Anexo II - Pdrâmetros e Critérios de Seleção

ABORDAGEM
INTEGRADA

EFICIÊNCIA,
SUSTENTABILIDADE E
INOVAÇÃO

ADEQUAÇÃO
À
ESTRATÉGIA
SETORIAL

Critérios de Seleção

Densificdção dos Critérios de Seleção

b) Caráter prioritário da intervenção, face ao
Será avaliado o grau de prioridade conferido às intervenções nos Programas ou Planos que as enquadrem.
risco de acidentes graves e catástrofes
relacionados com riscos de cheias e
inundações

c) Contributo para a identificação e
conhecimento das vulnerabilidades do
território

f) Nível de complementaridade com ações
cofinanciadas por outros instrumentos de
financiamento, nacionais e comunitários

Pdrâmetros de Avdlidção dos critérios e subcritérios de
seleção

Subcritérios

Grau de Prioridade:
• Nível de prioridade 1: 5 pontos
• Nível de prioridade 2: 4 pontos
• Nível de prioridade 3: 3 pontos
• Não incluída: 0 pontos

Coeficientes de
ponderdção (%)

30,00%

c1) Número de dimensões de análise contempladas:
Será avaliado a robustez dos planos e sistemas de monitorização, considerando as seguintes dimensões:
• Contempla as três dimensões: 5 pontos
• Caraterização da situação de referência;
• Contempla as duas dimensões: 3 pontos
• Elaboração de cenários;
• Contempla apenas uma dimensão: 1 ponto
• Identificação de medidas no sentido das intervenções materiais a serem desenvolvidas para prevenção, proteção e
preparação às vulnerabilidades identificadas.
c2) Robustez metodológica de cada uma das dimensões
contempladas:
As operações serão valorizadas de acordo com o número de dimensões abrangidas e da robustez da metodologia
• muito robusta: 5 pontos
associada a cada uma delas.
• robusta: 3 pontos
• pouco robusta: 1 ponto

50,00%

40,00%

50,00%

• Ação complementar a outra ação cofinanciada: 5 pontos
Será avaliada a complementaridade da operação com outras ações financiadas ou a financiar por outros instrumentos
• Não se verifica complementaridade: 0 pontos
de financiamento, nacionais e/ou comunitários, introduzindo um fator de escala e ampliando os efeitos dessas ações

30,00%

TOTAL

100,00%

COEFICIENTE DE MAJORAÇÃO
A operação terá um coeficiente de majoração de 1,05 sobre a pontuação final por aplicação dos critérios de seleção se:
Aplicação de metodologias e/ou tecnologias inovadoras face às metodologias e/ou tecnologias standard existentes e simultaneamente evidenciar um potencial de replicabilidade dessas novas metodologiase/ou tecnologias a ações equivalentes.

100,00%

