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O Mérito do Proje
eto (MP) é de
eterminado aatravés da utilização
u
doss seguintes ccritérios:


A. Qualid
dade do proje
eto



B. Impactto do projeto
o na compettitividade da
as empresas



C. Contributo do projjeto para a e
economia,

aos q
quais corresp
pondem os se
eguintes pon deradores:
0 A + 0,50 B + 0,10 C
MP = 0,40
Os pa
arâmetros de
e cada subcritério são poontuados num
ma escala de
e 1 a 5, correespondendo::


5 pontos a Muito
M
Forte;



4 pontos a Forte;
F



3 pontos a Médio;
M



2 pontos a Fraco;
F



1 ponto a Muito
M
Fraco.

O ressultado do MP
M é arredondado à centtésima. Para que possa ser
s elegível, o projeto te
em de
obterr uma pontua
ação final de
e MP igual ou
u superior a 3,00 e as seguintes ponttuações míniimas:


Critério A – 3,00 ponttos;



Critério B – 2,00 ponttos;



Critério C – 2,00 ponttos.

A. Qu
ualidade do projeto
Este critério ava
alia se o pro
ojeto aprese
entado está bem estrutu
urado e asseegura os rec
cursos
necesssários para os objetivoss que se pre
etende atingiir. Mede, igu
ualmente, o grau de ino
ovação
das ssoluções pro
opostas e o seu enquad
dramento na
a estratégia definida paara as empresas,
atravvés das seguintes dimensões de análi se:


ência e racio
onalidade doo projeto;
A1. Coerê



A2. Grau de inovação
o do projeto formativo;



A3. Adequação das eq
quipas intern
nas/externass envolvidas;



d PME.
A4. Grau de adesão das

Em que:
A = 0,50 A1 + 0
0,10 A2 + 0,30 A3 + 0,10 A4
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A1. C
Coerência e racionalidad
de do projetto
Este subcritério avalia o plano de iintervenção conjunto apresentadoo nas dime
ensões
respe
eitantes à id
dentificação
o das necesssidades de formação e do perímettro de ação
o, aos
objettivos e resultados a alc
cançar e às atividades (plano form
mativo) de ccada temática de
intervvenção a abo
ordar.
O sub
bcritério é po
ontuado nos seguintes m
moldes:
A1. C
Coerência e racionalidad
de do projetto
Pa
arâmetro de
e

C
Critério de avaliação

avaliação

Pontuaçã
ão

Não há
á identificação das necessid
dades de form
mação genérica
as
(prévias ao diagnóstico
o em cada PME
E) para o conjun
nto de empresa
as

1

a interv
vencionar
As nece
essidades de fo
ormação genéric
cas (prévias ao diagnóstico em
m
cada PM
ME) foram identtificadas, mas não
n
se encontra
am devidamente
te

2

fundam
mentadas
As nece
essidades de fo
ormação genéric
cas (prévias ao diagnóstico em
m

Identificação da
as

cada PM
ME) foram iden tificadas e estã
ão devidamente fundamentadaas

neccessidades de
d

para o conjunto de em
mpresas a intervencionar

fo
ormação e do
o
períímetro de açção

3

As nece
essidades de fo
ormação genéric
cas (prévias ao diagnóstico em
m
cada PM
ME) foram iden tificadas e estã
ão devidamente fundamentadaas
o
para o conjunto de em
mpresas a interrvencionar, justiificando a opção

4

o da candidatura
a, face ao propo
osto no AAC
pelo perímetro de ação
As nece
essidades de fo
ormação genéric
cas (prévias ao diagnóstico em
m
cada PM
ME) foram iden tificadas e estã
ão devidamente fundamentadaas
o
para o conjunto de em
mpresas a interv
vencionar. O pe
erímetro de ação
da

ndidatura
can

face

ao

proposto no

AAC

esttá

devidamente
te

5

justifica
ado, bem com
mo a sua coe
erência com as
a necessidadees
identific
cadas

