
 
 

 
 

REGRAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO – ANEXO II 

CANDIDATURAS PARA RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

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

 

1. Tipo de candidaturas: 

De acordo com o Regulamento do Fundo Rainha D. Leonor, o apoio concedido às 

Misericórdias portuguesas legalmente instituídas, considerado neste Anexo II, destina-

se à Recuperação de Património, prioritariamente propriedade das Misericórdias. 

2. Modo de avaliação:  

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

visita ao terreno, as candidaturas à Recuperação de Património são avaliadas pelo 

FRDL do ponto de vista da legalidade; da qualidade do património e da qualidade 

da intervenção; da sustentabilidade do investimento; e da capacidade financeira 

da instituição. 

b) As candidaturas são depois apreciadas pelo Conselho de Gestão (CG) do FRDL que 

apura para a segunda fase as que obtém maior pontuação. 

c) Na segunda fase de apreciação, o Conselho de Gestão pode concertar com a 

Misericórdia candidata factores que aproximem o projecto dos objectivos do 

Fundo, e que promovam a qualidade da intervenção no património, de modo a 

potenciar a aprovação da candidatura pela Presidência do FRDL e pela Mesa da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

 

3. Coeficientes e critérios de avaliação da pontuação:  

a) CQ - Classificação e Qualidade do património – favorecem-se prioritariamente as 

candidaturas com menos acesso a fundos públicos e com mais categoria 

patrimonial; 



 
 

 
 

b) AP - Antiguidade do Património – privilegia-se património com características do 

século XVI embora sejam considerados todos os períodos de origem;  

c) EC - Estado de Conservação, patologias principais e riscos – prioriza-se a prevenção 

/conserto de danos estruturais e de maior risco de agravamento das patologias. 

d) QP – Qualidade do Projecto – O projecto deve respeitar a identidade do 

património para pontuar a candidatura; 

e) UP - Utilidade Pública – considera-se relevante a abertura ao culto e/ou a visitas 

preferencialmente com integração num circuito turístico; 

f)  SP - Simbologia do Património – para as populações no contexto local e/ou 

nacional. 

g) SS - Sistemas de Segurança contra Incêndios e Intrusão – são considerados 

elegíveis. 

h) N – Número de quocientes.  

 

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

diferentes itens (CF = 2xCQ + 2xAP + 2xEC + 2xQP + UP + SP + SS) / N: 

 

5. Tabela de Classificação:  

a) 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. 

b) Quando a classificação final for inferior a 50, o Conselho de Gestão indefere 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. 



 
 

 
 

 

O Conselho de Gestão 


