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Grelha de Avaliação 
 

Categoria Projetos Pedagógicos e Educativos - Formação de Adultos 
 
 

Critérios de Seleção Pontuação 

1. Alinhamento com os objetivos do Portugal 2020 no domínio temático do Capital Humano, em 
particular com os objetivos do POCH 

 
30 

 
1.1. Alinhamento do Projeto Pedagógico e Educativo com as problemáticas na área da educação e formação 

identificadas na Nota 1 deste documento  
 

Muito Bom: O projeto evidencia dar resposta a cinco ou mais problemáticas 15  

Bom: O projeto evidencia dar resposta entre quatro e cinco problemáticas 10  

Suficiente: O projeto evidencia dar resposta a três problemáticas 7  

Insuficiente: O projeto evidência dar resposta a menos de três problemáticas 5  

 
1.2. Fundamentação do Projeto Pedagógico e Educativo segundo os sete requisitos definidos na Nota 2 

deste documento  
 

Muito Bom: Cumpre os sete requisitos 15 

Bom: Cumpre mais de três requisitos 10 

Suficiente: Cumpre dois requisitos 7 

Insuficiente: Cumpre apenas um dos requisitos 5 

2. Participação: As ações implementadas mobilizam ativamente parcerias relevantes com 
entidades públicas e/ou privadas 

10 

 
Relevância das parcerias ou protocolos com instituições, empresas ou outros agentes a nível regional, 
nacional e internacional, com incidência na organização e desenvolvimento dos cursos, respetiva 
componente de formação em contexto de trabalho e integração profissional.  
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Muito Bom: Todas as entidades parceiras apresentam um contributo relevante para a 
implementação do projeto 
 

10 

Bom: Entre 75% e 100% das entidades parceiras apresentam um contributo relevante para a 
implementação do projeto 
 

8 

Suficiente: Entre 50% e 75 % das entidades parceiras apresentam um contributo relevante para a 
implementação do projeto 
 

6 

Insuficiente: Menos de 50% das entidades parceiras apresentam um contributo relevante para a 
implementação do projeto 
 

2 

3. Inovação: As ações implementadas são inovadoras e correspondem a boas práticas 
 

20 

As ações implementadas constituem um caso de boas práticas diferenciadoras 
 

Muito Bom :Todas as ações são inovadoras e correspondem a boas práticas 
 

20 
 

Bom: Entre 75% e 100% das ações são inovadoras e correspondem a boas práticas 
 

15 

Suficiente :Entre 50% e 75% das ações são inovadoras e correspondem a boas práticas 
 

10 

Insuficiente: Menos 50% das ações são inovadoras e correspondem a boas práticas 5 

4. Resultados: as ações formativas alcançaram os resultados esperados e são suscetíveis de 
perdurar no futuro   

 

40 

4.1. Taxa de conclusão no tempo previsto (conclusão até 31 de dezembro do ano civil em que seria prevista 
a sua conclusão ou até seis meses após a conclusão da componente curricular) 

 

Muito Bom: >=85% 
 

20 
 

Bom:  >= 70% e < 85% 15 

Suficiente: >=55% e < 70% 10 

Insuficiente: < 55% 5 
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4.2. Taxa de empregabilidade e prosseguimento de estudos 
 

Muito Bom: >=75% 
20 

 

Bom:  >= 65% e < 75% 15 

Suficiente: >=50% e < 65% 10 

Insuficiente: < 50% 5 

Total 100 

 

 

Nota Metodológica Grelha de Avaliação - Categoria Projetos Pedagógicos 
e Educativos - Formação de Adultos 

 

Nota 1 - Problemáticas na área da educação e formação de adultos (critério de seleção 1.1): 

 

 Baixos níveis de literacia em competências básicas (e.g. de leitura e cálculo) 

 Insuficiente acesso a oportunidades de educação e formação para adultos; 

 Desajustamento entre a oferta e a procura de qualificações para os adultos; 

 Insuficientes contributo da educação e formação de adultos para a (re)inserção no 
mercado de trabalho; 

 Dificuldade na mobilização dos adultos para ações de educação e formação, em 
especial dos menos qualificados; 

 Baixos níveis de competências digitais. 

 

Nota 2 - Requisitos de avaliação do critério de seleção 1.2: 

 

 Identifica objetivos do Projeto Pedagógico e Educativo; 

 Apresenta a estratégia de intervenção; 

 Descreve sinteticamente as ações implementadas; 
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  Promove a adequação entre a oferta formativa/formativa e as necessidades do 

mercado de trabalho da região, através das ações implementadas; 

 Promove uma adequada orientação para o prosseguimento de estudos ou para a 

inserção na vida ativa; 

 Desenvolve ações específicas de igualdade de oportunidade e Igualdade de Género 

 Envolvimento noutros projetos apoiados por fundos nacionais ou europeus, 

designadamente no âmbito do Erasmus + ou com outra fonte de financiamento. 
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