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TEMPLATE PARA O TEXTO DA BOA PRÁTICA 

 

1. TÍTULO: Frase curta e chamativa, se possível que envolva o nome pelo qual é conhecida a iniciativa. 

2. PROMOTOR: Quem coordena/gere a ação. Especificar o setor, e.g. privado, administração central ou local, 

terceiro setor, sociedade civil, academia, outro. 

3. LOCALIZAÇÃO: Cidade, vila, freguesia. 

4. ANTECEDENTES: Explicar os antecedentes da iniciativa, por exemplo, qual foi a necessidade ou 

oportunidade que justificou o início da prática.  

5. OBJETIVOS:  Explicar com clareza quais são os objetivos da iniciativa. Por exemplo, 1) melhorar a qualidade 

da alimentação nos refeitórios escolares; 2) aumentar o consumo de produtos locais.  

6. DESCRIÇÃO: Texto descritivo da iniciativa, por exemplo, o que se faz, como se faz, quem faz, etc.. 

7. RESULTADOS: Especificar quais foram os resultados quantitativos obtidos, por exemplo, número de empregos 

criados, quantidade de produtos produzidos, processados ou vendidos, etc. Na referência a resultados 

qualitativos citar sempre que possível a fonte. 

8. FINANCIAMENTO: Ex: Fundos próprios; Financiamento resultante de candidatura. Se possível especificar a % 

afeta por tipologia de financiamento 

9. LIÇÕES APRENDIDAS: Listar os ensinamentos que podem ser retirados da iniciativa descrita. Por exemplo, a 

importância da vontade e compromisso político na sustentabilidade a longo prazo da iniciativa, ou, outro 

exemplo, a importância da liderança como detonador da prática, etc.  

10. CONTATOS: Colocar email ou telefone de pessoa/instituição que pode ser contactada.  

11. FONTES E INFORMAÇÃO ADICIONAL: Colocar as referências usadas no texto e links para informação 

adicional  

12. IMAGEM E VÍDEO: Colocar imagens com definição excelente, e link para vídeo relevante quando disponível. 

 

Observações: O texto não deve ultrapassar 550 palavras e 2 folhas, incluindo a (s) imagem(s) a colocar no 

fim da 2.º página da ficha. Usar lettring Century Gothic n.º 9, espaçamento 1,5. A(s) imagem(s) devem ser 

remetidas simultaneamente em separado 

 

Informação adicional - Remeter em documento separado a seguinte informação: 

1. Título da Boa Prática 

2. Nome do autor ou autores 

3. Afiliação do autor ou autores 

4. Contacto de email e telefone 


