
Entidade: NIF: N.º Proj.:

N.º VALORAÇÃO PONTUAÇÃO

Globalmente verificada (30)
Parcialmente verificada (15)
Não verificada (0)

Globalmente verificada (15)
Parcialmente verificada (5)
Não verificada (0)

Globalmente verificada (10)
Parcialmente verificada (5)
Não verificada (0)

Total 100,0

Parcialmente verificada (5)
Não verificada (0)

2.4  Apresentação de conteúdos programáticos adicionais específicos e adaptados aos públicos-alvo

Globalmente verificado (3)
Parcialmente verificado (1)
Não verificado (0)

3

2

3.1  Existência de materiais pedagógicos já produzidos em matéria da igualdade de género e/ou violência de género (a 
entidade deverá enviar 1 exemplar dos materiais pedagógicos produzidos em Igualdade Género e/ou Violência de 
Género)

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

1

Experiência das Entidades formadoras na área da promoção da Igualdade de Género e/ou Violência de 
Género

Identificação da bolsa de formadores/as com certificação pedagógica e especialização em Igualdade de Género 
e/ou Violência de Género e experiência efetiva na(s) área(s)

2.1. Coerência entre o diagnóstico de necessidades e o projeto formativo apresentado

Não verificada (0)

Globalmente verificada (7)

Não verificada (0)

Globalmente verificada (10)

Demonstração da coerência entre os materiais pedagógicos a utilizar e os referenciais existentes em Igualdade de 
Género e/ou Violência de Género. 

2.2. Coerência entre o projeto formativo e a referência a materiais pedagógicos atualizados utilizados em boas práticas 
nacionais e internacionais 

2.3   Evidência de uma estratégia articulada e integrada da intervenção com outros agentes em matéria de Igualdade 
de Género e/ou Violência de Género

Globalmente verificada (10)

TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO                                                                      

7.4. - APOIO A PROJECTOS DE FORMAÇÃO PARA PÚBLICOS ESTRATÉGICOS

GRELHA DE ANÁLISE

Parcialmente verificada (3)

Parcialmente verificada (5)

2.5   Adequação entre os recursos técnicos e materiais, exequibilidade das ações e prazos de realização, incluindo a 
calendarização 

3.2. Experiência das entidades formadoras no âmbito da igualdade de género  e/ou violência de género 
(nomeadamente ações formativas ou outras ) 

Globalmente verificada (15)
Parcialmente verificada (5)
Não verificada (0)
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