
FUNDO RAINHA DONA LEONOR 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

REGIMENTO 

 

Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e e) da cláusula IV do Acordo de Parceria entre a 

Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e a União das Misericórdias Portuguesas de 23 de 

Abril de 2014, o Conselho de Gestão do Fundo Rainha D. Leonor na sua reunião de 19 

de Abril de 2017 aprovou o Regimento que segue, e que passa a constituir anexo do 

Regulamento do Fundo Rainha D. Leonor. 

 

REGIMENTO 

I - Análise das candidaturas 

 As candidaturas ao Fundo Rainha D. Leonor serão analisadas pela Equipa 

Técnica que verificará a sua conformidade com as normas regulamentares. 

Sempre que a documentação da candidatura e revele incompleta ou inválida, a 

Santa Casa de Misericórdia candidata será notificada para enviar os elementos 

em falta no prazo de dez dias uteis.  

 Membros de Conselho de Gestão realizarão visitas ao objeto da candidatura 

para apreciar “in loco” a sua conformidade com a documentação apresentada e 

recolha de informação adicional necessária ao processo de avaliação. 

II – Parâmetros e Fórmula de Avaliação 

 A avaliação das candidaturas será expressa numericamente. 

a) Candidaturas para Obras e Equipamentos Sociais: 

1. Parâmetros: 

 AP – Adequação do Projeto 

 CI – Ações de Caráter Inovador 



 PR – Potencial de repercussão de Resultados 

 SE – Sustentabilidade do Equipamento 

 CT – Contributo para a Coesão Territorial 

 CE – Capacidade Estrutural da Promotora  

2. Fórmula de Classificação Final: 

                        CF = (2xAP + 2xCI+ 2xPR + SE + CT + CE) / 9 

b) Candidaturas para Recuperação do Património: 

1. Parâmetros: 

 CQ – Classificação e Qualidade do Património 

 AP – Antiguidade do Património 

 EC – Estado de Conservação 

 QP – Qualidade do Projeto 

 UP – Utilidade Pública 

 SP – Simbologia do Património 

 SS – Sistemas de Segurança 

 CE – Capacidade Estrutural da Promotora 

2. Fórmula de Classificação Final: 

     CF= (2Xqc + 2xAP + 2xEC + 2x QP + UP + SP + SS + CE) / 11 

III – Tabela de Classificação * 

100 ------------ Excelente 

   90 ------------ Bom + 

  80 ------------- Bom 

  70 ------------- Bom – 

  60 ------------ Suficiente + 



  50 ------------ Suficiente 

25 ------------ Medíocre 

0 --------------- Mau 

IV – Metodologia da Avaliação 

 Processo de Candidatura será analisado pela equipa técnica e 

eventualmente por especialistas sectoriais da SCML e da UMP. 

 Os relatórios dos analistas deverão apresentar sempre uma sugestão de 

classificação para os parâmetros que se enquadram na respetiva área de 

especialização. 

 Com base nos relatórios sectoriais e na análise própria, a Dr.ª Inês 

Dentinho, pela SCML e o Dr. Paulo Moreira, pela UMP, elaborarão relatórios 

- síntese nos quais serão expressas as avaliações quantitativas relativas a 

todos os parâmetros. 

 Para cada parâmetro, o resultado final será a média aritmética das duas 

classificações. 

 Nos casos em que um dos relatores se considere não habilitado a fixar uma 

classificação, prevalecerá a classificação do segundo relator. 

 Com base nos dois relatórios-síntese será elaborada uma ID onde conste a 

classificação final devidamente fundamentada. 

 Todas as ID e documentação anexa serão presentes ao Conselho de Gestão 

para apreciação e votação. 

 Para cada tipo de candidatura será elaborada uma lista de todas as 

candidaturas aprovadas, ordenadas por ordem decrescente de classificação 

final. 

 Face às listas de candidaturas devidamente ordenadas o Conselho de 

Gestão elaborará ID com proposta das candidaturas que, em função do 

orçamento disponível, passam provisoriamente à segunda fase e que será 

submetida a despacho da Presidência. 

 


