
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Qual o(s) Indicador(es) e respetiva(s) meta(s) propostas?
Indique o Indicador e a respetiva meta propostos para este projeto (incluindo o número de pessoas que se pretende atingir). O
Indicador e a Meta devem ser mensuráveis e verificáveis imediatamente após a intervenção e devem estar relacionados com
o impacto social que se pretende alcançar. Estes elementos serão contratualizados entre a CGD e as entidades promotoras
da candidatura através de um Protocolo de Colaboração e servirão de critério na aferição do cumprimento da implementação
do Projeto.
Descrição:

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

INVESTIMENTO SOCIAL
Montante Total do Projeto / Iniciativa:
€
________________________________________
Montante Solicitado à CGD (entre os 5.000€ e os 20.000€):
€
________________________________________
Quais as atividades a realizar com as verbas atribuídas?
Identifique as principais atividades que serão realizadas ao longo do tempo para implementar a solução e a duração prevista
para a sua implementação.
Descrição:

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

SUSTENTABILIDADE DO PROJETO
Como terão continuidade as atividades da iniciativa após a conclusão deste projeto? (máx. 1000 caracteres)
Indique como poderá este projeto ter continuidade. Refira, por exemplo, se há previsão de receitas, de financiamento, de
mobilização de recursos e competências de outras entidades, de geração de economias de escala, etc., que permitam dar
continuidade ao projeto, total ou parcialmente.
Descrição:
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Como se prolongarão os impactos positivos gerados por este projeto após a sua conclusão? (máx. 1000 caracteres)
Indique como será assegurado que os impactos positivos perdurarão para além do período de vida deste projeto. Refira se a
durabilidade dos impactos sociais depois deste projeto serão assegurados, por exemplo, pela continuidade ou pela
apropriação social ou institucional da solução implementada.
Descrição:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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