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APOIAR UMA NOVA CULTURA AMBIENTAL:
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30 de junho de 2017

Referencial de Análise de Mérito das Candidaturas

A avaliação das candidaturas é efetuada de acordo com os seguintes critérios:
a) Qualidade – Qualidade técnica geral da candidatura que corresponda aos objetivos do
presente Aviso;
b) Inovação – Carácter inovador do projeto a desenvolver, incluindo as áreas chave e as
tipologias a serem exploradas;
c) Resultado esperado – resultados a obter através da implementação do projeto e de
acordo com os objetivos do programa.

A ponderação dos critérios é a seguinte:
a) Qualidade: 40%;
b) Inovação: 30%;
c) Resultado esperado: 30%.
O mérito de cada candidatura é obtida pela seguinte fórmula:
Mérito da Candidatura (MC) = [A x 0,40 + B x 0,30 + C x 0,30]
em que: A - Qualidade; B - Inovação; C – Resultado esperado.

De forma genérica a pontuação dos parâmetros em avaliação é atribuída numa escala de 0 a 5
de acordo com as descrições estabelecidas para cada subcritério que são apresentadas em
seguida.
O resultado do MC é arredondado à centésima.

A – QUALIDADE
É avaliada a qualidade da candidatura apresentada, nomeadamente se a candidatura está bem
estruturada e comporta os recursos (físicos, financeiros e humanos) necessários para os
objetivos que se pretende atingir (ponto 2 do Aviso), fundamentação do plano de
implementação aos objetivos do programa e o alinhamento com as áreas-chave e tipologias
apresentadas (pontos 3.1. e 3.2 do Aviso), e a relevância e coerência do plano de atividades
proposto.
Este critério é avaliado através dos seguintes subcritérios:
A1. Coerência e racionalidade da candidatura;
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A2. Qualificação e adequação das equipas/ consórcio.

Em que:
A = 0,7 A1 + 0,3 A2

A1 – Coerência e racionalidade da candidatura
Neste subcritério é avaliada a coerência e racionalidade do projeto, considerando para o efeito
os seguintes parâmetros:
A1.1. Clareza e pertinência dos objetivos;
A1.2. Solidez do conceito e a credibilidade do planeamento proposto;
A1.3. Adequação dos meios físicos e financeiros envolvidos no projeto.
A pontuação deste subcritério corresponde à média aritmética das pontuações atribuídas a
cada parâmetro de avaliação de acordo com a descrição constantes nas tabelas seguintes.

A1.1. Clareza e pertinência dos objetivos
Pontuação
0
1
3

5

Descrição
Não
O parâmetro em análise não é abordado/ não pode ser avaliado por informação
aborda
incompleta
Quando os objetivos estão identificados mas são incoerentes com as áreas
Presente chave e estratégias a serem abordadas e a respetiva abordagem apresentada
Quando existe uma identificação clara dos objetivos e coerente com as áreas
Acelera
chave e estratégias a serem abordadas porém sustentadas por uma abordagem
insuficiente da solução ou oportunidade a endereçar
Quando existe uma identificação clara dos objetivos e coerente com as áreas
chave e estratégias a serem abordadas, sustentadas por uma abordagem
Lidera
robusta apresentando um diagnóstico fundamentado da solução ou
oportunidade a endereçar, com identificação clara dos seus pontos fortes,
fracos, ameaças e oportunidades

A1.2. Solidez do conceito e a credibilidade do planeamento proposto
Pontuação Descrição
Não
0
aborda
1

Presente

3

Acelera

O parâmetro em análise não é abordado/ não pode ser avaliado por informação
incompleta
Quando não existe adequação do planeamento proposto à prossecução dos
objetivos definidos
Quando existe adequação do planeamento proposto mas verificam-se
insuficiências no detalhe, fundamentação ou na estrutura das atividades a
serem desenvolvidas
3

5

Lidera

Quando o planeamento proposto se apresenta bem detalhado, fundamentado,
estruturado e adequado à prossecução dos objetivos definidos

A1.3. Adequação dos meios físicos e financeiros envolvidos no projeto
Pontuação Descrição
Não
0
aborda
1

Presente

3

Acelera

5

Lidera

O parâmetro em análise não é abordado/ não pode ser avaliado por informação
incompleta
Quando não existe adequação dos meios físicos ou financeiros ao
desenvolvimento do projeto
Quando existe adequação dos meios físicos e financeiros envolvidos no projeto
para atingir os objetivos, mas existem insuficiências na sua identificação e
fundamentação
Quando existe identificação fundamentada dos meios físicos e financeiros
envolvidos no projeto, sustentando a sua adequação às atividades propostas
para atingir os objetivos

A2 - Qualificação e adequação das equipas/ consórcio
Neste subcritério é avaliada a composição das equipas técnicas do beneficiário e do consórcio
(se aplicável) avaliando-se os seus conhecimentos científicos e técnicos. No que respeita à
qualificação e adequação do consórcio será avaliada a qualidade como um todo e a capacidade
para realizar com sucesso as atividades a que se propõe.
Este subcritério é avaliado tendo por base os seguintes parâmetros:
A2.1. Qualificação e adequação das equipas;
A2.2. Qualificação e adequação do consórcio (se aplicável).
A pontuação deste subcritério corresponde à média aritmética das pontuações atribuídas a
cada parâmetro de avaliação de acordo com as descrições constantes nas tabelas seguintes.
Caso não esteja previsto o estabelecimento de consórcios então o parâmetro A2.2. não
integrará o cálculo e o parâmetro A2.1. contabilizará 100% do critério.
A2.1. Qualificação e adequação das equipas
Pontuação Descrição
Não
0
aborda
1

