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Avaliação de Mérito das Candidaturas

1. OBJETIVOS
Os "Apelos 21" são uma iniciativa da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere que conta com o apoio da
FCT/UNL e enquadram‐se no âmbito da Agenda 21 Local.
Um dos objetivos dos “Apelos 21”é focar e trabalhar em primeiro lugar com os atores que estão mais
disponíveis e que desejam mais fortemente responder ao desafio da sustentabilidade local. Assim, os Apelos
21 constituem um importante instrumento para, de forma transparente e criteriosa, se selecionarem as
Freguesias e as Redes de Cidadãos que vão ser objeto de trabalho no âmbito da Agenda 21 Local de Ferreira
do Zêzere.
O presente relatório, "Avaliação de Mérito das Candidaturas", tem como objetivo dar a conhecer os
resultados da avaliação atribuída a cada candidatura e propor as candidaturas a selecionar.

2. CANDIDATURAS
Foram lançados dois tipos de Apelos 21: os Apelos Freguesia 21 e os Apelos Cidadãos 21.
Os "Apelos Freguesia 21"1 são um convite aberto a todas as Juntas de Freguesia que desejam promover o
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida na sua Freguesia. As Juntas de Freguesia
deveriam demonstrar, na sua resposta aos "Apelos Freguesia 21", uma elevada motivação para trabalhar em
articulação com a Equipa da Agenda 21, assim como, disponibilidade de tempo para cooperar e capacidade
de organização.
Os "Apelos Cidadãos 21"2 focam, também como o nome aponta, as Redes de Cidadãos mobilizados em torno
de uma boa ideia para a sustentabilidade. São um convite lançado a todos os cidadãos, residentes no
município, para apresentarem "Uma Boa Ideia para a Sustentabilidade" e em cuja implementação estão
disponíveis para se envolverem ativamente.
O prazo para a apresentação de candidaturas aos Apelos 21 abriu a 31 de janeiro de 2012 e terminou às 18
horas do dia 12 de março de 2012.

1

Para mais esclarecimentos consultar as Normas de Participação dos Apelos Freguesia 21 disponíveis em http://www.cm‐
ferreiradozezere.pt/NR/rdonlyres/0001e72a/czysvposodvfortkbmbxhdkftchfzcbb/NormasApelosFreguesia21.pdf

2

Para mais esclarecimentos consultar as Normas de Participação dos Apelos Cidadãos 21
ferreiradozezere.pt/NR/rdonlyres/0001e728/imavmbsoyiejkitvekmvjkrpfpgzrzje/NormasApelosCidadaos21.pdf.

disponíveis

em

http://www.cm‐
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Foram recebidas 6 candidaturas que cumpriam os requisitos das normas de participação:


4 Candidaturas aos Apelos Freguesia 21



2 Candidaturas aos Apelos Cidadãos 21

As candidaturas foram submetidas por e‐mail e entregues diretamente na Câmara Municipal, não tendo sido
nenhuma excluída. A cada candidatura foi atribuído um número de acordo com a ordem de receção das
mesmas.

