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Os critérios de admissibilidade



Os critérios de admissibilidade

7 critérios corrigíveis

É solicitado apresentar a 

documentação num prazo de 20 

dias de calendário

Escrupuloso respeito do prazo

a candidatura não é instruída e 

é proposta como inelegível

6 critérios de exclusão

dossier 
corrigido

dossier não 
corrigido

instruído inelegível



8+5=13

Critérios de admissibilidade  - Segunda fase

Primeira fase
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Critérios nº1 e 2: respeito dos prazos de envio das versões 
eSudoe e papel             13 projetos inelegíveis 1ª fase

começar a preencher o formulário de candidatura e 
clicar regularmente em                       para corrigir os erros 
que impedirão de enviar o formulário  de candidatura

Criterios de exclusão – como os respeitar









Critério nº 6: tradução         6 projetos inelegíveis 1ª fase

Todo o formulário de candidatura deve estar traduzido 
nos idiomas dos beneficiários participantes.

Aceder às traduções clicando no respetivo idioma

Introduzir as informações/traduções por um único 
usuário, de cada vez.

Critérios de exclusão – como os respeitar







Assinaturas e carimbos: apresentar assinaturas 
manuscritas e não assinaturas digitalizadas. Idem para os 
carimbos

Verifique que todos os documentos estão disponíveis em 
eSudoe e enviados em formato papel. Envie o mesmo 
documento nos dois envios, mesmo que realize cópias

Critérios corrigíveis– 30% dos dossiers 1ª fase





Os critérios e o método de seleção



30%

17%

24%

19%

10%

19%

12%

15%

14%

12%

4%

12%

12%

contexto do projeto

Mais-valia cooperação

outputs + resultados

parceria

plan de trabalho

gestão

comunicação

orçamento

1a fase 2ª fase

Os critérios de 
seleção e a sua 
ponderação nas
duas fases



1

• Pontuação realizada por :
• 5 Autoridades Nacionais
• Secretariado Conjunto

2
• Obtenção de uma pontuação média global sobre 100 

pontos

3
• Estabelecimento de uma classificação em função da 

pontuação obtida

4
• Pontuação> 50 pontos: projeto considerado
• Pontuação < 50 pontos: projeto não considerado (proposto

como não aprovado)



• Projetos com pontuação média global >50 pontos

• Aprovação dos projetos até ao limite do FEDER disponível na 
convocatória de projetos 

• Aprovação sob condições: limite máximo de ajuda FEDER a aceitar 
pelo projeto para aprovação definitiva

A pontuação e a classificação dos projetos



Bonne chance!
¡Suerte!
Boa sorte!
Good luck!
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