1

Não forram identificado
os os objetivos e os resultados a alcançar
Os obje
etivos e os resu ltados a alcança
ar foram identifficados, mas não
o
estão devidamente
d
fu
undamentados ou
o não são coerentes com a
as
necessidades de

O
Objetivos e
rresultados a
alcançar

form
mação genéric
cas identificada
as

o
(prévias ao

2

stico em cada P ME)
diagnós
Os objetivos e os rresultados a alcançar foram identificados ee
fundam
mentados,

e

e
estão

coerente
es

com

as

necessidades

dee

formaçã
ão genéricas id
dentificadas(pré
évias ao diagnóstico em cadaa

3

PME)
Os objetivos e os rresultados a alcançar foram identificados ee
fundam
mentados e estã o coerentes com
m as necessidad
des de formação
o
genéric
cas identificadass (prévias ao dia
agnóstico em ca
ada PME), sendo
o

4

também
m identificados o
os indicadores para
p
medição do
os resultados
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Os objetivos e os rresultados a alcançar foram identificados ee
fundam
mentados, estão
o coerentes com
m as necessidad
des de formação
o
genéric
cas identificadass (prévias ao diagnóstico
d
em cada PME) e o
os
indicadores

para

me
edição

dos

re
esultados

estão

5

devidamente
te

mentados
quantifiicados e fundam
Não

fo
oram

explicita das

as

temáticas

ou

a

metodologia
m

dee

interven
nção previstas n
no AAC

1

As tem
máticas e a mettodologia de intervenção prop
postas estão em
m
consonâ
ância

com

necessidades de

T
Temáticas e
me
etodologias de
d
in
ntervenção a
abordar
(pla
ano formativvo)

o

AAC,

mas

não

são

coerrentes

cas identificada
as
form
mação genéric

com

a
as

(prévias ao
o

2

diagnós
stico em cada P ME)
As tem
máticas e a mettodologia de intervenção prop
postas estão em
m
consonâ
ância com o AAC e com as
a necessidade
es de formação
o

3

genéric
cas identificadass (prévias ao dia
agnóstico em ca
ada PME)
As tem
máticas e a mettodologia de intervenção prop
postas estão em
m
o
consonâ
ância com o AAC e com as
a necessidade
es de formação
genéric
cas identificadass (prévias ao diagnóstico
d
em cada PME), e éé

4

percetív
vel o seu contrib
buto para o alca
ance dos objetiv
vos definidos
As tem
máticas e a mettodologia de intervenção prop
postas estão em
m
consonâ
ância com o AAC e com as
a necessidade
es de formação
o
genéric
cas identificadass (prévias ao dia
agnóstico em ca
ada PME), e estáá

5

devidam
mente fundame
entado o seu contributo
c
para
a o alcance do
os
objetivo
os definidos

A pon
ntuação desste subcritérrio correspon
nde à média
a aritmética das pontuaações atribuíídas a
cada parâmetro de
d avaliação.
A2. G
Grau de inov
vação do pro
ojeto formattivo
Este subcritério avalia
a
o grau
u de inovaçãão da proposta formativ
va apresentaada, no âmbito da
meto
odologia de intervenção
i
prevista no AAC, tendo
o em conta os
o objetivoss que se pre
etende
atingir, considera
ando para o efeito a:
entas inovad
doras, adequadas às tem
máticas e pú
úblico Utilização de técnicas ou ferrame
alvo abrang
gidos, nas aç
ções de form
mação em salla;
entas inovad
doras, adequadas às tem
máticas e pú
úblico Utilização de técnicas ou ferrame
alvo abrang
gidos, nas aç
ções de form
mação/consultoria individ
dualizada naa empresa.
bcritério é po
ontuado nos seguintes m
moldes:
O sub
A2. G
Grau de inov
vação do pro
ojeto formattivo
Parâmetro de
e
avaliação
U
Utilização de
e

C
Critério de avaliação
a
Não há
á identificação d
de técnicas ou ferramentas
f
a utilizar nas açõees
de form
mação em sala

