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Editorial
Build a better world
É com uma enorme satisfação que a Deloitte
Portugal e Angola, e os seus sócios, anunciam o
lançamento da 7ª edição do PACT Fund.
O sucesso do PACT Fund tem vindo a aumentar
na sociedade, onde, através das cinco edições
anteriores, conseguimos apoiar 46 projetos,
criando um impacto positivo na vida de
aproximadamente 16 mil beneficiários.
O facto de recebermos um elevado número
de candidaturas reflete a grande dinâmica e
necessidade de capacitação que se vive hoje no
terceiro setor, deixando-nos simultaneamente
satisfeitos e confiantes no futuro do mesmo.
Por outro lado, a participação como
financiadores em dois projetos de títulos de
impacto social nas passadas edições do PACT
Fund lançou-nos novos desafios e permitiunos ter uma nova perspetiva quanto aos
mecanismos de cooperação entre os três
setores.
Nesta 7ª Edição, iremos apoiar mais
projetos nas áreas da educação e formação,
empreendedorismo e empregabilidade. O
compromisso da Deloitte Portugal e Angola
mantém-se: selecionar aqueles que, aos nossos
olhos, melhores respostas proponham.
Iremos encarar esta 7ª edição com um
renovado sentido de responsabilidade social e
otimismo, na certeza de que o impacto que a
mesma terá na sociedade será, acima de tudo,
um “impact that matters”.
Afonso Arnaldo
Partner e Corporate Responsibility
& Sustainability Leader
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About Deloitte

A maior rede
privadade serviços
profissionais
no mundo.

A Deloitte é uma marca global
presente em mais de 150 países e
territórios e com uma rede de mais de
330.000 profissionais espalhados pelo
mundo.
Somos reconhecidos pela busca
permanente da excelência e pelo foco
no serviço ao cliente. Vivemos o nosso
propósito comum, de criar um impacto
relevante e positivo, nas nossas pessoas,
nos clientes e na sociedade.
A Deloitte tornou-se a maior rede
de serviços profissionais no mundo.
Prestamos serviços de Audit & Assurance,
Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory,
Tax e serviços relacionados a clientes nos
mais diversos setores de atividade.
Em Portugal e Angola, conta com
aproximadamente 3.000 profissionais que
partilham os valores e a motivação de todo
o universo Deloitte: fazer sempre mais e
melhor pelos nossos clientes.
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Corporate Responsibility
& Sustainability
Temos consciência que o impacto
que temos na sociedade também
depende da contribuição que fazemos
para desenvolver a comunidade onde
estamos inseridos.

Nesse sentido, a Deloitte Global assumiu
o compromisso de apoiar 50 milhões
de futuros profissionais até 2030, numa
iniciativa denominada por WorldClass,
que pretende contribuir para a criação de
oportunidades, promovendo o sucesso da
economia global.

O nosso impacto no mundo

1.5M

horas de voluntariado
em programas de
regime pro bono

$105M

em apoio à educação
e programas de formação

7.1M

pessoas impactadas

$265M

em donativos, horas de
voluntariado, programas
de gestão e investimentos

Fonte: 2020 Global Impact Report
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PACT Fund
O PACT Fund
é o programa
da Deloitte
que apoia projetos
de intervenção
na sociedade.

Num mundo em que, cada vez mais, as
empresas são peças essenciais no apoio
a instituições do 3º sector, contribuindo
para o progresso social e para a melhoria
das condições de vida da população, o
partnership da Deloitte em Portugal e
Angola criou o PACT Fund, um fundo que
apoia projetos sociais desenvolvidos por
instituições sem fins lucrativos nestas duas
geografias.

O processo de avaliação e seleção das
candidaturas é feito por um Comité de
Avaliação, constituído por profissionais
de diferentes áreas de negócio e níveis de
senioridade.
A gestão do fundo e acompanhamento dos
projetos financiados é da responsabilidade
da equipa de Corporate Responsibility
& Sustainability e Corporate Finance da
Deloitte.

