
 

 

 

 

ANEXO III 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS 

 

 
 

FATORES A CLASSIFICAR 
PONTUAÇÃO 

(0-20 PONTOS) 

PONDERAÇÃO 

(%) 
TOTAL 

Viabilidade económico-financeira do 

projeto de investimento 
(A) 15  

Inovação: equipamentos, processos e 

produtos/serviços 
(B) 15  

Recursos humanos: 

manutenção/criação de postos de 

trabalho 

(C) 10  

Impacte ambiental (D) 10  

Contratos/protocolos com fornecedores 

e clientes, evolução prevista e 

dimensão esperada 

(E) 10  

Forma de ocupação do lote (incluindo o 

logradouro) 
(F) 10  

Credibilidade do projecto (G) 15  

Avaliação global do projecto (H) 15  

 
 
Pontuação Final = A x 15 % + B x 15 % + C x 10% + D x 10 % + E x 10 % + F x 10 % + G x 15 % + H x 15 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Para a densificação dos critérios de seleção das candidaturas será aplicada a seguinte Grelha de 

Avaliação: 

 

 

GRELHA PARA AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 
FATORES EM 

ANÁLISE GRELHA DE PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃ

O 

ATRIBUÍDA 

Viabilidade 

económica-

financeira do 

projeto de 

investimento 

     

 

TIR (35% do to 

total deste fator) 

Negativo 0-10% >10-20% >20-30% >30%  

0 5 10 15 
 

20 

VAL (35% do to 

total deste fator) 

Negativo 0-100.000€ > 100.000€-500.0000€ > 500.000€-1.000.0000€ >1.000.000€  

0 5 10 15 
 

20 

RLE no ano n+5 
(30% do to total 

deste fator) 

Negativo 0-100.000€ > 100.000€-500.0000€ > 500.000€-1.000.0000€ >1.000.000€  

0 5 10 15 20 

Inovação 

Não apresenta 

fatores de 
inovação 

Apresenta elementos 

de inovação de 

equipamentos 
utilizados na 

atividade 

Apresenta elementos 

de inovação nos 
equipamentos 

utilizados na atividade 

e nos processos 
produtivos 

Apresenta elementos de 
inovação nos 

equipamentos utilizados na 

atividade, nos processos 
produtivos e nos 

produtos/serviços 

comercializados 

 

 

5 10 15 20 
------------------------------

----- 

Recursos 

Humanos 

Decréscimo de 

+ de 5 postos de 
trabalho 

Decréscimo de 1 a 5 

postos de trabalho 

Manutenção dos 

postos de trabalho 

Aumento de entre 1 a 5 

postos de trabalho 

Aumento de mais de 5 

postos de trabalho 

 

0 5 
10 

 
15 20 

Impacto 

ambiental da 

atividade 

Produz resíduos 

não tratáveis 

Produz resíduos 
tratáveis por 

empresas 

especializadas 

Produz resíduos 

tratados nos sistemas 
de tratamento usuais 

Produz resíduos que por si 

próprio trata 
Não produz resíduos 

 

0 5 10 15 
 

20 

Contratos 

Sem contratos 
Com contratos com 

fornecedores 

Com contratos com 

clientes 

Com contratos com 

fornecedores e clientes 
 

 

10 14 16 20 
------------------------------

----- 

Logradouro 

Utilização com 

Impacto 
ambiental muito 

negativo 

Utilização com 

Impacto ambiental 

negativo 

Limpo sem 

uso/utilização sem 

impacto ambiental 

Utilização com Impacto 
ambiental positivo 

Utilização com Impacto 
ambiental muito positivo 

 

0 5 10 15 
 

20 

Credibilidade 

Considera-se 

que o projeto 

não apresenta 
condições de 

sustentabilidade 

Considera-se que as 

informações 

fornecidas não 
correspondem à 

tendência 

apresentada pelo 
setor económico em 

que se insere 

Consideram-se 

justificados os 

pressupostos do 
projeto 

 

Consideram-se justificados 

os pressupostos do projeto 
sendo avaliado por 

terceiros (fornecedores, 

clientes, instituições 
bancárias,…) 

Consideram-se 

justificados os 
pressupostos do projeto 

sendo avaliado por 

terceiros de reconhecido 
mérito no setor 

 

0 5 10 15 
 

20 

Avaliação Global do 

Projeto 

Com Impacto 

negativo na região 

Inadequado à 

região/PEC 
Irrelevante 

Do interesse para a 

região/PEC 

Importante para o 

desenvolvimento da 
região/PAC 

 

0 5 10 15 
 

20 

 