Pontuaçã
ão
1
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técnicas/ferrame
entas
inovadoras
n
nas ações de
e
form
mação em sa
ala

As técnicas e/ou ferra
amentas a utilizar nas ações de
d formação em
m
stão identificada
as
sala es

2

As técnicas e/ou ferra
amentas a utilizar nas ações de
d formação em
m
stão identificada
as e é percetíve
el o seu caráter inovador, face àà
sala es
metodologia de inte rvenção propos
sta no AAC, e adequação à
às

3

temáticas e público-allvo abrangidos
As técnicas e/ou ferra
amentas a utilizar nas ações de
d formação em
m
sala

adas
identifica

estão
e

e

o

se
eu

caráter

ino
ovador,

face

àà

metodologia de interv
venção proposta
a no AAC, está fundamentado ee

4

é adeq
quado às temátiicas e público-alvo abrangidos
As técnicas e/ou ferra
amentas a utilizar nas ações de
d formação em
m
sala es
stão identificada
as, o seu caráte
er inovador, face à metodologiaa
o
de inte
ervenção propo sta no AAC, esttá fundamentad
do e é adequado

5

o
às tem
máticas e púb
blico-alvo abran
ngidos, e conttribuem para o
aumen
nto da eficiência
a e eficácia do plano
p
formativo
Não há
á identificação d
de técnicas ou ferramentas
f
a utilizar nas açõees
de form
mação/consulto
oria individualiza
ada na empresa
As

té
écnicas

e/ou

ferramentas

a

utilizar

nas
n

ações

dee

formaç
ção/consultoria individualizada na empresa esttão identificadass
As

U
Utilização de
e
técnicas/ferrame
entas
inovadoras
n
nas ações de
e
forma
ação/consulttoria
indiividualizada na
empresa

té
écnicas

e/ou

ferramentas

formaç
ção/consultoria
percetível

o

seu

a

individualizad
da

ccaráter

inovador,

utilizar
estão
face

nas
n

ações

iden
ntificadas
à

1
2

dee
e

metodologia
m

éé
dee

3

interve
enção proposta no AAC, e adequação às temá
áticas e público
oalvo ab
brangidos
As

té
écnicas

e/ou

ferramentas

a

utilizar

nas
n

ações

dee

u
formaç
ção/consultoria individualizada
a estão identificadas e o seu
caráter inovador, facce à metodologia de intervenç
ção proposta no
o

4

AAC, está
e
fundamenttado e é adequa
ado às temática
as e público-alvo
o
abrang
gidos
As

té
écnicas

e/ou

ferramentas

a

utilizar

nas
n

ações

dee

u
formaç
ção/consultoria individualizada
a estão identiificadas, o seu
o
caráter inovador, facce à metodologia de intervenç
ção proposta no
e
fundamenttado e é adequa
ado às temática
as e público-alvo
o
AAC, está

5

o
abrang
gidos e contribu
uem para o aum
mento da eficiência e eficácia do
plano formativo
f

A pon
ntuação desste subcritérrio correspon
nde à média
a aritmética das pontuaações atribuíídas a
cada parâmetro de
d avaliação.
A3. A
Adequação das
d equipas internas/ex
xternas envo
olvidas
Este subcritério avalia a adequação d
das equipas envolvidas no projeto considerando as
dimensões relacionadas com
m a equipa i nterna de coordenação
c
e as compeetências extternas
necesssárias ao se
eu desenvolviimento.
O sub
bcritério é po
ontuado nos seguintes m
moldes:
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A3. A
Adequação das
d equipas internas/ex
xternas envo
olvidas
Parâmetro de
e
avaliação

C
Critério de avaliação
a

Pontuaçã
ão

As funções de acomp
panhamento, forrmação, consulttoria e avaliação
o
são tod
das externalizad
das

