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Anexo I 
 

“Referencial Standard dos Critérios de Avaliação do Mérito das  
Operações – Infra-estruturais” 

 
 
 
 

 
 

Critério 

 
 

Sub-critério 

 
 

Características chave a ter em 
consideração 

Principais documentos 
de suporte para 
verificação dos 

Critérios de Selecção 

A.1 Articulação e 
complementaridade 

Deverá ser evidenciado se a 
Operação revela alguma articulação 
e complementaridade com outro(s) 
projecto(s), programa(s) de 
desenvolvimento e/ou 
instrumento(s) de financiamento – 
deverá(ão) ser identificado(s) e 
quantificado(s) o(s) instrumentos 
com que a candidatura se 
articula/complementa. 

Formulário de 
candidatura + 
Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 
 

A.2 Estado de 
desenvolvimento da 

candidatura 

Deverá ser identificado o período em 
que se prevê que a operação irá 
iniciar a sua execução física e 
financeira. Para o efeito, deverá ser 
evidenciado o ponto de situação da 
candidatura/operação e deverão ser 
apresentados documentos de 
suporte que demonstrem o estado 
de desenvolvimento e maturação da 
operação candidatada. 

Formulário de 
candidatura + 
Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 
+ Anexos que o 
promotor entenda como 
relevantes para 
evidenciar o estado de 
desenvolvimento da 
candidatura 

A.3 Credibilidade e 
razoabilidade da 

estrutura de custos 
da candidatura 

Deverão ser apresentados os 
fundamentos que justificam os 
custos apresentados para a 
candidatura. Para esse efeito, para 
além da fundamentação dos custos, 
deverão ser apresentados – em 
anexo - orçamentos ou outros 
documentos de suporte que 
justifiquem os custos inerentes às 
acções/actividades da operação em 
causa. 

Formulário de 
candidatura + 
Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 
+ Anexos: orçamentos 
e/ou outros 
documentos de suporte 
que justifiquem e 
evidenciem de forma 
sustentada os custos 
inerentes às 
acções/actividades 
constantes da 
candidatura 
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A.4 Sustentabilidade 
(ambiental, 

económica e socio-
cultural) da 
candidatura 

Deverá ser evidenciado o contributo 
(se possível, através de indicadores) 
da candidatura para a 
sustentabilidade (ambiental, 
económica e socio-cultural) da 
Região, demonstrando, 
nomeadamente, e sempre que 

Formulário de 
candidatura + 
Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 
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aplicável, (i) as mais valias 
ambientais que a operação prevê; 
(ii) o contributo para a dinamização 
da economia local e regional (ex. 
capacidade de gerar e/ou contribuir 
para o investimento turístico 
regional); e (iii) o contributo do 
projecto para a qualificação de 
Recursos Humanos e promoção da 
empregabilidade na área do Turismo 
(por exemplo: n.º de recursos 
humanos que a operação permite 
qualificar e/ou n.º de postos de 
trabalho que a mesma permite 
gerar/manter). 

 
 
 

 
 

Critério 

 
 

Sub-critério 

 
 

Características chave a ter em 
consideração 

Principais documentos 
de suporte para 
verificação dos 

Critérios de Selecção 

B1. Adequação 
institucional e 

níveis de 
capacidade técnica 

e de gestão 

 
Deverá ser evidenciada a adequação 
institucional e competências da 
entidade promotora para a 
implementação da candidatura em 
causa, salientando, nomeadamente, a 
natureza e fins da entidade, o seu 
âmbito territorial de actuação (local, 
regional, nacional), uma breve 
descrição da sua experiência na 
realização de projectos/iniciativas de 
natureza similar e a identificação da 
equipa técnica responsável pela 
implementação da candidatura. 
 

Formulário de 
candidatura + 
Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 
+ Anexos: 
Estatutos e ou outro 
suporte legal de 
enquadramento da 
entidade beneficiária; 
Breve CV da entidade 
promotora; 
CV’s dos membros da 
Equipa técnica 
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B.2 Constituição ou 
reforço de 
parcerias 

Deverão ser identificados os parceiros 
da operação e descrito o nível de 
envolvimento dos mesmos. 

Formulário de 
candidatura + 
Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 
+ Outros Anexos que 
evidenciem a 
constituição ou reforço 
de parcerias (por 
exemplo, uma 
descrição do modelo de 
parceria estabelecido, 
um protocolo de 
parceria que 
identifique os actores 
envolvidos e o seu nível 
de envolvimento e 
responsabilidade para o 
desenvolvimento da 
operação). 
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Critério 

 
 

Sub-critério 

 
 

Características chave a ter em 
consideração 

Principais documentos 
de suporte para 
verificação dos 

Critérios de Selecção 

C.1 Âmbito 
territorial 

Deverá ser demonstrado o âmbito 
territorial/área de impacto da 
candidatura: âmbito local/municipal 
(1 concelho); supra municipal (+ do 
que 1 município); Destino Douro – área 
do PDTVD; NUTS II Norte.  

 
Formulário de 
candidatura + 
Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 
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C.2 Contributo 
para os objectivos 

da Agenda 
Prioritária 
Regional do 

Turismo e do Plano 
de 

Desenvolvimento 
Turístico do Vale 

do Douro 

Deverá ser evidenciado, de forma 
clara e objectiva, o enquadramento e 
contributo da candidatura para as 
prioridades estratégicas e 
desenvolvimento/afirmação dos 
produtos turísticos prioritários 
estabelecidos na Agenda Regional de 
Turismo e no PDTVD. 
Neste âmbito, deverá ser justificado o 
nível de importância/pertinência da 
candidatura para os objectivos de 
desenvolvimento turístico regional, 
isto é, a sua premência/ necessidade 
para o turismo da Região do Douro – 
face à realidade existente – sempre 
que possível, deverão ser identificados 
os indicadores/metas – quantificadas - 
inerentes à Operação. 

Formulário de 
candidatura + 
Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 
 

 
 


