PACT Fund 2015/2016
Ficha de candidatura
O PACT Fund, criado pela Deloitte em Portugal e Angola,
tem como objetivo apoiar projetos sociais desenvolvidos
por organizações sem fins lucrativos com atuação nestas duas
geografias. Esta iniciativa enquadra-se dentro da estratégia
internacional de Corporate Responsibility da Deloitte.
Desta forma os projetos considerados devem estar alinhados
com a nossa linha de ação intervindo na área da educação,
formação de competências, cidadania, empregabilidade
e empreendedorismo.

Identificação da organização

Nome
Morada
Responsável
Contacto telefónico
E-mail
Website
Está ao abrigo do art. 62º do Estatuto
dos Benefícios Fiscais?
Área de atuação
Perfil da equipa de gestão

Apresentação do projeto
Nome
Target
Descrição do target

Duração proposta
Data prevista de início
Objetivo

Valor do investimento total

Valor do investimento solicitado
Descrição do projeto
(máx. 2000 caracteres)

Descrição do contexto
no qual se insere o projeto
(máx. 1500 caracteres)

Descrição da governance do projeto, principais
stakeholders envolvidos
e respetivas responsabilidades
(máx. 1000 caracteres)

Descrição do modelo de sustentabilidade
do projeto
(máx. 2000 caracteres)

Área geográfica
Este é um projeto-piloto?
5 KPIs utilizados para a avaliação
(Ex. pessoas impactadas, nº de horas investidas,
nº de pessoas/investimento, nº de workshops)

Descrição das medidas de gestão e avaliação de
impacte a utilizar
(máx. 1000 caracteres)
(De que forma vão medir o impacte do projeto,
que ferramentas utilizarão e o respetivo processo
de gestão de avaliação de impacte)

Outros sponsors
Outras informações relevantes sobre
o projeto
(Caso queira acrescentar outros documentos à ficha
de candidatura, deve enumerá-los neste campo)

Por favor anexar à candidatura
os seguintes documentos:
Orçamento detalhado do
projeto
 Cronograma do projeto
 Orçamento
Comprovativo
de quedo
estão
ao
detalhado
projeto
abrigo do Estatuto dos
Cronograma
do projeto
Benefícios Fiscais
 Relatórios financeiros ou outras
Comprovativo de que estão ao abrigo
informações relevantes sobre o
do Estatuto dos Benefícios Fiscais
modelo de gestão da instituição
candidatafinanceiros
(facultativo)
Relatórios
ou outras


informações relevantes sobre o
modelo de gestão da instituição
candidata (facultativo)

Para mais informações contacte:
Inês Rebelo

Mafalda Trigo da Roza

Catarina Zagalo

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility

irebelo@deloitte.pt

mroza@deloitte.pt

czagalo@deloitte.pt

210423048

210423048

210422555