1

A equipa de projeto, identificada e a identificar, tem qualificaçõess,
compe
etências e exp
periência profis
ssional (grau de experiênciaa
acumu
ulado

no

apo io

a

PME)

adequadas,
a

mas

afiguram-see

2

insuficientes à interve
enção
A equiipa de projeto, identificada e a identificar tem qualificaçõess,
compe
etências e exp
periência profis
ssional (grau de experiênciaa
acumu
ulado no apoio
o a PME) adeq
quadas e suficientes face ao
os

3

objetiv
vos e resultadoss a alcançar no projeto

Equ
uipa de proje
eto
(intterna/extern
na)

A equipa de projeto, identificada e a identificar, tem qualificaçõess,
compe
etências e exp
periência profis
ssional (grau de experiênciaa
acumu
ulado no apoio a PME) adequad
das e que asseguram ganhos dee

4

eficiência e eficácia na formação
o-ação, face aos objetivos ee
resulta
ados a alcançar no projeto
A equipa de projeto está identificada e o âmbito da intervenção
o
está de
evidamente aliccerçado nas sua
as qualificações, competências ee
experiê
ência profission
nal (grau de exp
periência acumu
ulado no apoio aa
PME), que asseguram
m ganhos de eficiência e eficác
cia na formação
oação, face aos objettivos e resultados a alcançarr no projeto. O
O
panhamento/coo
ordenação
acomp

do

projeto

e

a execução

da
as

5

ativida
ades de formaçção/consultoria são garantidas
s por elemento
os
da equ
uipa interna, e a componente de
d avaliação é de
d atuação mista
ta
(avalia
ação

interna

e

avaliação

externa,
e

com

relatório

finaal

integra
ado).
Não há
h

identificaçã o

de

atividad
des

de

sensibilização

ou

dee

divulga
ação
As ativ
vidades de senssibilização e de divulgação fora
am identificadass,
mas nã
ão se encontram
m devidamente fundamentadas
s

1
2

As ativ
vidades de senssibilização e de divulgação fora
am identificada
as

A
Atividades de
e
se
ensibilização e
divulgação tendo
o em
vissta assegurar a
adessão de empre
esas
a
ao programa

e estã
ão devidamente
e fundamentada
as (apresentaçã
ão do plano dee
divulga
ação, da estrattégia de comun
nicação, dos meios e canais aa

3

utilizarr)
As ativ
vidades de senssibilização e de divulgação fora
am identificada
as
e estão devidamente fundamentadas
s, são identifica
ados os recurso
os
human
nos internos/extternos envolvidos e é explicitad
da e percetível aa

4

adequa
ação do modelo
o de captação de
e PME para o prrojeto
As ativ
vidades de senssibilização e de divulgação fora
am identificada
as
e estão devidamente fundamentadas
s, são identifica
ados os recurso
os
human
nos internos/extternos envolvidos e é explicitad
da e percetível aa
adequa
ação do mode
elo de captação de PME para
p
o projeto
o,
atende
endo
económ
micas

5

ao perfill desejável (P
PME inseridas em atividadees
que

inccidam

na

pro
odução

de

be
ens

e

serviço
os

transacionáveis e inte
ernacionalizáveis
s)
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A pon
ntuação desste subcritérrio correspon
nde à média
a aritmética das pontuaações atribuíídas a
cada parâmetro de
d avaliação.
A4. G
Grau de adessão das PME
E
Este subcritério avalia a cap
pacidade de
e mobilização das PME para
p
o projeeto valorizando o
maior número de
e PME identifficadas e coom acordo de
e pré-adesão
o à data da candidatura, face
ao to
otal de PME previstas.
p
O sub
bcritério é po
ontuado nos seguintes m
moldes:

A4. G
Grau de adessão das PME
E
P
Parâmetro de

C
Critério de avaliação
a

avaliação
PME
E identificadas e
com
m acordo de préad
desão à data da

Pontuaç
ção

Entre
e 50% e 55% d
das PME a inte
ervencionar, por temática, têm
m
acord
do de pré-adesã
ão
Entre
e 56% e 89% d
das PME a inte
ervencionar, por temática, têm
m
acord
do de pré-adesã
ão
Mais de 90% das PM
ME a intervencio
onar, por temáttica, têm acordo
o

candidatura
a

de prré-adesão

3
4
5

B. Im
mpacto do prrojeto na competitivida de das empresas
Este critério ava
alia os efeiitos da form
mação nos resultados previstos paara as empresas,
nome
eadamente

nas

mudanças

organ
nizacionais

e

tecnológ
gicas,

na

capacidade
e

dos

colab
boradores ex
xercerem as suas compettências e se adaptarem às referidas mudanças, sendo
para o efeito utilizados os seg
guintes subccritérios:
 B1. Contributo da formação
f
paara a aplic
cação de novos
n
métoodos e proc
cessos
organizacio
onais ou tecn
nológicos;
 B2. Contrib
buto da form
mação para a capacitação dos colabo
oradores no eexercício da
as suas
atribuiçõess e competên
ncias.
Em que:
B=0
0,60 B1 + 0,40 B2
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B1. Contributoss da form
mação para a aplicaç
ção de novos métod
dos e proc
cessos
organ
nizacionais ou
o tecnológicos nas em presas
Este ssubcritério avalia
a
os con
ntributos da fformação pa
ara a introdução de novoos e/ou inova
adores
méto
odos e pro
ocessos orga
anizacionais ou tecno
ológicos nass empresass, valorizan
ndo a
imple
ementação de
d reformas em
e áreas-ch ave das PME
E.
Será avaliada de que forma a formação a desenvolve
er irá contrib
buir para a im
mplementaç
ção de
novoss métodos, processos
p
org
ganizacionai s ou tecnoló
ógicos e reformas nas em
mpresas, tend
do em
consideração as suas
s
necessidades, bem como as oriientações me
etodológicass do program
ma e a
temá
ática de interrvenção.
O sub
bcritério é po
ontuado nos seguintes m
moldes:

B1. C
Contributos da formação
o para a apliicação de no
ovos método
os e processsos
organ
nizacionais ou
o tecnológicos nas em presas
Parâmetro de
e

C
Critério de avaliação
a

avaliação

Pontuaçã
ão

Não há
á identificação d
de novos métod
dos e processos
s organizacionaiis
ou tec
cnológicos a im
mplementar na
as empresas em
m resultado daa

1

formaç
ção-ação
Há ide
entificação de n
novos métodos e processos org
ganizacionais ou
u
tecnoló
ógicos

a

impllementar

nas

empresas

em
m resultado

daa

formaç
ção-ação, mas não responde
em às necessid
dades genérica
as

2

identificadas (préviass ao Diagnóstico em cada PME)
P
ou não éé
credíve
el o seu processso de implementação

No
ovos métodos,
processos
orga
anizacionais ou

Os nov
vos métodos e processos org
ganizacionais ou
u tecnológicos aa
implem
mentar

nas

em
mpresas

em

resultado

da formação-ação
o,

o
respon
ndem às necesssidades genérricas identificad
das (prévias ao
Diagnó
óstico em cada PME) e são pass
síveis de implem
mentação

te
ecnológicos a

Os nov
vos métodos e processos orga
anizacionais ou tecnológicos em
m

implementar nas

resulta
ado da formaçã
ão-ação respond
dem às necessidades genéricaas

empresas

3

identificadas (préviass ao Diagnóstico
o em cada PME
E), são passíveiis

4

o
de im
mplementação, e respeitam a metodologia de intervenção
previstta no AAC
Os nov
vos métodos e processos orga
anizacionais ou tecnológicos em
m
resulta
ado da formaçã
ão-ação respond
dem às necessidades genéricaas
identificadas (préviass ao Diagnóstico
o em cada PME
E), são passíveiis
de