Presente

3

Acelera

O parâmetro em análise não é abordado/ não pode ser avaliado por informação
incompleta
Os elementos integrantes da equipa de trabalho demonstram reduzida
capacidade para desenvolver o projeto proposto baseado nas suas
competências e experiência
Parte dos elementos integrantes da equipa de trabalho demonstram
capacidade necessária para desenvolver o projeto proposto baseado nas suas
competências e experiência

4

Todos os elementos integrantes da equipa de trabalho demonstram capacidade
Lidera necessária para desenvolver o projeto proposto baseado nas suas competências e
experiência

5

A2.2. Qualificação e adequação do consórcio (se aplicável)
Pontuação Descrição
O parâmetro em análise não é abordado/ não pode ser avaliado por informação
incompleta

0

Não
aborda

1

Presente

3

Acelera

A adequação da constituição do consórcio aos objetivos é moderada

5

Lidera

A adequação da constituição do consórcio aos objetivos é forte

A adequação da constituição do consórcio aos objetivos é fraca

B - INOVAÇÃO
É avaliada a inovação associada à área-chave e à tipologia que se visa explorar.
Este critério é avaliado tendo por base os seguintes subcritérios:
B1. Grau de novidade da solução a implementar;
B2. Tipo de inovação a implementar.
Em que:
B = 0,6 B1. + 0,4 B2.

A pontuação dos subcritérios é atribuída de acordo com as descrições constantes nas tabelas
seguintes.
B1. - Grau de novidade da solução a implementar
Pontuação Descrição
0

Não
aborda

1

Presente

3

Acelera

5

Lidera

O parâmetro em análise não é abordado/ não pode ser avaliado por informação
incompleta ou o projeto proposto apresenta produtos/ serviços comparáveis
aos já existentes
Quando o projeto a desenvolver apresenta produtos/serviços significativamente
melhorados ou novos mas não introduz nenhuma novidade ao nível técnicocientífico
O projeto proposto apresenta produtos/serviços significativamente melhorados
ou novos e demonstra um grau de novidade incremental
O projeto proposto apresenta produtos/serviços significativamente melhorados
ou novos e demonstra uma novidade de natureza radical

B2. - Tipo de inovação a implementar
Pontuação Descrição
5

0

Não
aborda

1

Presente

3

Acelera

5

Lidera

O parâmetro em análise não é abordado/ não pode ser avaliado por informação
incompleta
O projeto apresenta uma inovação que afeta apenas uma das dimensões em
análise: económica, social ou ambiental
O projeto apresenta uma inovação que afeta duas das três dimensões em
análise: económica, social ou ambiental
O projeto apresenta uma inovação que afeta simultaneamente as três
dimensões em análise: económica, social e ambiental

C – RESULTADOS ESPERADOS
É avaliado o resultado esperado do projeto a desenvolver tendo em conta o contexto específico
onde o projeto será espoletado.
O projeto terá de demonstrar, por via de análise apropriada, ligação entre aumento da
produtividade associada aos recursos utilizados e redução de impacto ambiental a exploração
dos eixos temáticos, promoção de boas práticas, diálogo crítico sobre os novos desafios
ambientais, promoção da informação e conhecimento dos cidadãos e fomento de programas
de educação-ação. Este resultado deve ser, sempre que aplicável, mensurável e passível de ser
demonstrado.
Este critério é avaliado tendo por base os seguintes subcritérios:
C1. Impacto do projeto na sociedade
C2. Efeitos da comunicação e disseminação de resultados
Em que:
C = 0,7 C1. + 0,3 C2.

A pontuação dos subcritérios é atribuída de acordo com as descrições constantes nas
tabelas seguintes.
C1. Impacto do projeto na sociedade
Pontuação Descrição
0

Não
aborda

1

Presente

3

Acelera

5

Lidera

O parâmetro em análise não é abordado/ não pode ser avaliado por informação
incompleta ou os resultados esperados do projeto não tem impacto na
sociedade
Os resultados esperados do projeto evidenciam contribuir de forma pouco
significativa para os impactos mencionados na candidatura e no Aviso
Os resultados esperados do projeto evidenciam contribuir de forma significativa
para alguns dos impactos mencionados na candidatura e no Aviso
Os resultados esperados do projeto evidenciam contribuir de forma significativa
para todos dos impactos mencionados na candidatura e no Aviso

C2. Efeitos da comunicação e disseminação de resultados
Pontuação Descrição

6

0

Não
aborda

O parâmetro em análise não é abordado/ não pode ser avaliado por informação
incompleta

1

Presente

Prevê apenas algumas ações isoladas de comunicação

3

Acelera

5

Lidera

Prevê um conjunto de ações isoladas de divulgação, comunicação e
disseminação de resultados alargada (Seminários, workshop e através de
conferências, congressos etc)
Prevê um conjunto de ações coerentes de divulgação técnico-científica com
vista à uma comunicação e disseminação de resultados alargada (Seminários,
workshop e através de conferências, congressos etc)
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