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Formulário para apresentação de propostas

1. Nome do(s) proponente(s):

(a)

(b)

(c)

2. Unidade de I&D (se aplicável):

(a)

(b)

(c)

3. Email:

(a)

(b)

(c)

4. Telefone:

(a)

(b)

(c)

Nos pontos 1 a 4, 

se necessário mencionar 

mais proponentes, enviar 

um ficheiro adicional 

com informação sobre 

os mesmos – nome, 

unidade de I&D, email 

e telefone.

Caso encontre dificuldades na gravação do ficheiro, sugerimos que seleccione 
a opção imprimir e de seguida a opção imprimir para PDF.
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5. Tipo de proposta:

 I. Indicadores já existentes desenvolvidos por instâncias nacionais ou 

internacionais, mas que a PORDATA não inclui na sua base de dados.

 II. Indicadores desenvolvidos pelo investigador ou grupo de investigado-

res, propostos em trabalhos científicos já publicados ou no prelo. 

 III. Indicadores inéditos desenvolvidos especificamente para concorrer 

ao Prémio PORDATA Inovação.

5.I. Indicar: instituição autora do indicador e onde o mesmo é publicado 

(base de dados ou publicação).

5.II. Indicar: referência bibliográfica do trabalho científico onde o indicador 

é apresentado.

6. Proposta de título para o indicador:

7. Aplicado a (indicar uma ou mais opções): 

 Pordata Portugal

 Pordata Europa

 Pordata Municípios
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8. Tema na Pordata para apresentação do indicador:

9. Subtema na Pordata para apresentação do indicador:

10. Objectivos do indicador (que realidade social pretende avaliar):

[máximo 500 caracteres excluindo espaços]



4 de 7

11. Pressupostos metodológicos subjacentes à construção do indicador 

(explicitar, no caso de indicadores compósitos: quadro teórico e concep-

tual subjacente à selecção e combinação de indicadores simples; opções 

metodológicas; análise da robustez e coerência do indicador):

[máximo 3000 caracteres excluindo espaços]
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12. Justificação da relevância e da contribuição do indicador para 

o aumento do conhecimento:

[máximo 500 caracteres excluindo espaços]

13. Fórmula de cálculo do indicador:

14. Explicitação dos dados publicados na Pordata em que se baseia o indicador 

(referência aos dados a utilizar e hiperligações para as tabelas respectivas 

na Pordata):
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15. Proposta de interpretação de um resultado final do indicador com 

base no exemplo de aplicação anexado à proposta:

[máximo 500 caracteres excluindo espaços]

16. Proposta de definição do significado do indicador (i.e. tal como poderá 

constar no Glossário da Pordata):

[máximo 300 caracteres excluindo espaços]
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Anexar à candidatura:

· Em formato Excel, um exercício de aplicação do indicador (dados de 

base, cálculo do indicador e cálculos de aferição da robustez e coe-

rência do indicador).

· Sinopses de CV do(s) proponente(s).

As propostas deverão ser enviadas por email para  premiopordata@ffms.pt 

até às 24 horas (hora de Lisboa) do dia 23 de Maio de 2015. Os autores das 

propostas recebidas serão notificados da recepção da mesma.

A participação no Prémio PORDATA Inovação pressupõe a aceitação, pelos 

apresentantes de propostas, dos termos e condições previstas no regula-

mento desta iniciativa disponível em www.ffms.pt e em www.pordata.pt.

Identificação do proponente responsável pelo contacto com a FFMS:

Nome:

Telefone directo ou telemóvel:
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