im
mplementação,

respeitam

a

metodologia de

intervenção
o

5

previstta no AAC, e
estão em cons
sonância com a temática dee
interve
enção e contrib
buem para a im
mplementação de
d reformas em
m
áreas-chave nas emprresas
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B2. C
Contributos da formaçã
ão para a caapacitação dos
d colabora
adores das P
PME no exe
ercício
das ssuas atribuiç
ções e competências
Este subcritério avalia o contributo
c
d
da formação
o para o in
ncremento ddas competê
ências
profisssionais de dirigentes,
d
quadros e traabalhadores conducentess a processoss de mudanç
ça nas
emprresas. Será avaliada
a
a dimensão em que a forma
ação-ação va
ai contribuir para aumen
ntar as
comp
petências e a eficiência e eficácia d
dos colabora
adores das PME
P
no deseempenho dass suas
funçõ
ões.
O sub
bcritério é po
ontuado nos seguintes m
moldes:
B2. C
Contributos da formação
o para a cap
pacitação do
os colaboradores das PM
ME no
exerccício das sua
as atribuiçõe
es e compettências
Parâmetro de
e

C
Critério de avaliação
a

avaliação

Pontuaçã
ão

Não há
á resposta ao ssolicitado, ou nã
ão é percetível de que forma aa
formaç
ção poderá ter iimpacto nas com
mpetências dos colaboradores ee

1

na efic
ciência e eficácia
a no desempenh
ho das suas funções
É evid
denciada a form
ma como a form
mação poderá ter
t
impacto naas
compe
etências dos c olaboradores e na eficiência
a e eficácia no
o
desem
mpenho das sua s funções, mas
s não se enconttra devidamente
te

2

fundam
mentado
O impacto da formaçção nas compettências dos cola
aboradores e naa
eficiência e eficácia
a no desempe
enho das suas
s funções está
tá
amente fundame
entado e em consonância com as necessidadees
devida

Ca
apacitação do
os
collaboradores no

3

de forrmação genériccas (prévias ao Diagnóstico em cada PME
E)
diagno
osticadas
O impacto da formaçção nas compettências dos cola
aboradores e naa

exe
ercício das su
uas

eficiência e eficácia
a no desempe
enho das suas
s funções está
tá

funções

devida
amente fundame
entado e em consonância com as necessidadees
de forrmação genériccas (prévias ao Diagnóstico em cada PME
E)

4

diagno
osticadas, e é p
percetível como
o a metodologia
a de intervenção
o
propos
sta contribuirá p
para esse processo
O impacto da formaçção nas compettências dos cola
aboradores e naa
eficiência e eficácia
a no desempe
enho das suas
s funções está
tá
amente fundame
entado e em consonância com as necessidadees
devida
de forrmação genériccas (prévias ao Diagnóstico em cada PME
E)
o
diagno
osticadas, é pe
ercetível como a metodologia de intervenção

5

propos
sta contribuirá para esse prrocesso, e é fundamentada aa
articulação com a imp
plementação de
e reformas em áreas-chave
á
naas
empresas
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C. Co
ontributo do
o projeto para a econom
mia
Este critério avvalia os contributos d o projeto para a com
mpetitividadde da econ
nomia,
nome
eadamente na alavanc
cagem da cadeia de valor das PME nacioonais e na
a sua
comp
petitividade, quer no me
ercado nacioonal, quer em
e mercadoss externos, qquando aplic
cável,
bem como o con
ntributo parra outros doomínios tem
máticos do Portugal
P
202 0 e a respo
osta a
probllemas societais, sendo pa
ara o efeito utilizados oss seguintes subcritérios:
s
 C1. Efeitoss e externaliidades ao níível da demo
onstração e disseminaçãão de resulta
ados a
outras emp
presas e seto
ores;
 C2. Contrib
buto do projeto para o e
emprego qualificado.
Em que:
C=0
0,60 C1 + 0,40 C2
C1. E
Efeitos e ex
xternalidade
es ao nível da demonsstração e disseminaçãoo de resulta
ados a
outra
as empresass e setores
Este subcritério valoriza
v
os efeitos
e
e exte
ernalidades ao nível da demonstraçãão e disseminação
de re
esultados a outras
o
empre
esas e setore
es em duas diimensões:
 os efeitos de demonsttração e de disseminação dos resultados no teecido empre
esarial
através de ações de promoção dos resultados e de boas prá
áticas a outrras empresass;
 majoração pelo contributo para oss domínios temáticos
t
da
a Inclusão Soocial e Emprrego e
Capital Hum
mano, bem como
c
para oos desafios so
ocietais.
bcritério é po
ontuado nos seguintes m
moldes:
O sub
C1
1. Efeitos e externalida
ades ao níve
el da demon
nstração e disseminação
d
o de resulta
ados a
ou
utras empre
esas e setore
es
Pa
arâmetro de
e

