Inspiring positive change
PACT Fund 2017/2018
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,
empregabilidade ou
empreendedorismo.

Identificação da organização
Nome
Morada
Código Postal
Responsável
Contacto telefónico direto
E-mail
Website
Está ao abrigo do art. 62º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais*?
Área de atuação (justificar)
Área geográfica (cidade e país)
Perfil da equipa de gestão
NIF
Órgãos Sociais

*Anexar comprovativo à candidatura

Estrutura Proprietária (todos os
proprietários com >20% de capital)
Certidão de Registo Comercial
(ou equivalente)*

*Anexar comprovativo à candidatura

IBAN*

*Anexar comprovativo à candidatura

Apresentação do projeto
Nome
Target (número esperado de
pessoas impactadas pelo projeto)
Descrição do target

Duração do projeto
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)
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Descrição do modelo de gestão, da
equipa envolvida e das respetivas
responsabilidades de cada um dos
elementos do projeto
(máx. 1000 caracteres)

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

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

Descrição da metodologia para
avaliar o impacto
(máx. 1000 caracteres)
(de que forma vão medir o impacto
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)

Nota: Ao enviar o ficheiro confirme que o mesmo está editável e sem password de acesso.
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Por favor anexar
à candidatura
os seguintes
documentos:
• Orçamento detalhado
do projeto
• Cronograma do projeto
• Comprovativo de que estão
ao abrigo do Estatuto dos
Benefícios Fiscais
• Relatórios financeiros
ou outras informações
relevantes sobre o modelo
de gestão da instituição
candidata (facultativo)
• Comprovativo certidão
de registo comercial
(ou equivalente)
• Comprovativo de IBAN

Para mais informações
contacte:
Eve Pinto-Cardoso
Corporate Responsibility
Tel: +351 21 042 75 00
Email: epintocardoso@deloitte.pt
Patrícia Esgalhado
Corporate Responsibility
Tel: +351 21 042 75 00
Email: pesgalhado@deloitte.pt
Filipa Sousa Santos
Corporate Responsibility
Tel: +351 21 042 75 00
Email: filipsantos@deloitte.pt