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
3.1 Apelos Freguesia 21
As candidaturas rececionadas no âmbito dos Apelos Freguesia 21 foram pontuadas, ordenadas por ordem
decrescente e selecionadas de acordo com os seguintes critérios de apreciação e seleção e respetivas
ponderações (Artigo 10.º das Normas de Participação):
a) Clareza e conteúdo da breve descrição sobre os principais desafios (físicos, ambientais, económicos,
sociais e culturais) que atualmente se colocam ao desenvolvimento sustentável da Freguesia, prestados no
formulário de candidatura (40%);
b) Autoavaliação do grau de compromisso e de disponibilidade de tempo para cooperar com a Equipa da
Agenda 21, caso a candidatura dessa Freguesia seja selecionada (40%);
c) Explicação sobre os motivos que, no entender dos promotores da candidatura, justificariam que a sua
candidatura devesse ser selecionada (20%).
Estes critérios constituem a Ficha de Avaliação das Candidaturas aos Apelos Freguesia 21 (Anexo I)
assumindo diferentes pesos na ponderação da média final de acordo com o seu contributo para a
sustentabilidade.
O júri atribuiu a cada critério uma classificação de 0 a 10 pontos, segundo a escala seguinte. O valor final é
obtido através da média ponderada de todos os critérios.
0 ‐ Não referiu
2 ‐ As referências são insuficientes
4 ‐ As referências são modestas
6 ‐ As referências são boas
8 ‐ As referências são muito boas
10 ‐ As referências são excelentes
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3.2 Apelos Cidadãos 21
As candidaturas rececionadas no âmbito dos Apelos Cidadãos 21 foram pontuadas, ordenadas por ordem
decrescente e selecionadas de acordo com os seguintes critérios de apreciação e seleção e respetivas
ponderações (Artigo 8.º das Normas de Participação):
a) Clareza, objetividade e detalhe na formulação da proposta de “Boa Ideia para a Sustentabilidade” (15%);
b) Grau de inovação, originalidade e criatividade da “Boa Ideia para a Sustentabilidade” (5%);
c) Viabilidade técnica e viabilidade de implementação no âmbito das competências da autarquia e dos
atores locais envolvidos (15%);
d) Viabilidade económica da “Boa Ideia para a Sustentabilidade” relativamente ao montante disponível a
concurso (20%);
e) Capacidade de mobilização que a “Boa Ideia para a Sustentabilidade” irá provocar junto dos cidadãos e de
outros atores para mudarem atitudes e comportamentos a favor do desenvolvimento mais sustentável
(10%);
f) Grau de relevância da “Boa Ideia para a Sustentabilidade” para intervir na resolução dos principais
desafios sociais, económicos e ambientais existentes em Ferreira do Zêzere (10%);
g) Grau de disponibilidade do grupo para a concretização da ideia (20%);
h) Abrangência temporal, ou seja, grau de facilidade de continuação da “Boa Ideia para a Sustentabilidade”
ao longo do tempo (5%).
Estes critérios constituem a Ficha de Avaliação das Candidaturas aos Apelos Cidadãos 21 (Anexo II)
assumindo diferentes pesos na ponderação da média final de acordo com o seu contributo para a
sustentabilidade local.
O júri atribuiu a cada critério uma classificação de 0 a 10 valores, segundo a escala seguinte. O valor final é
obtido através da média ponderada de todos os critérios.
0 ‐ Não referiu
2 ‐ As referências são insuficientes
4 ‐ As referências são modestas
6 ‐ As referências são boas
8 ‐ As referências são muito boas
10 ‐ As referências são excelentes
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4. RESULTADOS FINAIS
Apresentam‐se, em seguida, as Freguesias e a Rede de Cidadãos vencedoras. Os resultados da avaliação
efetuada pelo Júri podem ser consultados na íntegra no Anexo III ‐ Resultados da Avaliação das Candidaturas
aos Apelos Freguesia 21 e no Anexo IV ‐ Resultados da Avaliação das Candidaturas aos Apelos Cidadãos 21.

4.1 Apelos Freguesia 21
Após a apreciação das candidaturas aos Apelos Freguesia 21 e atribuição de pontuação pelo Júri, as
Freguesias selecionadas são:


Freguesia de Pias



Freguesia de Dornes

As vantagens para as Freguesias selecionadas são pelo menos de quatro níveis:
a) Cada Freguesia terá uma dotação financeira até ao montante máximo de 15.000,00€ (quinze mil euros)
para serem aplicados na ação selecionada como de maior prioridade no âmbito do processo participado e de
concertação entre atores. Esta ação toma o nome de “Autonomia 21”.
b) Em complemento ao anterior, o grupo das restantes ações que, no final do processo, também sejam
selecionadas como prioritárias para essa Freguesia, serão equacionadas pela Câmara Municipal para inclusão
no seu Plano de Atividades.
c) Cada Freguesia selecionada recebe apoio técnico e organizacional da Equipa da Agenda 21, constituída por
elementos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e da Câmara Municipal de
Ferreira do Zêzere. Este apoio tem a duração até três meses e materializa‐se na elaboração de:
(i) Diagnóstico Participado;
(ii) Estratégia de Intervenção para a Freguesia;
(iii) Plano de Ação 21 para a Freguesia, com medidas e propostas concretas para a melhoria da
qualidade de vida e sustentabilidade da Freguesia;
(iv) Painel de Indicadores de Sustentabilidade para a Freguesia, no sentido de ajudar na gestão da
implementação e permitir aferir do seu sucesso.
d) Aconselhamento personalizado da Equipa da Agenda 21 aos moradores da Freguesia sobre qualquer
aspeto da sustentabilidade local e sua potencial aplicação concreta na Freguesia.
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4.2 Apelos Cidadãos 21
Após a apreciação das candidaturas e pontuação atribuída pelo Júri, a "Boa Ideia para a Sustentabilidade"
selecionada é:


"A Nossa Terra, a Nossa Gente"

