
Entidade: NIF: N.º Proj.:

N.º VALORAÇÃO PONTUAÇÃO

Globalmente verificado (15) x
Parcialmente verificado (10)
Minimamente verificado (5)
Não verificado (0)

Globalmente verificado (10) x
Parcialmente verificado (5)
Minimamente verificado (2)
Não verificado (0)

x

Baixo (2)

Globalmente verificado (10) x
Parcialmente verificado (5)
Minimamente verificado (2)
Não verificado (0)

Globalmente verificado (10) x
Parcialmente verificado (5)
Minimamente verificado (2)
Não verificado (0)

Globalmente verificado (10) x
Parcialmente verificado (5)
Minimamente verificado (2)
Não verificado (0)

Globalmente verificado (10) x
Parcialmente verificado (5)
Minimamente verificado (2)
Não verificado (0)

Globalmente verificado (10) x
Parcialmente verificado (5)
Minimamente verificado (2)
Não verificado (0)

Globalmente verificado (10) x
Parcialmente verificado (5)
Minimamente verificado (2)
Não verificado (0)

x

Total 100

3

2

3.1  Coerência da estrutura técnica do projecto (conteúdo estruturado, explícito e evidenciando a pertinência do 
projecto) 

10,0

10,0

2.2. Grau de inovação do projecto

Inexistente (0)

Elevado (10)

Inovação dos projectos e explicitação da sua mais valia para as áreas geográficas de intervenção
e respectivas dinâmicas de desenvolvimento local e regional.

Médio (5)

2.3  Evidência de uma estratégia de intervenção integrada no tecido económico, social e cultural do
território

Identificação das estratégias para desenvolvimento de competências de intervenção,
nomeadamente das mulheres na vida pública e dos homens na vida privada.

15,0

10,0

TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO                                                                      

7.3 - Apoio Técnico e Financeiro às Organizações Não Governamentais

GRELHA DE ANÁLISE

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

1

Explicitação do contributo do projecto para a estratégia nacional de promoção da Igualdade,
nomeadamente a sua articulação com os Planos Nacionais para a Igualdade – Cidadania e Género,
contra a Violência Doméstica e contra o Tráfico de Seres Humanos.

1.1  As atividades do projeto concorrem para o cumprimento de medidas preconizadas no(s) IV Plano Nacional 
para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação, e/ou  IV Plano Nacional contra a Violência Doméstica, 
e/ou II Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos

2.1. Estabelecimento de objectivos quantificáveis (referência às dinâmicas, mais valias para a área geográfica de 
intervenção e quantificação do nº de homens e mulheres)

4

5

5.1  Existência de redes que concorram para a sustentabilidade do projecto.
Globalmente verificado (5)

4.3. Pertinência das atividades propostas face a todos os agentes envolvidos/as, nomeadamente os/as 
destinatários/as,  evidência de mecanismos de participação destes/as,  e demonstração da sua relevância 

Existência de redes que concorram para a sustentabilidade do projecto

4.1.  Evidência da experiência da Entidade proponente e da apresentação de boas práticas nas temáticas da 
Igualdade de Género e/ou da Violência Doméstica e/ou do Tráfico de Seres Humanos

Parcialmente verificado (3)

10,0

5,0
Minimamente verificado (1)
Não verificado (0)

3.2. Sistematização coerente dos processos de planeamento, monitorização e formas de controlo,
registos e instrumentos de avaliação, incluindo a calendarização

Demonstração do contributo do projecto para a coesão económica e social, nomeadamente
através do seu efeito multiplicador.

10,0

10,0

10,0

4.2. Evidência de mecanismos de disseminação do projecto em articulação com outros agentes de
intervenção

10,0
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