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A área de Responsabilidade Social do BTG Pactual apoia projetos que tem seu foco em Educação, Meio Ambiente e 
Empreendedorismo, que visam impacto socioambiental dentro de uma sociedade mais justa e igualitária.
 
O investimento disponível é realizado através das leis de incentivo fiscal, sendo efetuado o aporte no final de 2020 para execução 
em 2021.
 
As inscrições vão até o dia 20 de novembro às 23:59. Após esta data, os projetos entrarão para o edital de avaliação do ano seguinte.
 
Após o preenchimento do edital, enviar documentação e apresentação do projeto para o e-mail:
OL-responsabilidadesocial@btgpactual.com

- Ser uma organização sem fins lucrativos;

- Ter sido constituída e se encontrar em funcionamento regular há, no mínimo, três anos;

- Ter o parecer de uma auditoria externa para suas demonstrações financeiras;

- Não deve apresentar má conduta, irregularidades ou investigações de qualquer natureza;

- Estar alinhado as diretrizes do banco: Educação, Meio Ambiente e Empreendedorismo.

- Cópia do descritivo do projeto encaminhada ao respectivo órgão municipal, estadual ou federal, contendo o cronograma de 
execução do projeto e a planilha orçamentária com descrição das principais linhas de receitas e despesas;

- Comprovante de inscrição e Situação Cadastral do CNPJ;

- Estatuto Social;

- Ata de Assembleia da Eleição da Diretoria ou nomeação da Diretoria Executiva Atual;

- Certificado de Regularidade do FGTS;

- Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal;

- Cópia do CPF do representante legal da Organização;

- Currículo do representante legal da organização;

- Caso tenha um material de apresentação do projeto, encaminhar anexo.

PRÉ-REQUISITOS

DOCUMENTOS DE ENVIO

initiator:juliana.depaula@btgpactual.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8bcb20e9f956f640871739066bdfadc4
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INFORMAÇÕES GERAIS DA INSTITUIÇÃO

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Possui sede em mais de uma região?

O projeto ou a organização recebeu algum prêmio?

Possui área de voluntariado?

Possui auditoria externa?

Contato principal:

Número de funcionários da Instituição:

Descreva modelo de receita da organização:

Descreva sobre a organização:

Missão da organização:

Representante legal da Instituição:

Telefone/E-mail:

Sim

Sim

Sim

Sim

Municipal

O.S.C.I.P.

Utilidade Pública Municipal

Não

Não

Não

Não

Estadual

O.S C.E.B.A.S. Utilidade Pública

Empresa B Outro:

Selo Doar

Nacional

Cargo:

Ano de fundação da Instituição:

Se sim, informe onde:

Se sim, informe qual:

Se sim, informe o número de voluntários:

Se sim, informe qual:

Possui assessoria jurídica/consultoria de gestão ou estratégica?

Abrangência:

Títulos, Qualificações e Certificações:

Sim Não
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INFORMAÇÕES SOBRE PROJETO/PROPOSTA:

Área de atuação do projeto:

Nome do projeto:

Locais de realização do projeto: Expectativa de número de beneficiários:

Possui relatório anual?Se sim, informe quem:

Justifique o enquadramento do projeto na área de atuação:

Perfil dos Beneficiários (descreva de forma detalhada, por exemplo, “crianças de 0-10 anos de Campinas”)

O projeto beneficia indiretamente outras pessoas além do público-alvo? Sim

Sim

Não

Não

Lei de Incentivo:

Objetivo do projeto:

Resumo do projeto:

Quais os resultados esperados?

Como você prevê o acompanhamento dos objetivos dos projetos?
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Prazo de captação do projeto:

Valor total do projeto:

Onde será a execução do projeto:

Prazo de execução do projeto:

Valor captado até o momento:

Quais são os principais indicadores de acompanhamento de projeto?

Qual o impacto socioambiental esperado com o projeto?

O projeto tem como receber, além de doação financeira, horas de trabalho voluntário de colaboradores?

Como?

Sim Não

Por que seu projeto se encaixa nesta ODS?

Em qual ODS seu projeto se encaixa? 1. Erradicação da Pobreza 2.Fome Zero e Agricultura Sustentável

3. Saúde e Bem-Estar

7. Energia Limpa e Acessível

10. Redução das Desigualdades

13. Ação contra a mudança global do clima

17. Parcerias de Implementação

14. Vida na água 15. Vida Terrestre

16. Paz, Justiça e Instituições eficazes

11. Cidades e Comunidades sustentáveis 12. Consumo e Produção responsáveis

8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura

4. Educação de Qualidade 5. Igualdade de Gênero 6. Água Potável e Saneamento

É prevista auditoria externa para o projeto? Sim Não

O projeto conta com outros financiadores? Sim Não

Se sim, informe os principais:
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Linkedin:

Facebook:

Vídeos:

Instagram:

Caso o seu projeto seja apoiado pelo BTG Pactual, quais as possibilidades que você prevê de continuidade após o encerramento 
dos recursos do patrocínio?

O projeto sugere contrapartidas? Quais? Descreva.

Conte um pouco mais sobre sua organização e por que ela é capaz de executar esse projeto.

Você tem uma sugestão de cota de doação para o BTG Pactual? Sim Não Se sim, informe o valor:

Quantos % do valor solicitado ao BTG representa no valor total do projeto?
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