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A. Objetivos 

Considerando os diversos pedidos de Atribuição de Patrocínios, Subsídios, Apoios 

Institucionais e Donativos, entendeu o Conselho de Administração elaborar um 

regulamento com os seguintes pontos: 

1. A atribuição de patrocínios, subsídios, apoios e donativos a entidade como 

uma criação de valor e de relacionamento com a sociedade, dando 

cumprimento à sua responsabilidade empresarial, tendo por objetivos: 

a) Promover e apoiar eventos e iniciativas que contribuem para a evolução 

teórica e prática do conhecimento voltado aos setores e temas com os 

quais trabalha, sejam eles ligados aos seus negócios ou a demais áreas de 

interesse institucional; 

b) Promover e apoiar a realização de eventos e iniciativas que promovam o 

bem estar das comunidades no âmbito da responsabilidade social e 

empresarial; 

c) Fortalecer a comunicação e a relação com os diversos stakeholders. 

 

B. Definições 

 Subsídio, a contribuição monetária concedida a um beneficiário para 

desenvolver uma determinada atividade,  

 Patrocínio, a contribuição monetária concedida a um beneficiário para 

desenvolver uma determinada atividade tendo contrapartidas relevantes para a 

TERAMB 

 Donativo/Apoio, contribuição monetária ou em espécie, concedida a um 

beneficiário para desenvolver uma determinada atividade sem contrapartida, 

tendo por base a responsabilidade social da empresa podendo abranger diversas 

áreas de interesse local. 
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C. Entidades beneficiadas 

As entidades beneficiadas são pessoas coletivas públicas ou privadas, com situação 

contributiva comprovadamente regularizada, através de declarações, sem fins 

lucrativos e de interesse público, através da apresentação das respetivas declarações, 

com sede local e que comprovadamente necessitem de apoio. 

 

D. Solicitação de Patrocínios, Subsídios, Apoios Institucionais e Donativos 

Os pedidosde patrocínios, subsídios, apoios institucionais e donativos devem ser 

solicitados ao Conselho de Administração, por escrito, por ofício ou por e-mail 

(geral@teramb.pt) com a seguinte informação complementar: 

 Entidade promotora/Comissão organizadora; 

 Estatutos; 

 Certidões comprovativas da sua situação fiscal e contributiva; 

 Declaração de entidade de interesse público 

 Objetivos; 

 Destinatários; 

E. Atribuição de Patrocínios, Subsídios, Apoios Institucionais e Donativos 

1. Os benefícios a atribuir devem privilegiar projetos e iniciativas com relevância 

de índole técnica, ambiental, científica ou sociocultural de preferência na área 

geográfica onde se insere a TERAMB, enquadrável no Código de Ética da 

empresa e ficar sujeito à comprovação pela TERAMB 

2. Apenas serão objeto de parcerias e apoios, os referentes a atividades de 

interesse local e destinados a entidades sem fins lucrativos de interesse 

público. 

3. As contrapartidas decorrentes dos benefícios são um fator preponderante na 

análise da elegibilidade pelo que devem: 

 Apresentar uma exposição coerente de acordo com os valores 

assumidos pela TERAMB; 

mailto:geral@teramb.pt
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 Uso de instrumentos e suportes que reforcem o reconhecimento da 

TERAMB; 

 Adequação da comunicação ao público-alvo com a divulgação das 

atividades da empresa em dado enquadramento específico. 