Apresentação
das Candidaturas

Avaliação
dos projetos

Avaliação final
dos projetos
em curso

Apresentação
dos resultados
dos projetos
desenvolvidos

Seleção dos
projetos e
atribuição
do fundo

Avaliação
intermédia
dos projetos
em curso

O ciclo de candidaturas da 7ª Edição
do PACT Fund decorre entre 28 de outubro
e 24 de novembro de 2020.
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Comité de Avaliação

Afonso Arnaldo
Partner e CR&S Leader

Gonçalo Simões
Partner

João Costa da Silva
Retired Partner

João Paulo Domingos
Partner

Ricardo Ferrão
Partner

Filipa Sousa Santos
Head Coordinator

Inês Cintra Costa
Senior Manager

Isabel Brito
Head Coordinator

Felipe Di Cunto
Consultant

Marta Raposo Pinheiro
Consultant
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#1 IntegrarTE
Apresentação da Instituição
AAMA – Associação de Atividade
Motora Adaptada
A AAMA é uma associação sem fins
lucrativos (IPSS- Instituição Particular de
Solidariedade Social), que apoia crianças,
jovens e adultos com deficiência e outras
necessidades especiais, no âmbito
desportivo, terapêutico, recreativo,
educacional e formativo.
Descrição do projeto
IntegrarTE
O protejo IntegrarTE tem como objetivo
ensinar tarefas básicas a jovens com
necessidades especiais para que possam
ser integrados no mercado de trabalho
em parceria com uma entidade que esteja
disponível e motivada para os receber.

Após o estabelecimento do contacto,
reuniões prévias, formação do pessoal
e assinatura de um protocolo inicia-se
o protejo. Este programa exige que o
jovem tenha um mínimo de competências
cognitivas e sociais que permitam uma
mais fácil integração num local de trabalho.
A integração será realizada de acordo
com as necessidades do jovem e do local
de trabalho. Será realizada de uma forma
faseada, sendo cada sessão preparada
com fichas de registo visuais no pré e pós
atividades práticas de trabalho. O processo
de ensino/aprendizagem das tarefas será
realizado com o apoio de um técnico da
AAMA no próprio local de trabalho, sendo
o objetivo final a plena inserção do jovem
neste local, sem necessidade do apoio
direto do técnico.

Mentores
Nuno Schaller Gonçalves
Partner
Consulting TI FS Pool
Marta Raposo Pinheiro
Consultant
RA ADV-FS Pool
Francesca Campos Florissi
Sénior Consultant
Consulting TI FS Pool

Objetivo

Target

Onde

Duração

Integrar no mercado de
trabalho jovens com
necessidades especiais.

Jovens com +18 anos, com
necessidades especiais,
nomeadamente Perturbação
do Espetro do Autismo e
Síndrome X-Frágil.

Lisboa, Portugal

11 meses
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#2 É um Restaurante
Apresentação da Instituição
CRESCER na Maior
A Associação CRESCER na Maior tem como
missão ir ao encontro do outro promovendo
a saúde, a redução de riscos, e a inclusão
da pessoa em situação de vulnerabilidade
através de projetos de intervenção na
comunidade.

Descrição do projeto
É um Restaurante
O projeto pretende integrar no mercado de
trabalho, através de uma resposta adaptada
e inovadora, pessoas que vivem ou viveram
em situação de sem abrigo, que tem como
objetivo: a formação ao nível das suas
competências básicas não técnicas, com
enfoque ao nível das suas competências
pessoais, sociais e relacionais transversais
e potenciadoras da inserção profissional
com sucesso; formação em competências
técnicas especificas ao nível do trabalho na
restauração; integração no restaurante, em
contexto formativo supervisionado; estágio
profissional em restaurantes parceiros do
projeto.

Mentores
Tiago Garrido da Silva
Senior Consultant
Consulting TC ET&P
Joana Lourenço Tavares
Analyst
Consulting TC C&M
Silvia Sousa Pinto
Manager
Consulting PO ET&P
Francisco Neto Brites
Consultant
Consulting BC CBO

Objetivo

Target

Onde

Duração

Integrar no mercado de
trabalho, através de uma
resposta adaptada e
inovadora, pessoas que vivem
ou viveram em situação de
sem abrigo.

Pessoas que estão ou
estiveram em situação
de sem abrigo.

