
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

Correio eletrónico

Organização (caso se aplique)

Endereço postal

Código postal

Localidade

País

Telefone

Página na Internet
 
INFORMAÇÕES SOBRE O ACONTECIMENTO
 
Título

Data de início

Data de encerramento

Local ou locais de realização

Acontecimento sem fins lucrativos

¨ SIM

¨ NÃO

Queira especificar, se necessário, o caráter sem fins lucrativos do acontecimento

 
Cobertura geográfica dos participantes

¨ Internacional

¨ Europeia

¨ Nacional

¨ Regional

¨ Local



Objetivo e descrição do projeto: queira explicar a importância do acontecimento para o Parlamento Europeu e/ou para os objetivos

e ações da União Europeia(até 1500 carateres)

 
Programa

 
Participantes e público-alvo(Exemplo: investigadores/cientistas/académicos, docentes/educadores/formadores, estudantes/jovens,

políticos/decisores/ funcionários públicos, sociedade civil/ONG)

 
 
VISIBILIDADE
 
Queira indicar em que comunicações/produtos promocionais será utilizado o logotipo do PE(Exemplo: folhetos, convites,

programas impressos, cartazes, páginas na Internet)

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

 
 
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES
 
Outros dados(pode utilizar este espaço para acrescentar outras informações sobre o seu acontecimento e/ou, se o desejar,

escrever uma mensagem ao Presidente do Parlamento Europeu referindo por que razão considera que deveria ser atribuído um

patrocínio ao seu acontecimento)

 
Já alguma vez obteve o patrocínio do Parlamento Europeu?

¨ SIM

¨ NÃO

Em caso afirmativo, queira indicar em que ocasiões

 
Já foi obtido ou solicitado por outras pessoas ou entidades um patrocínio para este acontecimento específico?

¨ SIM

¨ NÃO

Em caso afirmativo, queira indicar o(s) nome(s) e se o patrocínio está ou não confirmado

 



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

¨ SIM

¨ NÃO
 
MANTENHA-SE EM CONTACTO
 
¨ Pretendo receber informações sobre as atividades organizadas pelo Parlamento Europeu.
Pode cancelar o seu registo a qualquer momento, dirigindo-se por escrito para esse efeito ao Gabinete de Informação do
Parlamento Europeu do país em que reside.


