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ORIENTAÇÕES CANDIDATURA PAJ 2016 

 

As Candidaturas ao PAJ 2016, para a Região de Santarém devem ser realizadas de 

acordo com o Modelo de Candidatura PAJ 2016, e posteriormente enviadas para o correio 

eletrónico geral.santarem@escutismo.pt,  até 14 de dezembro. 

 

A cada ação corresponde uma Ficha Modelo de Candidatura, pelo que caso pretendam 

submeter mais do que uma ação devem duplicar a Folha do Excel, no entanto aconselha-se a 

que se entregue apenas uma acção por cada Agrupamento. 

 

O preenchimento do Modelo de Candidatura PAJ 2016, deve ser efetuado de acordo 

com: 

1. Nome da Atividade: deve ser dada a designação genérica, ou o tema da mesma 

(ex. Empreendimento Comunidade São João de Brito); 

2. Objetivos Gerais: correspondem aos elementos comuns e genéricos de todas as 

atividades realizadas pelos escuteiros (ex. Fomentar o espírito de equipa); 

3. Objetivos Específicos: correspondem aos objetivos associados às 

especificidades das atividades (ex. Desenvolver competências de nós e 

ligações); 

4. Descrição da Atividade: devem ser descritas as atividades que irão ser 

desenvolvidas (ex. Jogo de Vila, Raid, Rappel); 

5. Meios Humanos: ao nível das nossas atividades existem apenas voluntários, 

devem este corresponder ao número de adultos que trabalham na secção 

(Dirigentes e Candidatos a Dirigentes); 

6. Meios Técnicos e Materiais: deve ser realizada uma breve descrição das 

exigências da atividade em termos de materiais e logística; 
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7. Parcerias: devem ser indicadas as empresas parceiras, e quais os géneros ou 

serviços associados; 

8. Jovens Abrangidos pela Atividade: são considerados jovens, todos os 

elementos com menos e 30 anos; 

9. Data de Início da Preparação: deve contemplar todo o processo, desde os 

momentos que antecedente a apresentação dos projetos; 

10. Data de Início da Atividade: deve corresponder ao momento da execução das 

atividades; 

11. Data de Conclusão da Atividade: indica o final do período de execução das 

atividades; 

12. Data de Conclusão: corresponde ao momento de finalização do projeto, com a 

avaliação e a festa habitual; 

13. Locais: deve ser indicada a localidade, freguesia, concelho e distrito; 

14. Avaliação: devem ser explicados o métodos utilizados para a avaliação, devendo 

se possível existir um método organizado em papel, e com um momento a quente 

e outro a frio, bem como criação do Relatório de Atividade; 

15. Despesas: devem ser preenchidos os campos de acordo com a sua 

especificidade, tendo em conta a necessidade de os valores serem realistas; 

16. Receitas: devem ser indicadas todas as fontes de receitas, com destaque para a 

percentagem de Autofinanciamento (que corresponde ao valor que os elementos 

pagam pela atividade e pela comparticipação efetuada pelas Angariações de 

Fundos). As parcerias e apoios devem posteriormente ser comprovadas por 

documento, recibo de donativo, ou equivalente.  

 

É importante garantir uma equidade nos géneros dos participantes, bem como obter 

atempadamente os comprovativos de parceria indicados na candidatura. 

 

Por fim, relembramos que as Despesas de Funcionamento não devem ser superiores a 30% e 

devem ser justificados a 100% no Relatório Final. Para majorar os nossos apoios, pede-se que 

nas diferentes ações tentem alancar os 40,5 % de Auto-Financiamento, o que melhora em muito 

a nossa pontuação para a atribuição de subsídio. 
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Em anexo segue igualmente o Modelo dos Termos de Parceria, o Despacho dos Critérios de 

Ponderação e o Despacho sobre as Despesas Não-Elegíveis, os quais devem ser consultados 

para tornar melhor a candidatura apresentada.  

 

Alguma questão no preenchimento do Modelo de Candidatura do PAJ 2016 devem contactar-

nos para geral.santarem@escutismo.pt ou pelo telemóvel 912 099 269 (João Ferreira – Chefe 

Regional Adjunto). 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

João Coelho 

Secretário Regional para a Gestão e Logística 

gestao@santarem.cne-escutismo.pt 
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