Lisboa, Portugal

12 meses
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#3 Apoio ao Emprego
Apresentação da Instituição
Associação Salvador
A Associação Salvador tem como
missão promover a inclusão das
pessoas com deficiência motora na
sociedade e melhorar a sua qualidade
de vida, potenciando os seus talentos
e sensibilizando para a igualdade de
oportunidades.
Descrição do projeto
Apoio ao Emprego
O Projeto de Apoio ao Emprego (Porto)
será uma réplica de um modelo que
tem sido um caso de sucesso em Lisboa
desde 2015, introduzindo algumas
mudanças e melhorias que resultam de
uma aprendizagem contínua, bem como
a devida adequação a um público-alvo

e contexto socio-economico-cultural
que tem as suas próprias caraterísticas.
Pretende-se promover a empregabilidade
das pessoas com deficiência motora da
área Metropolitana do Porto, através
do seu acompanhamento, orientação e
capacitação, bem como da sensibilização
das entidades empregadoras, tendo em
conta todos os ensinamentos retirados de
quatro anos de experiência na integração
profissional de pessoas com deficiência
motora, tais como a importância de
trabalhar com menos candidatos mas
com um acompanhamento mais próximo,
regular e intensivo; da prospeção
direcionada com vista a uma procura ativa
de opções específicas para os candidatos e
empresas; ou do maior acompanhamento
das empresas na pré e pós colocação.

Mentores
Bárbara Filipa Ramos
Consultant
Tax INC - Pool PO
Carolina Frota Araújo
Senior Consultant
Consulting EAC ET&P - PSUR PO
Eunice Jácome Fernandes
Analyst
Consulting BC ET&P - PSUR PO

Objetivo

Target

Onde

Duração

Promover a empregabilidade
das pessoas com deficiência
motora residentes na área
Metropolitana do Porto.

Pessoas com deficiência
motora, da área
Metropolitana do Porto, a
partir dos 18 anos de idade, à
procura de emprego.

Porto, Portugal

12 meses
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#4 Semear Emprega
Apresentação da Instituição
BIPP – Inclusão para a Deficiência
A Associação tem como missão a
implementação de programas sustentáveis
que promovam a participação ativa da
pessoa com deficiência na sociedade.
Descrição do projeto
Semear Emprega
O projeto tem como objetivo integrar
e garantir a retenção do posto de
trabalho de jovens adultos com DID:
Formar em contexto de trabalho para
o desenvolvimento de competências

técnicas práticas e socioprofissionais dos
jovens adultos em formação; Colocar
em posto de trabalho jovens adultos
com DID após formação; Acompanhar
pós-colocação em posto de trabalho para
manutenção e retenção de emprego;
Capacitar as empresas para a integração
da pessoa com DID; Implementar projetos
de inovação social (negócios sociais) que
empreguem pessoas com DID, através
da produção de hortícolas e produtos
transformados (doces, compotas,
chutneys, temperos e patés) de alta
qualidade.

Mentores
Sara Duarte Silva
Junior Staff
CF MKT - Mkt & Comms Pt
Pedro Estrela
Manager
Audit & Assurance - PSUR LX
Andreia Vilas Boas
Senior Consultant
Consulting EAC ET&P - PSUR LX

Objetivo

Target

Onde

Duração

Implementar programas
sustentáveis que promovam a
participação ativa da pessoa
com deficiência na sociedade.

Jovens adultos, entre os
18-40 anos, com deficiência
intelectual e do
desenvolvimento (DID) em
situação de desemprego, e de
carência socioeconómica,
com competências para
desenvolver uma atividade
profissional.

Lisboa, Portugal

12 meses
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#5 CaféComVida
Apresentação da Instituição
Associação Vila com Vida
A Associação Vila com Vida surgiu da união
entre a experiência e o reconhecimento
comprovado de uma médica neurologista
pediátrica e de um grupo de pais de
crianças e jovens com Perturbações
Ligeiras do Desenvolvimento Intelectual
(PLDI) – nomeadamente Trissomia 21,
Perturbações do Espectro do Autismo,
entre outras – que acreditam que é
possível, na sua condição, viverem uma
vida autónoma, feliz e realizada.

Descrição do projeto
CaféComVida
O CafécomVida é uma cafeteria que
concretiza um conceito 360º de
empregabilidade e formação para
Jovens com perturbação ligeira do
desenvolvimento intelectual. Concretiza-se
com a integração de jovens na operação de
um Café aberto ao público, - que num ano
de atividade serviu cerca de 4000 clientes
únicos - sendo esta integração adaptada ao
perfil de talentos e necessidades do jovem;
Treinos de Autonomia: acompanhamento
especializado em contexto de trabalho,
no CafécomVida, (com o apoio da técnica)
para a realização de tarefas; Trabalho em
eventos - Programa de recrutamento,
tutoria e acompanhamento para prestação
de serviço em eventos; Inclusão 360º na
restauração.

