
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONDERAÇÕES 

 
 

Ponderação 
(%) 

Critérios Pontuação: 1  Pontuação: 2  Pontuação: 3 Pontuação: 4 

5 Motivação do(s) candidato(s) Identificação dos motivos subjacentes à sua candidatura; 

Maturidade com que encara a realização do trabalho de investigação proposto; 

Expectativas quanto à concretização do seu trabalho. 

10 Adequação aos objetivos do 
Programa de Cooperação 

Projeto não adequado aos objectivos 
do Programa de Cooperação; 
Não alinhado com as temáticas 
definidas; 
Não prevê a utilização de dados 
sobre Oeiras. 

Projeto pouco adequado aos 
objectivos do Programa de 
Cooperação; 
Alinhado com as temáticas 
definidas mas sem alinhamento 
com a estratégia do MO; 
Fraca utilização dos dados sobre 
Oeiras 

Projeto adequado aos objectivos 
do Programa de Cooperação; 
Alinhado com as temáticas 
definidas e com a estratégia do 
MO; 
Utilização razoável dos dados 
sobre Oeiras 

Total adequação aos objectivos do 
Programa de Cooperação; 
Total alinhamento com as temáticas 
definidas e com a estratégia do MO; 
Utilização de vários conjuntos de dados 
sobre Oeiras que sustentem o projeto a 
desenvolver. 

10 Clareza e coerência na 
apresentação dos objetivos do 
projeto e da metodologia de 
trabalho 
 

Sem apresentação de objetivos (e.g. 
apresenta apenas intenções ou 
finalidades); 
Sem apresentação de metodologia 
de trabalho. 

Apresentação de objetivos gerais, 
mas com pouca clareza na sua 
apresentação; 
Apresentação pouco clara e muito 
geral da metodologia de trabalho; 
Metodologia pouco coerente com 
os objetivos definidos. 

Apresentação de objetivos claros; 
Apresentação clara da 
metodologia de trabalho; 
Coerência em relação à 
metodologia considerando os 
objetivos definidos. 

Apresentação de objetivos bastante 
claros; 
Apresentação clara da metodologia de 
trabalho; 
Elevada Coerência em relação à 
metodologia de trabalho considerando 
os objetivos definidos. 

35 Desenvolvimento de processos 
e/ou metodologias inovadoras que 
facilitem a implementação dos 
projetos no território 

Sem proposta de processos e/ou 
metodologias inovadoras que 
facilitem a implementação dos 
projetos no território. 

Apresentação de proposta de 
processos e/ou metodologias 
pouco inovadoras; 
Baixa facilidade de implementação 
do projecto no território. 

Apresentação de proposta de 
processos e/ou metodologias 
inovadoras; 
Boa facilidade de implementação 
dos projetos no território. 

Apresentação de proposta de processos 
e/ou metodologias altamente 
inovadoras; 
Forte potencial de concretização dos 
projectos pela: 
- Natureza inovadora dos processos 
e/ou metodologias; 
- Não implicar investimento financeiro 
relevante. 

20 Clareza e coerência na 
apresentação de possíveis 
resultados/impactos esperados  

Sem referência a impactos ou 
possíveis resultados esperados. 

Pouca referência a impactos ou 
possíveis resultados esperados. 

Boa referência a impactos ou 
possíveis resultados esperados. 

Elevada referência a impactos ou 
possíveis resultados esperados, de 
forma clara e coerente. 

20 
 

 

Grau da contribuição esperada do 
projeto para a resolução do 
problema 

Projeto sem potencial de 
contribuição para a resolução do 
problema. 

Projeto com fraco potencial de 
contribuição para a resolução do 
problema. 

Projeto com bom potencial de 
contribuição para a resolução 
do problema. 

Projeto com forte potencial de 
contribuição para a resolução do 
problema. 

 


