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ANEXO ll | Processo de Seleção dos Projetos - Etapas 

 

ETAPA 1: CRITÉRIOS GERAIS DE ELEGIBILIDADE 

Nesta etapa as candidaturas são analisadas para verificar o cumprimento dos requisitos 

básicos para a participação neste processo de seleção. 

I. As entidades que se candidatarem ao Programa Tradições 2021 - 2022 deverão 

necessariamente cumprir todos os critérios abaixo: 

a) Entidade a ser apoiada: entidades nacionais legalmente constituídas e devidamente 

registadas; 

b) Candidatura e Prazos: deverá cumprir todas as alíneas descritas do ponto 3 do 

Regulamento; 

c) Área geográfica: os projetos devem inserir-se nas regiões sob influência da EDPP à data 

da candidatura (consultar Anexo I); 

d) Verba Solicitada: que a verba solicitada não seja superior a €40.000, conforme disposto 

no ponto 5 do Regulamento; 

e) Execução: o projeto terá uma duração máxima de 24 meses, a decorrer entre janeiro de 
2021 e dezembro de 2022, o primeiro ano deverá ser focado na implementação do projeto 

e o segundo na sustentabilidade do mesmo; 

f) Candidatura única: cada entidade, ou conjunto de entidades agrupadas num projeto 
comum, dotada(s) de personalidade jurídica própria e com autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, apenas pode submeter uma candidatura, ficando o líder de 
conjunto de entidades agrupadas impedido de apresentar outra candidatura em termos 

individuais. 

g) Tratamento dos dados pessoais: consentimento para tratamento dos dados pessoais 

uma vez que, no âmbito da participação no Programa Tradições os dados pessoais 

recolhidos são necessários para a gestão da candidatura e atribuição do apoio financeiro. 

 

 

 

 



Programa Tradições 2021 - 2022– ANEXO II | Regulamento  
 

2 

 

ETAPA 2: AVALIAÇÃO QUALITATIVA E CLASSIFICAÇÃO DO JÚRI DE SELEÇÃO 

Os projetos qualificados na ETAPA 1 serão avaliados pelo júri de seleção 

II. Na apreciação qualitativa dos projetos apresentados, serão considerados os critérios 

abaixo enunciados. 

Critérios com peso de 50% na avaliação: 

a) Sustentabilidade: apresentar uma visão/plano de sustentabilidade a 3 anos, que 
possibilitem perspetivar a garantia de viabilidade técnica e financeira após terminado o 

apoio da EDPP, incluindo as mudanças conseguidas pelos projetos junto dos participantes 
diretos e da avaliação das ações ou intervenções. A tradição alvo do projeto que 
demonstre a possibilidade de criação de negócio será muito valorizada. 

b) Parcerias: avaliada pela concretização de parcerias, nomeadamente com entidades 
similares, tendo em vista a geração de sinergias. Apresentação de compromisso escrito e 

assinado com as entidades parceiras, que assegurem complementaridade, articulação de 
recursos e corresponsabilização pelas ações, de forma a facilitar a geração de novas 

dinâmicas (e/ou fortalecimento das já existentes) e assegurar a sustentabilidade das 
ações. As contribuições de parceiros deverão ser devidamente especificadas, 

comprovadas e contabilizadas no custo total do projeto; 
c) Formação: oferecer atividades voltadas para a formação dos participantes do projeto, contribuindo 

para a disseminação dos conhecimentos sobre os saberes e ofícios da cultura popular; 
d) Orçamento: coerência do orçamento apresentado face à dimensão do projeto e dos 

recursos humanos e materiais necessários para atingir os objetivos a que se propõe; 

 

Critérios com peso de 30% na avaliação: 

e) Relevância cultural e Tradição: projetos que assumem importância no seu contexto, pela 

sua autenticidade e relevância no território e que são adequados ao tema, ou seja, que 
visam preservar uma tradição antiga da cultura portuguesa, genuína e distintiva de uma 

região;  
f) Participação: é privilegiado um envolvimento dos beneficiários, comunidade e parceiros 

em atividades do projeto. Adicionalmente, privilegiam-se projetos que promovam 
experiências para e com a comunidade com a finalidade de divulgar a cultura/tradição 

local. Esta participação é avaliada pelo número de participantes que são abrangidos 
nestas ações, havendo distinção entre os diretos e indiretos; 