Critério de avaliação

avaliação

Não há identificação d
de atividades de
e demonstração
o e disseminaçção de
resultados

Efeitos de
demo
onstração e de
dissseminação do
os
re
esultados no
tecid
do empresarrial

As atividades de dem
monstração e disseminação de
d resultados foram
identifica
adas, mas não sse encontram devidamente exp
plicitadas

Ponttuação
1
2

As atividades de dem
monstração e disseminação de resultados estão
devidam
mente explicitad as e contempla
am ações de boas
b
práticas n outras

3

empresa
as
As atividades de dem
monstração e disseminação de resultados estão
devidam
mente explicitad as e contempla
am ações de boas
b
práticas n outras
empresa
as e é fundam
mentada a su
ua implementaç
ção no quadro
o das

4

necessid
dades genéricas diagnosticadas
s (destinatários e impacto previisto)
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E
Evidência de
conttributo para os
o

Majooração

domíínios temáticcos
da In
nclusão Social e
Emp
prego e Capital

Sim
m

+ 0,5

Humano
E
Evidência de

Majooração

conttributo para os
o
desaffios societais (1)

Sim
m

+ 0,5

(1)) Ver tabela de enquadramento
e
em
e desafios socieetais

C2. C
Contributo do
d projeto para o empre
ego qualifica
ado
Este subcritério avalia o contributo do projeto parra aumentarr a qualificaação dos rec
cursos
huma
anos que fre
equentem a formação, cconsiderando
o para o efeito o contribbuto da form
mação
para o aumento das compettências pessooais, nomea
adamente as que vierem
m a ser obje
eto de
proce
essos de reco
onhecimento
o, validação e certificaçã
ão de compe
etências (RVC
CC).
O sub
bcritério é po
ontuado nos seguintes m
moldes:
C2
2. Contributto do projeto para o em
mprego qualificado
Pa
arâmetro de
e
avaliação

Critério de avaliação
Não há referência ao
o contributo da formação pa
ara o aumento
to das
competê
ências pessoais dos colaboradores das PME a envolver
e

Ponttuação
1

Há identtificação do con
ntributo para o aumento das co
ompetências peessoais
dos cola
aboradores dass PME a envolv
ver, mas sem explicitação ou
u sem

A
Aumento de

O contributo para o aum
mento da qualifficação e compe
etências pessoaais dos

qu
ualificação e

colabora
nância
adores das PME
E a envolver está fundamentad
do e em conson

co
ompetências

com a metodologia
m
de i ntervenção do AAC
A

p
pessoais dos
cola
aboradores das
PME

2

aderênciia à metodologia
a de intervenção do AAC

3

O contributo para o aum
mento da qualifficação e compe
etências pessoaais dos
adores das PME
E a envolver está fundamentad
do e em conson
colabora
nância
com a metodologia
m
de
e intervenção do
d AAC e com as necessidad
des de

4

formação genéricas diag
gnosticadas
O contributo para o aum
mento da qualifficação e compe
etências pessoaais dos
colabora
nância
adores das PME
E a envolver está fundamentad
do e em conson
com a metodologia
m
de
e intervenção do
d AAC e com as necessidad
des de

5

formação genéricas ap
presentadas e é explicitado e credível o mo
odo de
o da qualificaçã o formal
obtenção
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