Programa de Parcerias para o Impacto – Template da Carta de Compromisso de Investimento Social

CARTA DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO SOCIAL
O QUE É?
A “Carta de Compromisso de Investimento Social” é um instrumento através do qual um
investidor social declara o seu compromisso em cofinanciar (de forma individual ou em conjunto
com outros investidores) o plano de desenvolvimento proposto pela Iniciativa de Inovação e
Empreendedorismo Social (IIES) em candidatura ao programa de Parcerias para o Impacto. Esse
cofinanciamento tem uma natureza filantrópica sob a forma de subvenção não reembolsável que
financia uma operação com a duração de 1 a 3 anos, nos termos dos artigos 234º e 235º da
Portaria n.º 97-A/2015 de 30 de março, na sua atual redação, e conforme descrito no aviso de
abertura de candidaturas ao programa de Parcerias para o Impacto.
No caso de ser tratar de um investidor internacional, a carta pode ser apresentada em Inglês.

MODELO DE CARTA DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO SOCIAL

CARTA DE COMPROMISSO DE COFINANCIAMENTO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DA (NOME DA IIES) PARA EFEITOS DE CANDIDATURA AO
PROGRAMA DE PARCERIAS PARA O IMPACTO DA PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL

Local, Dia de Mês de Ano
Proponente: IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR SOCIAL

- Apresentação do investidor social e da sua experiência de investimentos filantrópicos em
iniciativas de inovação e empreendedorismo social (1-3 parágrafos). Indique, se aplicável,
montantes investidos no passado, orçamento para investimento em iniciativas este ano, a equipa
de profissionais dedicada a este tema, e alguns caso de sucesso de investimento social.

- Descrição do histórico de relação entre a IIES e o investidor (1-2 parágrafos).
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Neste contexto, declaro que:


Conheço e acredito no potencial de impacto da iniciativa de inovação e
empreendedorismo social “nome da IIES”



Conheço o Plano de Desenvolvimento proposto pela IIES e o orçamento a ele
associado, bem como as necessidades líquidas de financiamento previstas no plano
num total de “x milhares de euros”.



Assumo

o

compromisso

de

cofinanciar

a

implementação

deste

plano

de

desenvolvimento até ao montante de (y milhares de euros) de acordo com o calendário
de financiamento proposto (campo E2 do Plano de Desenvolvimento) e na condição da
candidatura ao Programa de Parcerias para o Impacto ser aprovada e da IIES cumprir
com o plano de atividades proposto.

Tenho a intenção de acompanhar a implementação do plano de desenvolvimento nos termos
descritos abaixo:
Descrição das responsabilidades que o investidor social prevê assumir no acompanhamento da
implementação do Plano de Desenvolvimento e identificação da pessoa/equipa/unidade do
investidor social responsável por esse acompanhamento

(assinatura do representante do Investidor Social com indicação do nome e cargo)

Pessoa de contacto do investidor social:


Nome



Morada



Telefone/Telemóvel



Endereço Eletrónico
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