
Formulário para Procura de Parceiros com vista à Apresentação de Candidaturas às 
Acções Grundtvig “Parcerias de Aprendizagem” e “Projectos de Voluntariado Sénior” 

 Partner Search Form aiming at proposals for Grundtvig “Learning 
Partnerships” and “Senior Volunteer Projects” 

O presente Formulário é destinado a instituições que desejem participar em Parcerias de Aprendizagem 
e/ou Projectos de Voluntariado Sénior e procurem novos parceiros. 

This form is directed to organizations willing to participate in Learning Partnerships and/or 
Senior Volunteer Projects and searching for new partners 

 

Este formulário é destinado à acção: 
This form is intended for:   

   Parcerias de Aprendizagem  Learning Partnerships 

Projectos de Voluntariado Sénior  Senior Volunteer Projects 

Name of the 
Organization 

Universidade Sénior de Rio Maior 

Senior University of Rio Maior 

Country Portugal 

Perfil da 
Organização 

Organization’s 
Profile 

Associação sem fins lucrativos 

Non for Profit Organisation 

Procura parceiros 
Desired partner 

Organizações, associações com atividades na área da educação/ formação de 
adultos e envelhecimento ativo 

Active ageing 

Ideia e tópicos para 
o projecto 
Project idea and key 

words 

Cooperação transnacional a nível de conteúdos artísticos (pintura, artesanato, 
literatura), linguísticos (aprendizagem inglês) e sociais (mobilidade, 
transnacionalidade, interação, …) 

Atisitic education (painting, crafts, literature), english classes, intercultural 
Exchange  

Contactos 
Contact 

Universidade Sénior de Rio Maior 
Att: João Paulo Colaço; Maria Eugénia Reis 
Antiga Escola Primária nº 1 - Rua Prof. Manuel José Ferreira 
2040-270 Rio Maior - Portugal 
Telefone: 00351243999317 
univ-senior@cm-riomaior.pt 

 
Depois de preenchido o formulário deverá ser enviado para um dos seguintes endereços 
electrónicos: rgato@proalv.pt ou grundtvig@proalv.pt.    

As Instituições portuguesas deverão preencher a informação solicitada na língua de comunicação 
desejada.  

As fichas serão reenviadas para as Agências Nacionais e serão disponibilizadas na página 
electrónica da Agência Nacional PROALV (www.proalv.pt – por favor, clique Grundtvig e depois 
Meeting Point) 

This form should be sent to one of the following e-mail addresses:  
rgato@proalv.pt or grundtvig@proalv.pt 

Forms should be filled using the desired project working language 

mailto:univ-senior@cm-riomaior.pt
mailto:rgato@proalv.pt
http://www.proalv.pt/
mailto:rgato@proalv.pt


The information presented in the form will be presented in our National Agency Website: 
(www.proalv.pt – please, clik Grundtvig and then Meeting Point) 

http://www.proalv.pt/

