Prémio Cidade Acessível 2023
#EUAccessCity

Formulário de Candidatura

Prazo: 8 de setembro de 2022 (23:59- CEST)

Nota:
•

Este documento em Word serve apenas como referência.

•

As candidaturas devem ser submetidas através de registo em linha
(apenas na página Web da candidatura).

•

O número máximo de caracteres disponível indicado para cada resposta
inclui espaços.

•

Os formulários de candidatura devem ser preenchidos de preferência em inglês,
mas serão aceites* todas as línguas oficiais da UE. Não serão aceites
outras línguas.

•

Apenas serão
elegibilidade.

•

Antes de preencher o formulário, leia cuidadosamente a nota de orientação e as
regras do concurso disponíveis em todas as línguas oficiais da UE.

•

O secretariado (secretariat@accesscityaward.eu) encontra-se disponível para
ajudar a esclarecer dúvidas relativas ao preenchimento dos formulários. A
qualidade linguística não será um fator importante na avaliação da sua
candidatura. É o teor das suas atividades relacionadas com a acessibilidade que
será decisivo para vencer o prémio.

aceites

candidaturas

que

cumpram

os

critérios

de

*

A UE tem 24 línguas oficiais: alemão, búlgaro, checo, croata, dinamarquês, eslovaco, esloveno,
espanhol, estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, irlandês, italiano, letão, lituano, maltês,
neerlandês, polaco, português, romeno e sueco.
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A/
IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE
Nome da cidade:
País:
Dimensão da cidade (número de habitantes):
Breve descrição da cidade (máx. 700 caracteres incluindo espaços)

B/
ÂMBITO DAS INICIATIVAS†
Apresente uma descrição geral das iniciativas existentes e planeadas, fazendo
referência às quatro áreas seguintes:
a)
b)
c)
d)

acessibilidade ao ambiente urbanizado e a espaços públicos;
acessibilidade a transportes e infraestruturas conexas;
acessibilidade a informação e comunicação, incluindo tecnologias de informação e
comunicação;
acessibilidade a instalações e serviços públicos.

Máx. 2600 caracteres

C/
PROPRIEDADE/NÍVEL DE COMPROMISSO
1/ Descreva a abordagem geral e a estratégia global para melhorar a
acessibilidade na sua cidade e a forma como implementa ou prevê implementar
essa política.



As respostas serão ignoradas após atingirem o limite de caracteres
Note que o «Âmbito das iniciativas» e a «Relevância dos objetivos» (ver secção 4.2 das Regras do
concurso) têm de ser considerados como sinónimos no âmbito deste concurso.
†
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Máx. 1300 caracteres
D/
IMPACTO
1/ De que forma as políticas / iniciativas da cidade melhoraram a igualdade de
acesso e a qualidade de vida das pessoas com deficiência? É importante
mencionar projeto(s) envolvendo pessoas com deficiência intelectual.

Máx. 1300 caracteres
2/ De que forma beneficiam estas iniciativas, para além das pessoas com
deficiência, também outras parcelas mais abrangentes da população?

Máx. 1300 caracteres
E/
Qualidade e SUSTENTABILIDADE DE RESULTADOS
1/ De que forma é assegurada a qualidade e sustentabilidade das medidas de
acessibilidade?

Máx. 1300 caracteres
2/ Quais são os planos e iniciativas para prosseguir este trabalho no futuro?

Máx. 1300 caracteres
3/ Questão opcional que não terá impacto na avaliação da candidatura (o
candidato não é obrigado a responder a esta questão caso não seja relevante)
A sua cidade alguma vez utilizou financiamento da UE? De que forma a sua
cidade informa os respetivos cidadãos sobre as ações que contam com
financiamento da UE?

Máx. 1300 caracteres

F/
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ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARCEIROS RELEVANTES
1/ Descreva a participação das pessoas com deficiência, das organizações que
as representam e dos especialistas em acessibilidade tanto no planeamento,
implementação e manutenção das políticas da cidade como nas iniciativas que
visam uma maior acessibilidade.

Máx. 1300 caracteres
2/ Realiza atividades de sensibilização ou de informação relacionadas com a
acessibilidade? Troca e partilha experiências e boas práticas com outras
cidades a nível local, regional, nacional e/ou europeu? Em caso afirmativo,
descreva-as.

Máx. 1300 caracteres
3/ Alguma vez abordou a deficiência noutras iniciativas realizadas pela sua
cidade? Em caso afirmativo, mencione uma iniciativa em que a sua cidade
tenha trabalhado, mesmo que não visasse diretamente as pessoas com
deficiência, e na qual tenham sido tomadas medidas para melhorar a
acessibilidade ou sensibilizar para a deficiência e a acessibilidade.
Máx. 1300 caracteres
G/
POR QUE RAZÃO É A SUA CIDADE MERECEDORA DO PRÉMIO?
Faça uma breve apresentação das suas políticas e ações globais em matéria de
acessibilidade. Explique por que motivo considera os seus resultados e a
política de acessibilidade da sua cidade extraordinários e por que considera que
merece ganhar o Prémio.

Máx. 1300 caracteres com espaços
H/

ATRAVÉS DE QUE MEIO TEVE CONHECIMENTO DO CONCURSO DO PRÉMIO
CIDADE ACESSÍVEL 2023?
[Permitidas múltiplas respostas]
•
•

E-mail do secretariado do ACA
Chamada do secretariado do ACA
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•
•
•
•
•
•
•
•

Redes sociais (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.)
Sítio Web da Comissão Europeia
Outras instituições da UE, por ex: Comité das Regiões
Redes UE de cidades, por ex: Eurocities, Polis, ENAT
O Fórum Europeu para a Deficiência ou outra organização ao nível da UE
de pessoas com deficiência.
Organização local/nacional de pessoas com deficiência
Colega
Outro (especifique) ( + CAIXA DE TEXTO)

I/
Material de Apoio
Em complemento à informação facultada no formulário de candidatura, os candidatos
devem carregar a Declaração Camarária, a Declaração de Honra, o Formulário de
Entidade Legal (LEF) e o Formulário de Identificação Financeira (FIF).
Os candidatos são também convidados a carregar - ou a enviar uma ligação para - uma
apresentação em PowerPoint de 10 diapositivos para ilustrar e pôr em evidência os
pontos fortes da sua candidatura.
Pode carregar até cinco ficheiros (a dimensão máxima de um ficheiro é 10 MB) ou
ligações. Os ficheiros podem ser carregados na língua nacional do Estado-Membro da UE
que participa no concurso.
Todos os documentos carregados devem ser devidamente identificados. O nome dos
ficheiros deve mencionar claramente de que tratam ou o que contêm.
Pode fornecer informações adicionais sucintas acerca do conteúdo dos documentos de
apoio no campo abaixo.
Carregar ficheiro‡:

‡

Os formatos aceites são: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png
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Adicionar ligação:
Máx. 3000 caracteres com espaços

J/
PESSOA DE CONTACTO E LIGAÇÕES WEB
Nome:
Cargo/Função:
Número de telefone:
E-mail:
Sítio Web oficial da cidade:
Eventuais páginas Web dedicadas à acessibilidade:
Endereço postal (para receber correspondência da Comissão Europeia):

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Salvo indicação em contrário explicitamente indicada
pela cidade participante, os textos de apresentação submetidos podem ser tornados
públicos no Sítio Web do Prémio Cidade Acessível. O processamento de dados pessoais
cumprirá os requisitos do Regulamento (UE) n.º 2018/1725.
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