
Entidade: NIF: N.º Proj.:

N.º VALORAÇÃO PONTUAÇÃO

Globalmente verificado (20) x
Parcialmente verificado (10)
Não verificado (0)

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

x

x

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

x

x
Parcialmente explicitada (5)

x
Parcialmente (5)

x

x

Total 100

10,0

5,0Parcialmente verificada (2)
Não verificada (0)

5,0

Não Explicitada (0)

Não (0)

3.2. O projeto prevê o desenvolvimento de atividades em parceria
Sim (5)

5.2  O projeto integra a dimensão da Igualdade de Oportunidades

Grau de Inovação dos Projetos

Não (0)

Parcialmente verificada (2)

5,0

GRELHA DE ANÁLISE

4

Sim (10)

5

5.1  O projeto integra a dimensão da Igualdade de Género
Globalmente verificada (5)

Globalmente verificada (5)

Devidamente explicitada (15)

Não verificada (0)

4.1. Existência de uma equipa técnica devidamente qualificada nas áreas do projeto

Explicitação de mecanismos que possibilitem a prossecução dos objetivos para o cumprimento das políticas 
para a igualdade de oportunidades e igualdade de género

4.1.  Evidência da necessidade do projeto na sua área de influência, mediante a apresentação de um diagnóstico 
de necessidades e fatores de inovação social

Satisfatório (5)

Parcialmente verificada (5)

2.3  Método previsto para a avaliação dos resultados pretendidos 

 Visibilidade Pública e efeito multiplicador das atividades propostas

TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO                                                                      

7.7 - Projectos de Intervenção no combate à Violência de Género

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

1

Prioridade a projetos que privilegiem atividades integradas, multidisciplinares e intersetoriais

Coerência das acções com os Planos Nacionais contra a Violência Doméstica,  Contra o Tráfico
de Seres Humanos 

1.1  As atividades do projeto concorrem para o cumprimento de medidas preconizadas no(s) IV Plano Nacional 
contra a Violência Doméstica, e/ou II Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos e/ou com o II Programa 
de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina 

2.1. Pertinência das atividades propostas face aos/às destinatários/as selecionados/as e evidência da relevância 
destes/as

2.2. Existência de mecanismos que garantam a visibilidade das atividades e o efeito multiplicador das mesmas

Não verificada (0)

Muito satisfatório (10)

Sem relevância (0)

Globalmente verificada (10)

10,0

15,0

20,0

10,0

3

2

3.1  O projecto visa o desenvolvimento integrado de atividades multidisciplinares e intersetoriais

10,0

10,0
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