
1 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA 

 

 

Telef. 266 777 000 / 96 5959000- Praça de Sertório - 7004-506 ÉVORA - Fax. 266 702950 

MEDIDA 3 – GRELHA DE PONDERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 

A – Qualidade 
 
Qualidade e interesse do projecto ou actividade face às necessidades do concelho 
 
a1) A actividade candidatada apresenta uma resposta a uma necessidade 
diagnosticada 
 

• Globalmente Verificada (11-25)  
• Parcialmente Verificada (1-10)  
• Não Verificada (0) 

 
a2) A actividade candidatada apresenta mecanismos inovadores e/ou que contribuem 
para a melhoria ao nível da eficiência, eficácia da organização e/ou satisfação dos 
beneficiários     
 

• Globalmente Verificada (11-25) 
• Parcialmente Verificada (1-10)  
• Não Verificada (0) 

 
 

B – Parceria/Articulação 
Capacidade de angariação de outras fontes de financiamento ou outros tipos de apoios 
e parcerias, para o desenvolvimento da iniciativa. Este mesmo critério será aplicável 
quando sejam propostas acções em comum por diversas entidades 
 
b1) Capacidade de angariação de outras fontes de financiamento públicos e/ou 
privados  
 

• Verificada (11-25) 
• Parcialmente Verificada (1-10) 
• Não Verificada (0) 

 
 
 
b2) Existência de Parcerias não financeiras público e/ou privadas para o 
desenvolvimento da intervenção, promotoras de uma melhor eficiência na utilização de 
recursos e da maior abrangência da resposta ao nível dos beneficiários 
 

• Verificada (11-25) 
• Parcialmente Verificada (1-10)  
• Não Verificada (0) 
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C – Destinatários 

Número potencial de beneficiários e público –alvo da iniciativa 
 
 
c1) Número potencial de beneficiários e público – alvo do projecto apresentado em 
conformidade com a natureza da intervenção 
 

• Verificada (11-25) 
• Parcialmente Verificada (1-10)  
• Não Verificada (0) 

 
 
c2) Número potencial de beneficiários e público – alvo do projecto apresentado 
relevantes ao nível do impacto no território de intervenção  
 

• Verificada (11-25) 
• Parcialmente Verificada (1-10)  
• Não Verificada (0) 

 
D – Planificação/Sustentabilidade 

 
Planificação da actividade e razoabilidade da estrutura de custos apresentada e do 
correspondente financiamento 
 
 
d1) A candidatura apresenta planeamento (estratégico, acção, operacional) e uma 
relação equilibrada entre a estrutura de custos e o modelo de financiamento 
 

• Verificada (11-25) 
• Parcialmente Verificada (1-10)  
• Não Verificada (0) 

 
d2) Relação custo/benefício, tendo em consideração o impacto e objectivos 
demonstrados pela iniciativa 
 

• Verificada (11-25) 
• Parcialmente Verificada (1-10)  
• Não Verificada (0) 
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Os critérios são pontuados de 0 a 25 de acordo com a escala seguinte. Deste modo o 
valor obtido por critério (A, B, C e D) resulta da média da pontuação obtida nos 
subcritérios ((a1+a2)/2;(b1+b2)/2; (c1+c2)/2 +( d1+d2)/2) arredondados para o nº inteiro 
superior. 
O Valor do Apoio será sempre em função da disponibilidade do município para a 
medida, constituindo assim o limite máximo a considerar. As percentagens de 
comparticipação para cada acção são função do somatório das pontuações obtidas em 
A, B, C e D e através da aplicação da seguinte escala:  

 
 

 
PONTUAÇÃO OBTIDA (A+B+C+D) PERCENTAGEM DE COMPARTICIPAÇÃO 
De 0 a 20 0% 
De 21 a 30 30% 
De 31 a 40 40% 
De 41 a 50 50% 
De 51 a 60 60% 
De 61 a 70 70% 
De 71 a 80 80% 
De 81 a 100 90% 
 
 

 
Da aplicação da fórmula anterior resultará a percentagem de valores atribuir à iniciativa 
candidatada pela entidade no âmbito desta medida. 

 
 
 
 
 
  

 
 


