FORMULÁRIO PARA CONSTRUÇÕES
1. Dados Gerais
•
•

Nome e endereço completo da pessoa diretamente responsável pela construção e pelas
informações.
Instituição eclesiástica responsável (diocese, paróquia, congregação, movimento etc.)

2. Dados sobre a entidade eclesiástica para a qual se solicita a ajuda
•

Projetos paroquiais (igrejas, capelas, casas paroquiais, casas de irmãs etc.): Breve descrição
da comunidade que necessita o edifício: nome, número de habitantes, situação geográfica,
sócio-econômica e religiosa (quantas pessoas participam na missa dominical, na catequese,
número de catequistas e outros agentes de pastoral, movimentos apostólicos existentes).

•

Construções para congregações (conventos, casa de formação, etc.): breve relatório histórico
da congregação no seu país, carisma e atividades pastorais, número de membros e casas no
seu país, movimento vocacional nos últimos 5 anos.

•

Obras diocesanas (seminários, casa de retiros, institutos, cúrias etc.): dados básicos da
diocese, breve descrição da realidade pastoral, plano pastoral (se for possível); dados
específicos conforme o tipo de projeto, como por exemplo: movimento vocacional,
programa de atividades e/ou cursos, número de participantes e/ou grupos, indicação de
equipes e número de encarregados.

•

Proprietário do terreno (cópia de registro de propriedade ou de um documento equivalente).

3. Razões que justifiquem a construção
•
•

Descrição das atuais atividades semanais e/ou mensais e mencionar quais as atividades
previstas, indicando o número aproximado de participantes.
Quais os edifícios e lugares atualmente disponíveis que possam servir para esta finalidade,
indicando a distância entre eles e a outras instalações.

4. Planos de construção
•

•
•
•

Necessitamos de um plano simples ou um rascunho da planta baixa, na qual conste as
medidas principais, o tamanho em m² e a distribuição e função dos vários quartos em cada
andar.
Informar se existem planos definitivos e aprovados pelas autoridades competentes. Já foi
dado o alvará para a construção?
Quem dirige tecnicamente a obra?
Tempo calculado aproximadamente para a realização do projeto.
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5. Custos do edifício
•
•
•
•

Custo total da construção. Foram estudadas alternativas econômicas?
Necessitamos de um orçamento detalhado.
É possível construir por etapas funcionais para serem utilizadas já? Descrição e orçamento
das várias etapas e mencionar por ordem de prioridade.
A longo prazo quem se responsabilizará pela manutenção e conservação da obra. Como
serão cobertos estes gastos? (A ADVENIAT não pode assumir estes gastos.)

6. Financiamento
Favor levar em consideração que, por princípio e por limitação de meios, uma possível ajuda da
ADVENIAT deve ser entendida como um auxílio complementar à contribuição própria.
Assim, favor indicar:
•

•

•
•

se existe uma equipe que se responsabilize pelo recolhimento da contribuição local e pela
realização do projeto. Das pessoas que fazem parte da equipe, alguém tem experiência em
construções? Há quanto tempo a comunidade está ponderando sobre o projeto?
qual é a contribuição própria possível:
- em dinheiro
- em material, mão de obra, doações, etc..
Existem outras fontes de renda (instituições, benfeitores; quais?)
Qual é a soma solicitada à ADVENIAT para a realização do projeto até ao seu funcionamento
ou para uma primeira etapa.

Pedimos a gentileza de nos informar imediatamente em caso de alteração da planta, do
orçamento, do plano de financiamento ou da responsabilidade do projeto.
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