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Critérios de Avaliação 

 Potencial de Impacto Social e Ambiental: A ideia está enquadrada no âmbito, nos temas e nos 

objetivos do concurso. O projeto é capaz de apresentar uma resposta ao problema identificado, de 

forma bem enquadrada, tendo em consideração a especificidade temática, caraterísticas e recursos 

da equipa e/ou outros. A ideia demonstra potenciais impactos ambientais e sociais positivos para a 

comunidade onde se insere. 

 

Fator de Ponderação: 30% 

 

 Inovação: Serão avaliadas as seguintes dimensões: existência de soluções/projetos implementadas, 

grau de diferenciação das soluções existentes e a qualidade do fator de diferenciação apresentado. 

Este critério avalia se o modelo proposto no projeto acrescenta algum valor em relação às respostas 

convencionais e existentes, se propõe algo claramente inovador ou se replica o que já existe. 

 

Fator de Ponderação: 15% 

 

 Viabilidade e implementação: A ideia é simples e de elevado grau de exequibilidade, usa recursos 

acessíveis ou abundantes e/ou gera receitas e recursos próprios. O projeto apresentado prevê a sua 

independência financeira futura. A análise da viabilidade do projeto é necessária pois permite 

perceber a sua sustentabilidade económica, assim como necessidade de investimento. 

 

Fator de Ponderação: 20% 

 

 Equipa, alinhamento e compromisso: Procura avaliar a maturidade do promotor/equipa enquanto 

tal, a adequação e suficiência das capacidades e competências dos seus elementos, a 

complementaridade da equipa responsável pelo projeto e o compromisso assumido pelos integrantes 

para tornar a ideia realidade. As equipas são críticas para o sucesso de qualquer projeto, daí a sua 

importância e inclusão enquanto critério de avaliação. 

 

Fator de Ponderação: 25% 

 

 Eficácia do pitch: Pretende avaliar a forma, o conteúdo e a clareza como cada projeto é apresentado. 

Dentro da multiplicidade de formas de apresentar uma ideia, é importante a narrativa ser concisa e a 

informação prestada deixar pouca margem para dúvidas relativamente à proposta apresentada. 

 

Fator de Ponderação: 10% 
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Matriz de avaliação de critérios e subcritérios 

 

 

Critério de Aval iação

4. Equipa, Al inhamento e 

Compromisso

5. Eficác ia pitch

(B) Potencial de resolução dos problemas: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - 

Elevado (7-8)

(C) Potencial de impacto ambiental: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - Elevado 

(7-8)

(D) Potencial de impacto social: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - Elevado (7-8)

(A) Já existe a solução no mercado/projetos: Implementada (1-3) - Em 

desenvolvimento (4-6) - Inovadora (7-8)

(D) Qualidade do fator de diferenciação: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - 

Elevado (7-8)

(A) Grau de simplicidade da ideia: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - Elevado (7-

8)

(B) Qualidade do conteúdo: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - Elevado (7-8)

(C) Clareza da ideia apresentada: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - Elevado (7-

8)

CF(5) = 0,2*(A) + 0,4*(B) + 0,4*(C) 

(A) Qualidade da forma: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - Elevado (7-8)

Subcritério de aval ição

(A) Alinhamento com o âmbito, temas e objetivos do concurso: Baixo (1-

3) - Médio (4-6) - Elevado (7-8)

1 . Potenc ial  de Impacto 

Soc ial  e Ambiental

2 . Inovação

3. Viabi l idade e 

implementação

Classif icação Final

CF(1) = 0,4*(A) + 0,3*(B) + 0,15*(C) + 0,15*(D)

CF(2) = 0,20*(A) + 0,2*(B) + 0,20*(C) + 0,4*(D)

CF(3) = 0,4*(A) + 0,4*(B) + 0,2*(C) 

CF(4) = 0,4*(A) + 0,25*(B) + 0,35*(C) 

(B) Viabilidade e autonomia financeira futura: Baixa (1-3) - Média (4-6) - 

Elevada (7-8)

(A) Tempo a dedicar ao projeto: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - Elevado (7-8)

(C) Potencial de escala e replicação: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - Elevado 

(7-8)

(B) Capacidade de mobilização de recursos: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - 

Elevado (7-8)

(C) Competências necessárias para o projeto: Baixo (1-3) - Médio (4-6) - 

Elevado (7-8)

(B) Qual o grau de diferenciação das soluções dominantes: Baixo (1-3) - 

Médio (4-6) - Elevado (7-8)

(C) Qual o grau de diferenciação das soluções alternativas: Baixo (1-3) - 

Médio (4-6) - Elevado (7-8)