f.1. Por participantes diretos entendem-se os destinatários prioritários do projeto, 
nomeadamente aqueles sobre os quais deverá incidir um acompanhamento 

regular através das atividades do projeto; 
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f.2. Por participantes indiretos entendem-se as pessoas que podem retirar mais-
valias dos impactos/resultados alcançados junto dos participantes diretos, não 

sendo aquele que, ao nível do diagnóstico, confere pertinência às atividades e 

objetivos em causa; 

g) Coerência dos objetivos, atividades e resultados: clareza e objetividade na forma como 

escrevem e expõem na ficha de candidatura. Qualidade do diagnóstico e coerência entre 
este e os objetivos, as atividades propostas, os resultados esperados e os recursos afetos 

ao projeto, considerando o tempo de execução do projeto; 

 

Critérios com peso de 20% na avaliação: 

h) Percentagem de recursos próprios do proponente: designadamente monetários, 

privilegiando-se os projetos que utilizem esses recursos no arranque do projeto; 

i) Custo/Benefício: avaliado pela coerência entre o custo total e os resultados esperados, 
não necessariamente quantitativos, mas sendo importante o custo per capita de cada 

beneficiário; 

j) Monitorização e Avaliação: avaliada pela incorporação de processos de registo, 

acompanhamento das atividades propostas e de avaliação dos resultados obtidos; 

k) Experiência das entidades promotoras: privilegiam-se os projetos desenvolvidos por 
entidades com uma experiência mínima de dois anos em projetos da área e/ou tipologia 

para que se candidatam. 

 

ETAPA 3: AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA E CLASSIFICAÇÃO PELO JÚRI DE PREMIAÇÃO 

O júri de premiação: 

III. Avaliará os 35 projetos que obtiveram as melhores pontuações segundo os critérios das ETAPAS 

1 e 2 e promovendo avaliação estratégica opinará sobre a seleção dos projetos a apoiar. 

IV. A decisão deste júri será informada às entidades selecionadas através do correio 

eletrónico indicado na ficha de candidatura. 

 

ETAPA 4: VISITAS TÉCNICAS E DE NEGOCIAÇÃO 

Os projetos melhor avaliados nas etapas anteriores passam à quarta etapa do processo de 

seleção. 
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V. Considerando a sede das entidades selecionadas e/ou local de execução das atividades, 

serão analisados e negociados os seguintes aspetos: 

a) Viabilidade e Relevância: viabilidade e relevância da proposta para o contexto local; 

b) Capacidade Institucional: capacidade técnica e institucional para execução da proposta; 

c) Alinhamento Técnico: detalhamento e alinhamento técnico do projeto (objetivos, 

atividades, indicadores, resultados estimados); 

d) Negociação de Orçamento: negociação do orçamento proposto e do montante apoiar 

pela EDPP, e ajustes que permitam adequar os projetos aos critérios qualitativos de 

avaliação da EDPP, enunciados na ETAPA 2; 

e) Documentos: nesta fase, se solicitados, as entidades deverão ter prontos a apresentar os 

documentos enunciados na ETAPA 5. 

 

ETAPA 5: ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

VI. Aquando das visitas técnicas, a EDPP poderá solicitar a cada entidade candidata o envio, 
por correio eletrónico, dos elementos que entender necessários para uma melhor 

perceção do projeto ou continuação da sua análise, nomeadamente os seguintes 

documentos: 

a) Cópia da escritura de constituição ou dos estatutos; 

b) Cópia do cartão de pessoa coletiva; 

c) Lista dos Órgãos Sociais / Dirigentes; 

d) “Relatório de atividade e contas” dos dois últimos anos, com as respetivas atas da 

assembleia-geral de aprovação; 

e) Declaração oficial comprovativa da inexistência de dívidas à Administração Fiscal e à 

Segurança Social; 

g) Declaração comprovativa da natureza de entidade sem fins lucrativos (se aplicável); 

h) Protocolos ou declarações que comprovem as parcerias referidas na ficha de 

candidatura; 

i) Curriculum Vitae do responsável operacional do projeto; 

j) Orçamento detalhado do projeto (juntando propostas de, pelo menos, dois fornecedores 

para os itens que o justificarem). 
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ETAPA 6: SELEÇÃO DOS PROJETOS  

VII. Os projetos que cumprirem as exigências das etapas anteriores serão encaminhados para 
o Júri de premiação, responsáveis pela seleção final, à qual se seguirá a celebração do 

Protocolo de Colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


