
 
 

 
 

REGRAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO – ANEXO I 

CANDIDATURAS PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS 

(nº 1, a) e nº 2 do Art. 2º; Art. 8º e Art. 12º do Regulamento do Fundo Rainha D. Leonor) 

 

1. Tipo de candidaturas: 

De acordo com o Regulamento do Fundo Rainha D. Leonor (FRDL), o apoio concedido 

às Misericórdias portuguesas legalmente instituídas considerado neste Anexo I 

destina-se à finalização de projectos sociais; 

2. Modo de avaliação:  

a) Com a recepção da documentação, devidamente instruída, até 31 de Março, e a 

visita ao terreno, as candidaturas são avaliadas pelo FRDL do ponto de vista 

jurídico, social, da qualidade da obra, da sustentabilidade do investimento e da 

capacidade financeira da instituição integrar o objecto da candidatura; 

b) As candidaturas são pontuadas de acordo com a adequação aos objectivos do 

Fundo pelo Conselho de Gestão do FRDL que apura para a segunda fase de análise 

as que obtêm maior pontuação. Concertam-se factores que mais aproximem o 

projecto dos objectivos do Fundo e das necessidades da população. 

c) Na segunda fase, as candidaturas são novamente avaliadas de modo a potenciar a 

aprovação pela Presidência do FRDL e pela Mesa da SCML. 

 

3. Critérios de avaliação:  

a) AP - Adequação do Projecto – pontua-se de acordo com a urgência social do 

objecto da candidatura na Comunidade.  

b) CI – Acções de Caracter Inovador – Privilegiam-se projectos que promovam 

qualitativamente o envelhecimento activo, a intergeracionalidade e a Inovação 

social. 



 
 

 
 

Entende-se por Inovação Social uma nova ideia - bem, serviço ou modelo - que 

satisfaça uma necessidade social de forma mais eficiente, eficaz ou sustentável do 

que as soluções existentes, ao mesmo tempo que potencie a colaboração de novas 

relações sociais, reforçando a capacidade da sociedade para interagir em prol do 

bem comum (Conselho da Europa); 

c) PR – Potencial de Repercussão dos resultados – caracter quantitativo do efeito da 

candidatura;  

d) SE – Sustentabilidade do Equipamento – O projecto deve obter viabilidade 

financeira para funcionamento; 

e) CT – Contributo para a Coesão Territorial – há uma discriminação positiva sobre a 

situação de Interioridade/insularidade das Misericórdias candidatas. 

f) CE – Capacidade Estrutural da promotora. 

g) N – Número de coeficientes. 

 

4. Fórmula de Classificação: A Classificação Final (CF) resulta da média aritmética dos 

diferentes itens (CF = 2xAP + 2xCI + 2xPR + SE + CT + CE) / N. 

 

5. Tabela de Classificação: As avaliações são expressas nas categorias de excelente (de 

76 a 100), bom (de 51 a 75), regular (de 26 a 50), medíocre (de 1 a 25) ou mau (0) 

conforme a pontuação obtida em cada variável. Quando a classificação final for 

inferior a 50, o Conselho de Gestão indefere automaticamente o apoio solicitado.  

 

6. Fundamentação jurídica: As presentes regras e parâmetros de avaliação foram 

elaboradas ao abrigo do disposto na cláusula IV, a) do Acordo de Parceria realizado 

entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a União das Misericórdias Portuguesas, 

a 23 de Abril de 2014. 


