
b) Grau de adequação da operação para o

desenvolvimento das atividades de gestão, para a

melhoria dos instrumentos de apoio às decisões de

gestão e para a eficácia da aplicação dos Fundos.

Será avaliado o grau de adequação da operação para o 

desenvolvimento das atividades de gestão, para a melhoria 

dos instrumentos de apoio às decisões de gestão e para a 

eficácia da aplicação dos Fundos:

1- Adequação da operação às prioridades definidas para o 

desenvolvimento das actividades de gestão;

2-Contributo da operação para a melhoria dos 

instrumentos de apoio à Gestão.

Adequação para as 

prioridades definidas:

- Adequado: 5 pontos

- Não adequado: 0 pontos

Grau de contributo para 

melhoria dos instrumentos 

de gestão:

- Contribui: 5 pontos

- Não contribui: 0 pontos
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c) Qualidade Técnica da operação em matéria de

conteúdos e duração, face à sua necessidade e

oportunidade.

Será avaliado a qualidade técnica da operação em matéria 

de conteúdos e duração, face à sua necessidade e 

oportunidade:

1-Adequação dos conteúdos aos objetivos da proposta;

2- Viabilidade do calendário proposto face aos objetivos e 

conteúdos da proposta; 

3- Razoabilidade dos recursos mobilizados para a execução 

da operação.

Adequação para as 

prioridades definidas:

- Adequado: 5 pontos

- Não adequado: 0 pontos

Razoabilidade dos recursos 

mobilizados:

- Adequado: 5 pontos

- Não adequado: 0 pontos
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d) Grau de relevância das ações previstas na

operação para a avaliação e disseminação de

resultados.

Será avaliado o grau de relevância das ações previstas na 

operação para a avaliação e disseminação de resultados:

1- Adequação das metodologias e calendários das medidas 

propostas, em matéria de avaliação e/ou disseminação, às 

exigências regulamentares; 

2- Contributo da operação para a identificação de boas 

práticas.

Adequação para as 

prioridades definidas:

- Relevante: 5 pontos

-Pouco relevante: 0 pontos

15

e) Grau de adequação da operação para o reforço da

visibilidade da aplicação dos Fundos e para o

aumento da transparência e facilitação do acesso à

informação.

Será avaliado o grau de adequação da operação para o 

reforço da visibilidade da aplicação dos Fundos e para o 

aumento da transparência e facilitação do acesso à 

informação:

1-Adequação dos meios envolvidos aos objetos de 

divulgação e visibilidade dos Fundos, 

2-Coerência dos conteudos da proposta ao Plano de 

Comunicação do PO SEUR e da Estratégia de Comunicação 

do Portugal 2020;

3-Contributo das propostas para a transparência e 

facilitação do acesso à informação sobre a aplicação dos 

FEEI. 

Adequação para as 

prioridades definidas:

-Adequado: 5 pontos

-Não adequado: 0 pontos

15

f) Grau de adequação das metodologias formativas

face às necessidades das equipas, no caso de

Formação e capacitação das equipas de gestão, de

acordo com a metodologia aprovada.

Será avaliado o grau de adequação das metodologias 

formativas face às necessidades das equipas:

1- Adequação dos contéudos  das propostas às 

necessidades das equipas;

2- Adequação das metodologias formativas face aos 

objetivo de capacitação das equipas; 

3-Adequação dos calendários e oportunidades da 

proposta. 

Adequação para as 

prioridades definidas:

-Adequado: 5 pontos

-Não adequado: 0 pontos

15
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a) Grau de relevância da operação para os objetivos

específicos e resultados definidos ao nível do Eixo

Prioritário .

Será avaliado o grau de relevância da operação para os 

objetivos específicos e resultados definidos ao nível do Eixo 

Prioritário:

1- Adequação da operação aos objetivos especificos 

definidos ao nivel do Eixo Prioritário para PO SEUR;

2- Grau de contributo da operação para o alcance do 

indicador de resultado definido, ao nivel do eixo Prioritário 

para o PO SEUR (RAT9 Taxa de erro verificada nas 

auditorias)

Adequação para as 

prioridades definidas:

- Adequado: 5 pontos

- Não adequado: 0 pontos

Grau de contributo para 

melhoria dos instrumentos 

de gestão:

- Contribui: 5 pontos

- Não contribui: 0 pontos
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ANEXO II - PARÂMETROS E PONDERAÇÕES A CONSIDERAR NA AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Critérios de Seleção Densificação dos Critérios de Seleção Parâmetros de avaliação