Mentores
Susana FIlipa Querido
Senior Consultant
Audit Assurance - PSUR LX
Tomás Maria Horak
Manager Consultant
RA ADV - FS LX
Susana Broeiro Bento
Consultant
Consulting TC CBO - PSUR LX

Objetivo

Target

Onde

Duração

Promover a vida autónoma e
a inclusão social para um ser
humano realizado na sua
diferença.

Jovens com perturbação ligeira
do desenvolvimento intelectual
(trissomia 21, autismo entre
outros casos de défice cognitivo
mas potencial de autonomia),
18-25 anos, na sua transição da
escola para a vida ativa.

Lisboa, Portugal

12 meses
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#6 O voo acompanhado
Apresentação da Instituição
APSA – Associação Portuguesa de
Síndrome de Asperger
A APSA é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS), sem fins
lucrativos, que nasceu em Lisboa, a 7 de
novembro de 2003 que tem como objetivo
promover o apoio e a integração social
das pessoas com Síndrome de Asperger,
favorecendo as condições e capacitando
para uma vida autónoma e digna.

Descrição do projeto
O voo acompanhado
Este projeto visa dar continuidade à
Integração socioprofissional de Jovens/
Adultos com a Síndrome de Asperger (SA),
através do Programa Empregabilidade da
APSA.
Promover uma melhor compreensão
por parte da sociedade acerca das
características e qualidades das
pessoas com Síndrome de Asperger
(SA), enquadradas nas Perturbações do
Espectro do Autismo, facilitando assim a
integração no mercado de trabalho e uma
maior inclusão social.

Mentores
Samara Washington
Trainee
Consulting PO ETP DC - Pool LX
Rui Nuno Pereira
Assistant
Consulting PO ET&P - FS LX
Ana Horta E Costa Leitão
Senior Manager
FA ADV - PSUR LX
Rui Pedro Vaz
Partner
Consulting TC CBO - PSUR LX

Objetivo

Target

Onde

Duração

Integração de jovens/adultos
com Síndrome de Asperger no
mercado de trabalho, em
parceria com empresas.

Jovens/adultos com Síndrome
de Asperger, enquadrada nas
perturbações do espetro do
autismo, com +18 anos.

Lisboa, Portugal

12 meses
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#7 Bumbar +
A moda que emprega
Mentores
Apresentação da Instituição
Pirâmide World Foundation
A Pirâmide World Foundation tem como
missão promover o desenvolvimento
sustentável, a solidariedade, e o combate
à pobreza, através da educação, ciência,
tecnologia e inovação.
Descrição do projeto
Bumbar + A moda que emprega
Criar um atelier de costura que empregue
jovens que tenham terminado um curso
de formação profissional em corte e
costura e que não tenham ainda emprego.

O atelier continuará a formação desses
jovens, de forma a que possam ter a
qualidade suficiente para produzir peças
de moda quer para marcas, quer para
clientes privados que queiram usufruir
destes serviços. Adicionalmente o objetivo
é proporcionar-lhes a aprendizagem de
outras técnicas de manipulação têxtil. O
projeto incluirá não apenas componentes
de formação técnica, mas também em
empreendedorismo e a criação do plano
de negócios, marketing e comercial que
permita que o atelier possa ser sustentável,
divulgar a sua atividade e angariar clientes.

Sara Velez Quina
Senior Staff
CF PPL - People Attr & Recruit
Inês Morais Dias
Assistant
Consulting PO ET&P - PSUR PO
Elodie Carreira Zeferino
Senior Consultant
Consulting BC CBO - PSUR LX
Paulo Alves Rodrigues
Associate Partner
Tax INT - Pool LX

Objetivo

Target

Onde

Duração

Criar um atelier de costura
que empregue jovens que
tenham terminado um curso
de formação profissional em
corte e costura e que não
tenham ainda emprego.

Desempregados, com pelo
menos um curso de formação
profissional em corte e
costura, administrado por um
Centro de Formação
Profissional.

Luanda, Angola

10 meses
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#8 CIC – Centro de
Informática Comunitário
Apresentação da Instituição
Leigos para o Desenvolvimento
Os Leigos para o Desenvolvimento são
uma ONGD católica, que trabalha há mais
de 30 anos em prol do desenvolvimento
integral e integrado em países de
expressão portuguesa, com vista à
capacitação e autonomização de pessoas e
comunidades. Atuamos preferencialmente
através de voluntários missionários
qualificados e beneficiam dos nossos
projetos mais de 50.000 pessoas/ano e de
150 organizações locais por ano.

