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IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

1) Nome

Morada

Código postal

Website

Email

Número de telefone

2) País

3) Cidade

4) NIF

5) Está ao abrigo do art. 62º do Estatuto dos Benefícios Fiscais ?

6) Se sim, terá de fazer o download do documento que comprove. 
[critério de exclusão]  Não é necessário para entidades provenientes 
de Angola.

7) Área de atuação: 1. Educação & Formação; 2. Empreendedorismo; 3. 
Empregabilidade [critério de exclusão]

8) Perfil da equipa de gestão

9) Órgãos sociais

10) Estrutura proprietária (todos os proprietários com >20% de capital)

11) Certidão de registo comercial ou documento que ateste os órgãos 
sociais – submeter documento

12) IBAN

13) Entidade já candidatada ao PACT Fund em edições anteriores?

14) Entidade já apoiada ao PACT Fund em edições anteriores?

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

15) Nome do projeto

16) Objetivo do projeto

17) Número esperado de pessoas impactadas diretamente pelo projeto

18) Número esperado de pessoas impactadas indiretamente pelo projeto

19) Descrição do target (por exemplo crianças e jovens, estudantes, 
pessoas em risco de exclusão social, desempregados, minorias 
étnicas, reclusos e ex-reclusos, toxicodependentes, sem-abrigo, 
vítimas de violência, outros)

20) Data prevista de início do projeto

21) Data prevista de conclusão do projeto

22) Os projetos devem ter uma duração máxima de 12 meses, qualquer 
período superior a este deve ser devidamente justificado.

23) Valor do investimento total do projeto

24) Valor do investimento solicitado

25) Descrição do projeto

26) Descrição do contexto no qual se insere o projeto

27) Este é um projeto piloto?

28) KPIs utilizados para a avaliação do impacto do projeto (ex. pessoas 
impactadas, nº de horas investidas, nº de pessoas/investimento, nº de 
workshops)

29) Outros sponsors/outos apoios ao projeto (entidade, tipo de apoio e 
valor atribuído)

30) Outras informações relevantes sobre o projeto

31) Declaro que tomei conhecimento e aceito as condições do 
Regulamento do PACT Fund

Build a better world

PACT Fund 2019/2020
Ficha de candidatura – pré-visualização

Nota: este documento é apenas informativo e contém todas as questões do survey. 

Existem, contudo, alguns documentos que devem ser submetidos. 

Atenção: a candidatura deve ser feita aqui.

Para mais 

informações contacte:

Rita Brandão de Brito

CR&S

ribrito@deloitte.pt

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115961077/201808111125/73583680/diploma/indice
https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/about-deloitte/topics/pact-fund/pact-fund-candidaturas-19.html?cq_ck=1571658799799

