
Identificação da organização

1) Nome

Morada

Código postal

País

Website

Email

Contacto telefónico

2) NIF – Número de identificação fiscal

3) Indicar se a entidade está ao abrigo do art. 62º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais . Se sim, enviar por email para o documento comprovativo, tal como 
reconhecimento estatuto de ONGD ou os estatutos da entidade 
(obrigatório). Não é necessário para entidades provenientes de Angola

4) Enviar por email certidão de registo comercial ou documento que ateste os 
órgãos sociais

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

6) Perfil da equipa de gestão

7) Comprovativo de IBAN

8) Identificar se já se candidatou ao PACT Fund em edições anteriores

9) Identificar se já se teve apoio do PACT Fund em edições anteriores

Apresentação do projeto

15) Identificar a área ou áreas de atuação: 1. Educação e Formação; 2. 
Empreendedorismo; 3. Empregabilidade

16) Nome do projeto

17) Descrição do contexto no qual se insere o projeto (enquadramento da razão 
pela qual o projeto foi criado) 

18) Objetivo do projeto

19) Descrição geral do projeto

20) Descrição do target (exemplos: crianças e jovens, estudantes, pessoas em 
risco de exclusão social, desempregados, minorias étnicas, reclusos e ex-

reclusos, toxicodependentes, sem-abrigo, vítimas de violência, outros)

21) Data prevista de início do projeto

22) Data prevista de conclusão do projeto

23) Número esperado de pessoas impactadas diretamente pelo projeto (as que 
vão beneficiar diretamente das ações implementadas)

24) Número esperado de pessoas impactadas indiretamente pelo projeto (outras 
pessoas que podem ser beneficiadas sem terem um envolvimento direto com 
as ações do projeto, como por exemplo, familiares)

25) Valor do investimento total do projeto

26) Valor do investimento solicitado

27) Outros patrocinadores/outros apoios ao projeto (entidade e tipo de apoio)

28) Identificar se se trata de um projeto piloto

29) Indicadores (KPI’s) utilizados para a monitorização e medição de avaliação do 
impacto do projeto (deve estar alinhado com o objetivo)

30) Outras informações relevantes sobre o projeto

31) Declaração em como tomou conhecimento e aceita as condições do 
Regulamento do PACT Fund
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Este documento é apenas informativo e contém todas as questões do questionário. 

Existem, contudo, alguns documentos que devem ser submetidos.

A candidatura deve ser feita aqui.

Guia de candidatura

© 2022 Para informações, contacte Deloitte Central Services, S.A.

Para mais informações consulte 

https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/about

-deloitte/topics/pact-fund.html ou contacte

corporateresp@deloitte.pt

“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"). A DTTL (também referida como 
"Deloitte Global") nem cada uma das firmas membro são entidades  legais separadas e independentes, que não se obrigam ou vinculam entre si relativamente a terceiros. A DTTL e cada 
firma membro da DTTL e entidades relacionadas são responsáveis pelos seus próprios atos e omissões e não das restantes. A DTTL não presta serviços a clientes. Para mais informação 
aceda a www.deloitte.com/pt/about.

A Deloitte é líder global na prestação de serviços de audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados. A nossa rede de firmas membro 
compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos mais de 
345.000 profissionais da Deloitte aceda a www.deloitte.com.

Esta comunicação inclui apenas informações gerais e nem a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a sua rede global de firmas membro ou entidades relacionadas (coletivamente 
rede Deloitte) está a prestar aconselhamento ou serviços através desta comunicação. Antes de tomar alguma decisão ou medidas que o afetem financeiramente ou ao seu negócio deve 
consultar um profissional qualificado. Não são dadas garantias (explícitas ou implícitas) relativamente à precisão ou detalhe da informação constante nesta comunicação, pelo que a 
DTTL, as suas firmas membro, entidades relacionadas ou colaboradores não deverão ser responsabilizados por quaisquer danos ou perdas decorrentes de ações baseadas nesta 
comunicação. A DTTL e cada uma das firmas membro são entidades separadas e independentes.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115961077/201808111125/73583680/diploma/indice
https://forms.office.com/r/u9m7GQfWk4
https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/about-deloitte/topics/pact-fund.html
mailto:corporateresp@deloitte.pt