Esta "Boa Ideia para a Sustentabilidade" é promovida por Sónia Alexandra Paulo Chaves; Maria Palmira
Teixeira de Figueiredo Ramos; Maria Violante Nunes dos Santos Flores; Sandra da Silva Rodrigues; e Guida
Filipa Gonçalves de Freitas.
A “Boa Ideia para a Sustentabilidade” vencedora será desenvolvida e concretizada pelos próprios cidadãos,
organizados em rede, com o apoio direto da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. O apoio financeiro atribuído à ideia vencedora é de
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros).
Esta verba é atribuída pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e poderá ser reforçada com o
estabelecimento de parcerias com outros atores locais interessados na implementação da ideia.
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ANEXO I – Ficha de Avaliação das Candidaturas aos Apelos Freguesia 21
N.º Candidatura
Entidade
CRITÉRIOS PONDERADOS DE APRECIAÇÃO E SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS

Pontuação

a) Desafios que atualmente se colocam ao desenvolvimento sustentável da Freguesia (40%)
a1) Clareza e conteúdo da breve descrição sobre os principais problemas ou desafios (físicos, ambientais, económicos, sociais e culturais) que atualmente se
colocam ao desenvolvimento sustentável da Freguesia, prestados no formulário de candidatura (30%)
a2) Benefícios para a comunidade local, nomeadamente a contribuição para a melhoria da sua qualidade de vida (10%)
b) Motivação e empenho dos promotores da candidatura (40%)
b1) Grau de motivação na adesão aos Apelos 21 (10%)

b2) Autoavaliação do grau de compromisso e de disponibilidade de tempo para cooperar com a Equipa da Agenda 21 (30%)
c) Resultado da seleção da candidatura (20%)
c1) Clareza e conteúdo sobre os motivos que justificam a seleção da candidatura (20%)
Outros Aspetos Considerados Relevantes:

Pontuação

TOTAL PONDERADO

0 - Não referiu
2 - As referências são insuficientes
4 - As referências são modestas
6 - As referências são boas
8 - As referências são muito boas
10 - As referências são excelentes
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ANEXO II – Ficha de Avaliação das Candidaturas aos Apelos Cidadãos 21
N.º Candidatura
Nome/Designação da "Boa Ideia para a Sustentabilidade
CRITÉRIOS PONDERADOS DE APRECIAÇÃO E SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS

Pontuação

a) Clareza, objetividade e detalhe na formulação da proposta de “Boa Ideia para a Sustentabilidade” (15%)
b) Grau de inovação, originalidade e criatividade da “Boa Ideia para a Sustentabilidade” (5%)
c) Viabilidade técnica e viabilidade de implementação no âmbito das competências da autarquia e dos atores locais envolvidos (15%)
d) Viabilidade económica da “Boa Ideia para a Sustentabilidade” relativamente ao montante disponível a concurso (20%)
e) Capacidade de mobilização que a “Boa Ideia para a Sustentabilidade” irá provocar junto dos cidadãos e de outros atores para mudarem atitudes e
comportamentos a favor do desenvolvimento mais sustentável (10%)
f) Grau de relevância da “Boa Ideia para a Sustentabilidade” para intervir na resolução dos principais desafios sociais, económicos e ambientais existentes em
Ferreira do Zêzere (10%)
g) Grau de disponibilidade do grupo para a concretização da ideia (20%)
h) Abrangência temporal, ou seja, grau de facilidade de continuação da “Boa Ideia para a Sustentabilidade” ao longo do tempo (5%)
Outros Aspetos Considerados Relevantes:

Pontuação

TOTAL PONDERADO

0 - Fraco
2 - Insuficiente
4 - Suficiente
6 - Bom
8 - Muito bom
10 - Excelente

Página | 8

Avaliação de Mérito das Candidaturas

ANEXO III – Resultados da Avaliação das Candidaturas aos Apelos Freguesia 21

Promotor

N.º de Candidatura

Pontuação Final

Junta de Freguesia de Pias

Fz.F1

6,8

Junta de Freguesia de Dornes

Fz.F2

6,4

Junta de Freguesia de Areias

Fz.F4

5,2

Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere

Fz.F3

5,0
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ANEXO IV – Resultados da Avaliação das Candidaturas aos Apelos Cidadãos 21

Boas Ideias para a Sustentabilidade

Promotores

N.º de Candidatura

Pontuação Final

Fz.Cid1

6,9

Fz.Cid2

5,9

Sónia Alexandra Paulo Chaves – Interlocutora do Grupo
"A Nossa Terra, a Nossa Gente"

Maria Palmira Teixeira de Figueiredo Ramos; Maria
Violante Nunes dos Santos Flores; Sandra da Silva
Rodrigues; e Guida Filipa Gonçalves de Freitas.
Fernando Santos – Interlocutor do Grupo

Roteiro Turístico de Avecasta

Hugo Azevedo; Hugo Lopes; Fábio Ferreira; Lurdes
Maia; Cristina Simões; Carlos Rosa; Fátima Simões; José
Maria; José Carlos; Carla Antunes; Tiago Simões; João
Ferreira; e António Simões.
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