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Condições de Parceria Especialista & GEOfundos * 
                                                                                                  A leitura deste documento não dispensa a leitura dos Termos de Utilização  

 Site www.geofundos.org 

 

Fazer parte do centro de Especialistas da GEOfundos é contribuir para uma Economia Social 

Portuguesa mais forte, apoiando as entidades e empreendedores sociais a cumprirem as suas missões 

e a aumentarem o seu impacto.  

Junte-se a este projeto pioneiro e inovador em Portugal! 

 

A GEOfundos é uma plataforma online (“Plataforma”), que surgiu de uma vontade conjunta da 

Associação Mutualista – Montepio Geral, da CASES, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação 

EDP e da Fundação PT, sendo gerida e operacionalizada por quatro entidades organizadas em regime 

de consórcio: Associação IES – Social Business School, TESE – Associação para o Desenvolvimento 

pela Tecnologia, Engenharia, Saúde e Educação, Call to Action, Lda e Stone Soup Consulting, Lda – 

(“Consórcio”). A Plataforma tem como objetivo contribuir para a promoção da sustentabilidade 

financeira das entidades da economia social em Portugal, permitindo o acesso a informação 

privilegiada sobre oportunidades de financiamento nacionais e internacionais  e a competências que 

lhes permitam um melhor posicionamento para obtenção de financiamento para os seus projetos 

e/ou iniciativas. 

Pressupostos gerais:  

A plataforma GEOfundos destina-se a publicitar oportunidades de financiamento para todas as 

entidades da Economia Social e empreendedores sociais, bem como apresentar recursos para 

reforçarem as suas competências no acesso a financiamento;  

O Especialista na GEOfundos é qualquer profissional ou entidade pública, ou privada, com ou sem 

fins lucrativos, que pretende publicitar os seus serviços em áreas de apoio específico para a 

capacitação organizacional das entidades da Economia Social e/ou empreendedores sociais;  

Os Especialistas são na sua maioria entidades formadoras e consultoras que têm um trabalho fulcral 

na capacitação, no apoio às atividades operacionais, e na concretização de candidaturas com sucesso 

dirigidas para os projetos e iniciativas no âmbito da economia social;  

Os Especialistas dispõem de conhecimento e know-how específico que lhes permitem prestar os 

serviços a que se propõem.  

 

Condições Gerais 

Para o Especialista poder fazer a publicitação dos seus serviços junto de todos os utilizadores e 

visitantes da GEOfundos, é necessário proceder a um registo específico na Plataforma. O registo, 

equivalente a uma contratualização entre Especialista e a GEOfundos que implica a aceitação dos  
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termos e condições e do pagamento de mensalidades. O valor da mensalidade difere consoante o 

Especialista pretenda aceder ou não aos serviços disponíveis para os Especialistas Premium. 

Ao registar-se na GEOfundos, o Especialista disponibiliza-se a fazer parte de um rating de avaliação e 

ser comentado pelas entidades da economia social e/ou empreendedores sociais subscritos na 

GEOfundos.  

A GEOfundos responsabiliza-se pela gestão da disponibilização da informação na Plataforma.   

 

Condições Específicas 

Para aceder ao serviço do Centro de Especialistas, o representante legal da entidade Especialista terá 

de manifestar vontade através do preenchimento do formulário disponível no site da plataforma 

GEOfundos, na página dedicada ao Centro de Especialistas, onde irá indicar se pretende ser um 

Especialista Standard ou Especialista Premium.  

O Especialista, ao registar-se na GEOfundos compromete-se a:  

- Fornecer os seguintes dados: Breve descrição da sua entidade, tipologia do serviço e serviços 

prestados, âmbito geográfico da sua atuação, o público-alvo da sua atuação (Pequenas, Médias e/ou 

Grandes entidades), dados para contacto: nome de pessoa de contacto, e-mail, telefone e morada, 

o Link do website da organização, e o Logótipo a divulgar. 

- Prestar um serviço de qualidade a todos os utilizadores da GEOfundos; 

- Divulgar a plataforma GEOfundos junto dos seus contactos; 

- Participar na avaliação de impacto social da Plataforma, através de informação a disponibilizar em 

relação ao serviço prestado  

- Contribuir com sugestões para a melhoria do desempenho da Plataforma. 

O Especialista prestará os seus serviços às entidades da Economia Social com total autonomia, não 

estando sujeito a receber quaisquer instruções ou solicitações diretas da plataforma GEOfundos. 