Descrição do projeto
CIC – Centro de Informática
Comunitário
Proporcionar aos jovens e adultos do
Bairro da Boa Morte oportunidades de
desenvolvimento pessoal e profissional,
criando respostas de promoção da
empregabilidade, através da consolidação
da resposta do Centro de Informática
Comunitário (CIC).

Mentores
Teresa Posser de Andrade
Manager
CF MKT - Mkt & Comms Pt
Nuno Miguel Castanheira
Consultant
Consulting BC C&M - FS LX

Objetivo

Target

Onde

Duração

Proporcionar aos jovens e
adultos do Bairro da Boa
Morte oportunidades de
desenvolvimento pessoal e
profissional, criando
respostas de promoção da
empregabilidade, através da
consolidação da resposta do
Centro de Informática
Comunitário (CIC).

Crianças e jovens em idade
escolar, jovens NEET e adultos
de um bairro da periferia da
cidade de S. Tomé e Príncipe.

São Tomé e Príncipe

12 meses
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Candidaturas

Build a
better World

Podem candidatar-se a este fundo projetos sociais, desenvolvidos
por organizações sem fins lucrativos, em Portugal e Angola.
Serão privilegiados os projetos que atuem nas áreas da
educação, formação de competências, empregabilidade e
empreendedorismo, baseados na nossa estratégia de Corporate
Responsibility & Sustainability.
O prazo de submissão de candidaturas para a 7ª edição
do PACT Fund decorre entre 28 de outubro e 24 de novembro
de 2020.
A inscrição deve ser feita diretamente através da Ficha de
Candidatura.
Para mais informações por favor contacte PT Deloitte Corporate
Responsibility & Sustainability.
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Regulamento
A Deloitte criou, no
âmbito da sua estratégia
global de Corporate
Responsibility &
Sustainability, uma
iniciativa denominada
“PACT Fund” que financia
projetos de intervenção
na sociedade em
Portugal e Angola,
dinamizados por
organizaçõessemfins
lucrativos do terceiro
sector.

Iniciativa
1. Alinhado com a estratégia global
de Corporate Responsibility &
Sustainability, o PACT Fund é uma
iniciativa desenvolvida pela Deloitte que
visa o financiamento de projetos
propostos por organizações sem fins
lucrativos nas áreas da Educação
& Capacitação, Empregabilidade e
Empreendedorismo com impacto em
Portugal e em Angola.
2. Os projetos devem ser apresentados por
instituições com sede em Portugal,
identificadas nos termos do art. 62º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (requisito
obrigatório), ou por entidades sediadas
em Angola.
3. Os projetos a apoiar no âmbito do
PACT Fund são escolhidos de acordo
com a experiência e solidez da
instituição, bem como a relevância
e exequibilidade do projeto, a sua
abrangência em termos de população
alvo e o caráter inovador da sua
abordagem.
4. A 7ª edição do PACT Fund terá
as seguintes datas (sujeitas a
confirmação):
a. Recolha de candidaturas: 28 de
outubro a 24 de novembro de 2020;

5. Uma organização pode candidatar-se
com um ou mais projetos e não existe
qualquer impedimento à repetição de
projetos ou organizações candidatas em
outras edições.
6. Para os projetos apresentados, a
equipa de Corporate Responsibility
& Sustainability e o Comité do PACT
Fundreunirão informação que permita
avaliar a sustentabilidade da instituição
e do projeto, como medida de confiança
para prosseguir com o financiamento.
7. A referência à marca ou nome
Deloitte e à iniciativa PACT Fund
em quaisquer meios ou canais de
comunicação carece de aprovação
prévia, por escrito, devendo a equipa de
Corporate Responsibility & Sustainability
da Deloitte ser consultada por forma a
despoletar o processo de avaliação e
aprovação.
8. Todos os dados partilhados pelas
organizações, necessários à avaliação
de candidaturas e monitorização do
financiamento dos projetos selecionados,
serão tratados e mantidos em estrita
confidencialidade, sendo apenas
partilhados de forma agregada para
efeitos de comunicação do PACT Fund.

b. S
 essão de esclarecimentos: 6 de
novembro de 2020;

9. A Deloitte poderá alterar as condições
do presente regulamento, sendo nestes
casos publicada uma nova versão do
mesmo.

c. A
 valiação dos projetos e
apresentação de um conjunto restrito
de projetos pré-selecionados ao
Comité: dezembro de 2020;

