
que terá em conta a estrutura organizacional da instituição e os projetos comunicacionais que pretende implementar com a nossa 
ajuda.
Todos os serviços disponibilizados pela Ködö podem ser consultados em kodo.pt.

5 | Avaliação do projeto vencedor

5.1 A avaliação das candidaturas será feita pela direção da Ködö, em conjunto com um membro de uma organização de solidariedade 
social (a definir). 
5.2 Esta avaliação terá em consideração os seguintes critérios:

— Estrutura organizacional e visibilidade da instituição;
— Relevância da instituição no contexto em que está inserida;
— Quantidade e importância das atividades desenvolvidas pela instituição no passado recente;
— Potencial comunicacional da instituição e sua adequação aos serviços prestados pela Ködö.

6 | Prazos

6.1 A instituição vencedora será contactada diretamente no decorrer do mês de maio, sendo que posteriormente o anúncio será 
publicamente feito através do nosso website, em kodo.pt/world-care/. 
6.2 Depois de estabelecida a parceria, a instituição tem o período de um ano para realizar todos os projetos de comunicação com o 
apoio da Ködö.

7 | Condições gerais

O projeto apoiado pela Ködö autoriza a divulgação própria de todos os materiais desenvolvidos no âmbito do projeto social Ködö 
World Care.
A Ködö reserva-se ao direito de modificar ou encerrar o concurso a seu exclusivo critério, mediante simples comunicação expressa 
aos participantes através de e-mail, sem que isso implique qualquer responsabilidade em relação aos participantes ou a terceiros. 
Reserva-se também o direito de modificar o presente regulamento periodicamente e sem aviso prévio, sempre assegurando a sua 
legalidade sem prejuízo dos seus participantes. O participante é responsável por verificar o presente regulamento de forma a 
manter-se informado sobre eventuais mudanças.
Todos os casos omissos ao presente regulamento serão decididos pela entidade organizadora, sem direito a recurso.

Regulamento 2021/22

1 | Objetivos

O Ködö World Care é o principal projeto de Responsabilidade Social da agência Ködö e tem por objetivo ajudar uma instituição sem 
fins lucrativos anualmente, desenvolvendo ações de comunicação específicas em regime pro bono. Este programa pretende ajudar a 
promover causas sociais importantes e contribuir ativamente para aumentar o seu impacto na sociedade.

2 | Público

Este concurso dirige-se a qualquer instituição sem fins lucrativos sediada em Portugal que atue em qualquer área de intervenção com 
o intuito de promover a sustentabilidade ambiental, social, e/ou económica. As instituições concorrentes devem ter pelo menos um 
ano de atividade à data em que se inicie a parceria.

3 | Inscrição

3.1 A inscrição é feita por e-mail — word.care@kodo.pt. Só serão admitidas as candidaturas que contenham a correta e integral 
indicação de todos os elementos solicitados na fase de inscrição.
3.2 Assim, as candidaturas devem obrigatoriamente incluir:

— Breve descrição da instituição (onde deve estar mencionada a sua data de fundação e a área específica em que atuam);
— Breve descrição da estrutura organizacional (onde deve estar mencionado o número de pessoas envolvidas com a organização, 
os principais parceiros, e outras informações consideradas relevantes);
— Relatório e Contas referente ao ano transato;
— Descrição dos principais projetos desenvolvidos pela instituição até à data, e projetos futuros já planeados;

*Caso os participantes já tenham ideia de uma ou várias ações de comunicação que gostassem de desenvolver com a ajuda da 
Ködö, devem também incluir uma descrição das mesmas.

3.3 As candidaturas podem ser submetidas a qualquer altura, sendo que serão apenas consideradas um mês antes do anúncio do 
vencedor, ou seja, no decorrer do mês de maio de 2022. As candidaturas recebidas após essa data serão apenas consideradas para o 
ano seguinte.

4 | Prémio

Durante cerca de um ano, a instituição vencedora irá usufruir dos serviços de comunicação e marketing disponibilizados pela Ködö 
para comunicar a sua causa. Estes serviços devem idealmente ser utilizados em campanhas específicas de grande relevância e que 
sejam essenciais dentro daquilo que é a estratégia global da instituição. No início da parceria, será estabelecido um orçamento limite 
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