A plataforma GEOfundos, no âmbito desta contratualização compromete-se a:  

- Manter a plataforma com funcionamento dinâmico para as entidades da economia social e 

empreendedores sociais; 

- Divulgar os dados fornecidos pelos Especialistas no momento do registo, no Centro de Especialista; 

- Divulgar os serviços do Especialista de forma orientada para o segmento de target pretendido por 

este; 

- Colocar o Especialista presente no ranking interno de Especialistas que resulta da classificação dos 

utilizadores da plataforma; 

- Disponibilizar os comentários realizados pelos utilizadores com subscrição aos serviços dos 

Especialistas, permitindo a divulgação de experiências de colaboração e boas práticas. (A informação 

contida nestes comentários é da responsabilidade dos utilizadores que submetem os comentários); 
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- Permitir que os Especialistas estejam presentes no Espaço de Aprendizagem através da contribuição 

com conteúdos de capacitação. 

 

Serviços extra para Especialista PREMIUM:   

 

- Aceder à lista identificativa de todos os utilizadores com registo iniciado na plataforma, desde que 

estes assim o autorizem; 

- Divulgar informações de sucessos, eventos ou iniciativas dos Especialistas, que sejam relevantes e 

adequadas para as organizações da economia social, nas páginas de Notícias, no Espaço de 

Aprendizagem e na Newsletter online; 

- Divulgar a imagem da entidade Especialista através da publicação do logótipo na página de pesquisa 

de Oportunidades de Financiamento. 

 

Preços e condições:  

 

A adesão ao serviço de divulgação da GEOfundos pode ser feita através de um pagamento único 

anual (via transferência bancária) no início da contratualização, ou mensalmente, por um período 

inicial mínimo de 12 meses (via debito direto).  

 

Modalidades de Pagamento Standard PREMIUM 

Pagamento Anual único 
Via: Transferência Bancária 360€ 1200€ 

Pagamento Mensal  
(mínimo 12 meses) 
Via: Débito Direto 

30€ 100€ 

*Aos valores apresentados acresce a taxa de IVA em vigor.  

 

No caso de se verificar atraso em qualquer pagamento, superior a [15 (quinze) dias], a plataforma 

GEOfundos terá o direito de:  

 - Interromper qualquer atividade que esteja eventualmente a executar para o Especialista; 

- Cobrar juros à taxa legal sobre as mensalidades em dívida, desde a data do seu vencimento (trinta 

dias após a emissão da correspondente fatura) até à data do integral pagamento.  

- O atraso em qualquer pagamento, superior a 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão da 

fatura, constitui incumprimento definitivo do acordo entre as partes, podendo a GEOfundos 

suspender o acordo com o Especialista, obrigando-se este a pagar à plataforma GEOfundos, de  
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imediato, a título de cláusula penal, um montante correspondente ao valor anual de subscrição dos 

serviços de publicitação na plataforma GEOfundos.  

Os valores acima mencionados podem ser atualizados anualmente, no mês de Janeiro de cada ano.  

  

Confidencialidade  

 

A plataforma GEOfundos e o Especialista comprometem-se a não divulgar a terceiros e a não utilizar, 

em proveito próprio ou de terceiros, informação confidencial transmitida por uma delas à outra, no 

estrito âmbito da execução desta colaboração.  

Por informação confidencial, entende-se toda a informação escrita, verbal ou constante de suporte 

informático, que contenha dados de natureza organizativa, técnica ou financeira, designadamente 

“know-how”, “software” ou qualquer outra relativa à atividade de cada uma das partes. 

As obrigações de confidencialidade mantêm-se, independentemente de cessação de colaboração 

entre o Especialista e a plataforma GEOfundos, e duram enquanto atuarem como atores no mercado 

da Economia Social.  

  

Duração e Resolução da Colaboração  

O contrato pressuposto pelo registo de Especialista entra em vigor imediatamente após registo e 

ordem de pagamento inicial na plataforma GEOfundos e caducará ao fim de um ano, sendo renovável 

automaticamente no início do período anual seguinte   

A plataforma GEOfundos poderá vetar a presença de uma entidade prestadora de serviços na 

Plataforma sem restituição do pagamento anual, caso não haja cumprimento do estabelecido nos 

termos e condições aceites. O veto poderá ser proposto por qualquer um dos membros promotores 

da plataforma GEOfundos. 

 

Junte-se a este projeto pioneiro e inovador em Portugal! 

 

 

Para mais informações contate: 

GEOfundos - 214868102 

geofundos@geofundos.org 

 

www.geofundos.org 

mailto:geofundos@geofundos.org