Candidaturas
10. Serão consideradas apenas as
candidaturas submetidas através do
formulário disponível aqui.

d. P
 itch: 11 de janeiro de 2020;

11. A submissão das candidaturas
pressupõe a aceitação de todas as
condições do presente regulamento.

e. C
 omunicação de resultados:
fevereiro/março de 2021.
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12. Serão excluídos os projetos
submetidos fora do prazo,
com informação incompleta,
inconsistente ou que não cumpram
os requisitos obrigatórios definidos no
presente regulamento.
13. O valor disponível anualmente
no PACT Fund é variável e cabe ao
Comité decidir sobre a sua divulgação.
14. O PACT Fund pretende promover a
diversidade de oportunidades junto
das organizações bem como do tipo
de projetos a apoiar, por este motivo os
fundos a atribuir a cada projeto:

b. 	50% decorrido metade
do projeto e após entrega
e aprovação do relatório
intermédio com indicação dos
KPIs atingidos;
c. 	20% no encerramento do
projeto, após a entrega e
aprovação do relatório de final
do projeto.

a. 	Não devem ultrapassar €35.000;

17. A alteração, no decurso do projeto,
dos prazos, objetivos e KPIs
constantes da candidatura carece de
validação e aprovação por parte
do Comité. A não aprovação das
alterações pode conduzir ao não
financiamento do projeto.

b. 	O montante de financiamento
aprovado pode corresponder ao
valor total ou parcial pedido por
cada entidade, cabendo ao Comité
do PACT Fund definir o montante a
atribuir.

18. São elegíveis as despesas
diretamente ligadas à execução do
projeto desde que sejam passíveis de
ser comprovadas com a apresentação
de faturas ou outros documentos que
provem o uso do donativo.

15. Existe a possibilidade de o PACT Fund
ser cofinanciador dos projetos desde
que:

É valorizada a diversificação da
tipologia das despesas a financiar,
devendo ser evitado um peso excessivo
designadamente em rubricas de
Recursos Humanos, promoção e
organização de congressos.

a. 	A instituição proponente
identifique as outras entidades
e que tipo de apoio prestam;
b. 	O pedido de comparticipação ao
PACT Fund se cinja exclusivamente
às parcelas de investimento e
despesas não abrangidas por
outros apoios;
c. 	A instituição assegure a viabilidade
do projeto independentemente de
conseguir assegurar o investimento
requisitado a outras entidades.
16. A s datas de atribuição do
financiamento são decididas em
conjunto com os mentores Deloitte,
de acordo com as necessidades
de cada projeto e mediante o
cumprimento dos Key Performance
Indicators (“KPIs”) definidos, nos
seguintes termos:
a. 	30% com a aprovação do
projeto e entrega de plano inicial;
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Comité
19. O Comité, composto por vários
profissionais da Deloitte, é responsável
pela:
a. 	Definição, revisão e aprovação do
processo e critérios de avaliação
dos projetos candidatos;
b. 	Garantia do rigor e transparência
dos processos de avaliação e
seleção;
c. 	Apreciação da informação
submetida nas candidaturas,
podendo requerer informação
complementar para apreciação do
projeto;
d. 	Seleção dos projetos a apoiar e
dos montantes a atribuir a cada
projeto.

Equipa de Corporate Responsibility
& Sustainability
20. É da competência da equipa
de Corporate Responsibility &
Sustainability da Deloitte:
a. 	A promoção e divulgação da
iniciativa;
b. 	A receção e triagem das
candidaturas de acordo com os
critérios aprovados pelo Comité;
c. 	A prestação de esclarecimentos e
encaminhamento das reclamações
apresentadas.
d. 	O acompanhamento das entidades
candidatas durante o processo
de candidatura, avaliação e
comunicação de resultados;
e. 	Acompanhamento da gestão,
dos montantes financiados e
controlo de milestones dos projetos
selecionados.
Mentores
21. Os projetos selecionados serão
acompanhados por mentores
Deloitte, responsáveis por:
a. 	Planeamento com a associação das
datas do plano de pagamentos e
respetivas métricas de avaliação;
b. 	Análise do plano de projeto e
identificação de eventuais riscos de
não cumprimento dos objetivos e
KPIs associados à monitorização do
projeto;
c. 	Recolha de informação que
permita avaliar o progresso
dos projetos (cumprimento das
métricas definidas que justificaram
a atribuição do donativo).

Para mais
informações contacte:
Rita Coelho Martins
CR&S
ritamartins@deloitte.pt
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