
 

 

Exemplo do formulário de pedido de patrocínio em linha 
Este exemplo de formulário de pedido de patrocínio em linha destina-se a ajudá-lo(a) a preparar a sua 
candidatura. Todos os campos constantes do formulário em linha são reproduzidos no exemplo, fornecendo 
uma panorâmica geral das informações necessárias. Se preferir enviar o seu pedido de patrocínio pelo correio, 
queira imprimir o formulário, preenchê-lo e anexá-lo ao seu processo de candidatura, ou certifique-se de que 
incluiu na sua carta todas as informações solicitadas no formulário. Obrigado por nos contactar. 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ORGANIZADOR 

Título 

Apelido  

Nome próprio  

E-mail 

Organização (se aplicável) Morada 

Código postal 

Localidade 

País de residência 

Telefone 

Sítio Web do/a organizador/organização (se disponível) 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 

Título 

Data de início  

Data de termo  

 Estou ciente de que, se o evento para o qual estou a solicitar patrocínio tiver início a menos de 2 meses da data de hoje 
(apresentação do formulário Web), o patrocínio poderá ser recusado por apresentação tardia do pedido, mesmo que este 
esteja em conformidade com todas as outras regras relativas aos patrocínios do Parlamento Europeu.  
Extrato das regras, artigo 3.º, n.º 1: «Os pedidos de patrocínio são recebidos pelo Presidente, no mínimo dois meses antes 
do início previsto do evento.» 

Localização(ões) [especificar a(s) cidade(s) e o(s) país(es)] 

Página Web do evento (se disponível): 

Evento sem fins lucrativos/não comercial: queira indicar se o seu evento tem uma natureza ou um propósito comercial e visa a 
publicidade ou a promoção de marcas e/ou atividades comerciais, sejam imediatas ou esperadas, diretas ou indiretas, por exemplo, 
através da cobrança de taxas excessivas pela participação no evento ou da exibição de preços ou de logótipos comerciais; 

 SIM 

 NÃO 

Mais pormenores, se necessário, para ilustrar a dimensão não lucrativa/não comercial do evento  

Cobertura geográfica dos participantes 

 Internacional 

 Europeu 

 Nacional 

 Regional 

 Local 

 



 

 

Objetivos e descrição do projeto: queira explicar a relevância do seu evento para o Parlamento Europeu e/ou os objetivos, 
as políticas e as ações da União Europeia e justifique de que forma o seu evento destaca o papel e o contributo do 
Parlamento Europeu ou da União Europeia para as prioridades no domínio em causa (até 1 500 carateres) 

Programa: queira apresentar os temas principais e, se for caso disso, a lista de oradores;  

Participantes e público-alvo (por exemplo: investigadores/cientistas/académicos, professores/educadores/formadores, 
estudantes/jovens, políticos/decisores/funcionários públicos, sociedade civil/ONG) 

VISIBILIDADE 

Queira indicar em que materiais de comunicação/promoção será utilizado o logótipo do Parlamento Europeu 
especificamente concebido para patrocínio (por exemplo: folhetos, convites, programas impressos, faixas, sítios Web) 

Queira descrever em pormenor a visibilidade do seu evento nos meios de comunicação social 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Mais informações (pode utilizar este espaço para acrescentar quaisquer outras informações sobre o seu evento e/ou, se 
desejar, escrever uma mensagem à Presidente do Parlamento Europeu indicando as razões pelas quais considera que 
o seu evento deve beneficiar de patrocínio; se o seu evento for apoiado por um deputado ao Parlamento ou beneficiar da 
sua participação, queira indicá-lo aqui) 

Já alguma vez obteve o patrocínio do Parlamento Europeu? 

 SIM 

 NÃO 

Em caso afirmativo, queira indicar em que ocasiões e para que evento(s): 

Obteve ou solicitou um patrocínio de outras pessoas ou entidades para este evento? 

 SIM 

 NÃO 

Em caso afirmativo, queira indicar o(s) nome(s) das pessoas ou entidades envolvidas e se o patrocínio foi ou não 
confirmado: 

A sua organização encontra-se registada no Registo de Transparência? 

 SIM 

 NÃO 

ACORDO PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ESTABELECIDAS AO ABRIGO DAS 
REGRAS QUE REGEM O PATROCÍNIO  
(https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/pt-rules-governing-patronage-by-ep-
19970609.pdf); se as condições de elegibilidade não forem respeitadas, a Presidente do Parlamento Europeu 
pode, a qualquer momento, revogar a decisão de conceder patrocínio a um evento 

 SIM 

 NÃO 

MANTENHA-SE EM CONTACTO 

 Gostaria de receber informações sobre as atividades organizadas pelo Parlamento Europeu. 

Pode cancelar o seu registo a qualquer momento, enviando uma mensagem de correio eletrónico ao Gabinete de Ligação 
do Parlamento Europeu do seu país de origem. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/pt-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/pt-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

