
 

PRÊMIO INTERNACIONAL FRANCESCO D'ASSISI E CARLO ACUTIS  

POR UMA ECONOMIA DE FRATERNIDADE  

Pedido de participação 

 

O ABAIXO ASSINADO:  

NOME SOBRENOME: ______________________________________________________________________ 

NASCIDO EM: ____________________________________________________________________________ 

RESIDENTE EM: ___________________________________________________________________________  

RUA / PRAÇA: N°: CEP: ___________________________________TEL._______________________________ 

E-MAIL __________________________________________  

COMO (PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL) DA EMPRESA (NOME DA EMPRESA) FORMA LEGAL 

ASSOCIAÇÃO / FUNDAÇÃO  

_______________________________________________________________________________________ 

PRINCIPAIS SETORES / SETORES DE ATIVIDADE 

_______________________________________________________________________________________ 

COM SEDE OPERACIONAL EM: MUNICÍPIO:  

PROVÍNCIA: __________________________RUA / PRAÇA: ______________________________N°:________  

CEP______________________ TEL. FAX E-MAIL _________________________________________________ 

NÚMERO DE IVA CÓDIGO DE IMPOSTO________________________________________________________ 

COM SEDE REGISTRADA EM (especificar apenas se for diferente da sede operacional):  

MUNICÍPIO: PROVÍNCIA______________________________ RUA / PRAÇA: __________________________ 

N°:_______________ CEP____________________  

 

 

 

 



 

A EMPRESA/OU OUTRO ÓRGÃO ENVIA A CANDIDATURA EM REPRESENTAÇÃO DE UMA REDE DE ENTIDADES 

(ex.: ATS, contrato de rede, consórcio, entre empresas e/ou organismos de investigação, etc.) SIM NÃO COM 

O SEGUINTE PROJETO:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

NOME DO PARTICIPANTE (MAX 10) E FUNÇÃO NO PROJETO:  

1-_____________________________________________________________________________________ 

2- _____________________________________________________________________________________ 

3-______________________________________________________________________________________ 

4-______________________________________________________________________________________ 

5- _____________________________________________________________________________________ 

6-______________________________________________________________________________________ 

7-______________________________________________________________________________________ 

8-______________________________________________________________________________________ 

9-______________________________________________________________________________________ 

10-_____________________________________________________________________________________ 

 

COMO DESCOBRIU O PRÊMIO?  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



PERGUNTAS 

 

concorrer à atribuição do Prémio FRANCESCO D’ASSISI E CARLO ACUTIS, POR UMA ECONOMIA DE 

FRATERNIDADE, submetendo esta candidatura ao julgamento dos organizadores do Prémio. 

 

 

NESTE FINAL DECLARA 

 

1. Ser titular ou co-titular dos direitos de propriedade intelectual e/ou industrial relativos à Proposta 

apresentada e/ou seu conteúdo, incluindo títulos ou licenças de propriedade sobre quaisquer 

direitos autorais, direitos de marca, direitos de know-how, patente, relativos ao Projeto em sua 

totalidade e/ou a dispositivos, procedimentos, documentos, desenhos, modelos, ideias individuais, 

patenteáveis ou não; em relação ao mesmo, não ter conhecimento da existência de qualquer 

reclamação e/ou disputa por parte de terceiros; no caso de titularidade conjunta dos direitos acima 

mencionados ou de licença por parte dos mesmos, anexar o consentimento dos demais titulares à 

apresentação da Proposta pelos demais titulares; 

 

2. Permitir que a organização, em caso de atribuição do prémio, utilize e divulgue o nome e/ou a 

designação da empresa ou denominação comercial e a descrição sucinta da Proposta apresentada 

ou um extracto da mesma, para os fins inerentes ao Concurso (publicidade, comunicados de 

imprensa, divulgação da lista de participantes e vencedores tanto em jornais como em websites) e 

apenas para tal fins fins; 

 

 

3. Permitir que a organização do Prémio, em qualquer caso, utilize e divulgue o nome e/ou razão social 

ou comercial, para os fins inerentes ao Concurso (publicidade, comunicados de imprensa, divulgação 

da lista de participantes e vencedores tanto em jornais e sites) e apenas para esses fins; 

 

4. Ter lido e compreendido as regras do Concurso, aceitá-las e comprometer-se a respeitá-las 

integralmente; 

 

 

5. Estar ciente e aceitar que os organizadores não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer 

disputas que possam surgir em relação à originalidade, autoria, proteção ou possível violação do 

conteúdo de todas as inscrições no concurso; os organizadores também estão dispensados de assinar 

acordos de sigilo; 

 

6. Aceitar e comprometer-se a cooperar em relação ao pedido de qualquer informação adicional 

necessária e/ou útil para efeitos da seleção; 

 

 

7. Aceitar que o material enviado não será devolvido. 

 

 

 



E ACESSE A PERGUNTA 

 

- DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA - 

 

1) CERTIFICAÇÃO DE AGREGAÇÃO (No caso de uma rede de assuntos, associações, empresas, etc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2) MANDATO E CONSENTIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA AO CANDIDATO (no caso de pessoa 

que apresente a candidatura representando uma rede de sujeitos coproprietários dos direitos de 

propriedade intelectual e/ou industrial do projeto) 

_______________________________________________________________________________________ 

* Endereço para onde devem ser enviadas as comunicações: 

_______________________________________________________________________________________ 

* Telefone, fax, * @ mail 

_______________________________________________________________________________________ 

* Os campos a serem preenchidos marcados com asterisco são obrigatórios. A não introdução dos dados 

solicitados resultará na exclusão da candidatura do concurso 

 

 

O abaixo-assinado _____________________________________declara estar informado de que a aquisição 

e o tratamento, inclusive informático, dos dados constantes do presente pedido e dos respectivos anexos 

são efetuados para os fins e atividades previstos na legislação que rege o tratamento de dados e que ao 

assinar esta aplicação, autoriza o tratamento dos dados em conformidade com a legislação sobre a proteção 

da confidencialidade. 

 

 

 

local e data _____________________________Assinatura e carimbo________________________________ 

 

 

 

 

 


