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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE CANDIDATA 

1.1. Designação social (de acordo com os Estatutos): … 

1.2. Sede social: … 

1.3. Localidade: … 

1.4. Concelho: … 

1.5.  Código Postal: … 

1.6. Telemóvel: … 

1.7. Telefone: … 

1.8. E-mail: … 

1.9. N.º de Identificação de Segurança Social (NISS): … 

1.10. N.º de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC): … 

1.11. IBAN: … 

1.12.  Natureza jurídica: … 

1.13. Nome do Responsável pela Instituição: … 

1.14. N.º de membros da Direção que obriga a Instituição: … 

1.1.3.1. Nome Completo: … 

1.1.3.2. Cargo: … 

1.1.3.3. Nome Completo: … 

1.1.3.4. Cargo: … 

1.1.3.5. Nome Completo: … 

1.1.3.6. Cargo: … 
 

2. PROJETO 

2.1. Descrição e Fundamentação: … 

2.2. Público-Alvo: … 

2.3. Coordenador do projeto 

2.3.1. Nome: … 

2.3.2. Função que ocupa na Instituição: … 

2.3.3. Contacto telefónico: … 

2.3.4. Email: … 
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3. DESPESAS ELEGÍVEIS 

Classificação das Despesas Elegíveis  

(Artigo 7.º do Regulamento do Fundo de Apoio à Economia Social – Social Ajuda + 2021) 
Montante 

a) Aquisição de equipamentos de proteção individual, para utilização pelos trabalhadores 

e utentes, em espaços, com ou sem atendimento ao público, nomeadamente 

máscaras, luvas, viseiras e outras; 

… € 

b) Aquisição e instalação de equipamentos de higienização, de dispensa automática de 

desinfetantes, bem como respetivos consumíveis, nomeadamente solução 

desinfetante; 

… € 

c) Contratação de serviços de desinfeção das instalações; … € 

d) Reorganização e adaptação de locais de trabalho e de layout de espaços, às 

orientações e boas práticas do atual contexto, nomeadamente a instalação de portas 

automáticas, adoção de soluções de iluminação e de dispensadores por sensor e 

criação de áreas de contingência; 

… € 

e) Isolamento físico de espaços de utilização de trabalhadores, utentes e visitantes, 

nomeadamente a instalação de divisórias entre equipamentos, zonas de produção, 

secretárias, postos ou balcões de atendimento; 

… € 

f) Aquisição e instalação de outros dispositivos de controlo e distanciamento físico; … € 

g) Aquisição e colocação de informação e orientação aos trabalhadores, utentes e ao 

público, incluindo sinalização vertical e horizontal, no interior e exterior dos espaços; 
… € 

h) Aquisição de serviços de consultoria especializada para a elaboração de planos de 

contingência e manuais de boas práticas; 
… € 

i) Aquisição e instalação de equipamentos para monitorização de parâmetros vitais que 

permitam detetar sintomas de COVID-19; 
… € 

j) Realização de ações de formação profissional para os trabalhadores e ações de 

sensibilização para os utentes; 
… € 

k) Contratação temporária de colaboradores para dar resposta às novas exigências de 

organização e funcionamento dos serviços, no contexto da pandemia da COVID-19, 

de forma a garantir o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

emanadas pela Autoridade de Saúde; 

… € 

l) Aquisição e/ou realização de testes à COVID-19 de colaboradores e utentes; … € 

m) Despesas acrescidas com tratamento de lixo, designadamente os custos com a recolha 

e    tratamento de resíduos hospitalares. 
… € 

n) Outras despesas enquadráveis no âmbito do apoio a conceber, desde que 

devidamente fundamentadas.  
… € 

… € 
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4. CARATERIZAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS 

 

Resposta Social Resposta Social 

desenvolvida 

com Acordo de 

Cooperação 

Concelho Freguesia Capacidade da 

Resposta Social 

(N.º de Lugares) 

Postos de Trabalho 

(N.º Trabalhadores 

afetos à Resposta) 

1. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

2. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

3. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

4. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

5. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

6. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

7. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

8. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

9. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

10. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

11. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 

12. … 

 
☐ Sim ☐ Não Escolha 

um item. 
… … … 
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5. REQUISITOS DE ACESSO 

A entidade beneficiária declara: 

a) Encontrar-se legalmente constituída a 31 de dezembro de 2020; 

b) Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal 

e a segurança social. 

 

6. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PROJETO 

O projeto deve cumprir os critérios de elegibilidade constantes no artigo 6.º do 

Regulamento do Fundo de Apoio à Economia Social – Social Ajuda + 2021, 

nomeadamente: 

a) Ser implementado na Região Autónoma da Madeira; 

b) Corresponder à realização de uma despesa elegível máxima, sem prejuízo do 

estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento, nos seguintes termos: 

a. Até 100.000,00 €, no caso da entidade benificiária possuir a valência de 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) ou Cuidados 

Continuados, Centro de Dia, Centro de Convívio, Casa de Acolhimento 

para Crianças e Jovens ou disponibilize serviço de ajuda domiciliária; 

b. Até 35.000,00 €, nas restantes situações. 

c) Ser executado, no máximo, até 31 de dezembro de 2021; 

d) Estar em conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhes 

forem aplicáveis. 

 

7. ENTREGA DA CANDIDATURA 

O projeto deve cumprir a seguinte apresentação da candidatura conforme o artigo 9.º 

do Regulamento do Fundo de Apoio à Economia Social – Social Ajuda + 2021, 

nomeadamente: 

1. As candidaturas ao Social Ajuda+ 2021 são elaboradas sob a forma de projeto, 

através da entrega de formulário disponibilizado, acompanhado dos documentos 

exigidos, por correio eletrónico ou presencialmente, na sede da Secretaria Regional 

de Inclusão Social e Cidadania (SRIC); 

2. A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Estatutos atualizados; 

b) Ata de eleição e de tomada de posse dos órgãos sociais; 

c) Documentos comprovativos da situação tributária e contributiva regularizada; 

d) Comprovativo de IBAN. 

http://www.madeira.gov.pt/
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3. A apresentação de faturas ou outros documentos comprovativos de despesas, 

apenas é exigida aquando da entrega do relatório de atividades e de execução 

financeiro. 

 

 

8. DECLARAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA 

A entidade beneficiária signatária do presente formulário declara, para os devidos 

efeitos, que: 

a) Tomou conhecimento e aceita todas as informações constantes no Regulamento 

do Fundo de Apoio à Economia Social – Social Ajuda + 2021, aprovada pela 

Portaria n.º 43/2021, de 25 de fevereiro; 

b) Reúne os requisitos de acesso e os critérios de elegibilidade exigidos, nos 

termos dos artigos 5.º e 6.º do referido regulamento; 

c) Presta o seu consentimento para efeitos de tratamento de dados pessoais 

fornecidos no âmbito dos procedimentos inerentes à candidatura ao Fundo de 

Apoio à Economia Social – Social Ajuda+ 2021, e dos decorrentes da sua 

eventual aprovação, em conformidade com o definido em sede de Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD); 

d) Todas as declarações prestadas no âmbito desta candidatura são verdadeiras. 

 

 

… de … de 2021  

 

 

_____________________________________________________________ 

(assinatura do Responsável) 
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