Critérios de avaliação definidos para cada etapa da iniciativa

De acordo com o Programa de Concurso da iniciativa Pontes para o Futuro, no dia 15 de
outubro de 2019, foi realizada reunião com os elementos efetivos do Júri para definição
dos critérios de avaliação das diferentes etapas da iniciativa. Os critérios definidos são
os seguintes:

1 - Critérios de avaliação para candidaturas das organizações do terceiro setor:

Critério

Clareza na
definição do
problema

Sub-Critério

Ponderação

Correta identificação e formulação do problema.
40%
Causas e consequências do problema bem identificadas.

1
Grau de
importância do
problema

Viabilidade do
problema ser
resolvido por uma
ideia/projeto
empreendedor

Consequências do problema bem identificadas e socialmente
relevantes e/ou pertinentes.
30%
Quantificação da dimensão do problema (financeira, n.º
beneficiários, zona geográfica, n.º e tipo de atividades, etc.).
Adequação e suficiência do investimento.
Possibilidade de resolução do problema por uma ideia
(dependência de fatores/causas exequíveis de serem abordadas
por iniciativa de inovação social).

30%

A avaliação destes critérios será feita mediante uma pontuação de 1 a 20 valores para
cada dimensão por cada elemento do júri. Posteriormente será calculada a média para
cada dimensão e em seguida a nota final tendo em conta os fatores de ponderação
acima apresentados.

2 - Critérios de avaliação para candidaturas dos empreendedores sociais:

Critério

Descritivo

Modelo proposto na ideia acrescenta valor
Grau de inovação da ideia em relação às respostas convencionais e
existentes.

Adequação da ideia ao
problema

A ideia adequa-se ao problema de forma
bem enquadrada, tendo em consideração a
especificidade temática, caraterísticas e
recursos da organização.

Capacidade de gerar
impacto social sistémico, A ideia gera efeitos diretos nos beneficiários
reduzindo o(s)
e /ou organização e efeitos indiretos na
problema(s)
comunidade ou stakeholders.
identificado(s)
Viabilidade e
sustentabilidade

A ideia é viável, usa recursos acessíveis ou
abundantes e/ou gera receitas e recursos
próprios.

O empreendedor apresenta competências
Perfil do empreendedor e (técnicas/pessoais) ou capacidade de
envolvimento no projeto mobilização de recursos que garantem a
implementação de um futuro projeto.

A avaliação destes critérios será feita mediante uma pontuação de 0 a 4 valores para
cada dimensão por cada elemento do júri. A nota final é atribuída somando as notas
parciais de cada jurado.
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3 - Critérios de avaliação do projeto vencedor:

Critério

Descritivo

Ponderação

Impacto Social

Potencial do projeto em alcançar os resultados esperados em
relação ao seu segmento-alvo.

20%

Replicabilidade

O projeto evidencia características/potencial de ser replicado /
incorporado em contextos, segmentos-alvo ou territórios
diferentes.

20%

Sustentabilidade

O projeto tem a capacidade de gerar recursos que provenham à
sua auto-sustentação.

20%

Perfil e
Competências da
Equipa

O projeto tem equipa (empreendedor & organização) com
competências técnicas/pessoais e de mobilização de recursos
que garantem a sua implementação.

20%

O conceito proposto pelo projeto acrescenta valor em relação às
respostas convencionais e existentes.

20%

Inovação

A avaliação destes critérios será feita mediante uma pontuação de 0 a 4 valores para
cada dimensão por cada elemento do júri. Posteriormente será calculada a média para
cada dimensão e em seguida a nota final tendo em conta os fatores de ponderação
acima apresentados.
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