
CRITÉRIOS 
GERAIS 

INDICADORES PARA A VALORAÇÃO 
DOS CRITÉRIOS 

PONTUAÇÃO 
DO CRITÉRIO 
(Máximo um (1) 
ponto por cada 

indicador) 

a) Pertinência e 
coerência 

1) Pertinência demonstrada relativamente às 
linhas prioritárias do programa. 

2) Coerência da apresentação do resultados 
previstos em alinhamento com o objetivo 
geral do projeto. 

3) As linhas de ação distribuidas pelas 
atividades são congruentes para alcançar os 
resultados previstos. 

4) Demonstra viabilidade no alcance dos 
resultados previstos com o cronograma 
proposto. 

Máximo 4 pontos 

b) Impacto 
sociocultural 

1) Identifica um impacto positivo no fomento do 
acesso dos cidadãos aos  arquivos. 

2) Tem um impacto positivo no 
desenvolvimento das competências para o 
desempenho da profissão de arquivista na 
Iberoamérica. 

3) Aspira a ter impacto positivo no 
fortalecimento institucional e na criação de 
politicas públicas em matéria de arquivos. 

4) Visa dar resposta à solicitação social de maior 
transparencia administrativa, como 
fundamento da boa governação. 

Máximo 4 pontos 

c) Sustentabilidade 

1) Demonstra encontra-se enquadrado e ter o 
apoio de uma entidade com capacidade 
institucional para executar o projeto. 

2) Demonstra ter capacidade institucional para 
sustentar as ações do projeto. 

3) A instituição demostrou ter executado com 
éxito outros projetos Iberarquivos, em 
convocatórias anteriores . 

Máximo 3 pontos 

d) Existência de 
indicadores 

1) Estabelece indicadores pertinentes para a 
avaliação dos resultados. 

2) Utiliza instrumentos de medição quantitativa 
das atividades realizadas. 

3) Incorpora fontes objetivas de verificação 
asociadas aos indicadores. 

Máximo 3 pontos 

e) Viabilidade do 
projeto 

1) Demonstra que o orçamento apresentado se 
ajusta aos custos operativos nacionais. 

2) Determina se os recursos humanos e materiais 
previstos permitem o desenvolvimento do   
projeto. 

Máximo 2 pontos 

f) Adequação 
técnica 

1) Demonstra ser técnicamente adequado em 
termos de  parâmetros arquivísticos. Máximo 1 ponto 

g) Inovação 1) Enumera os elementos de mais valia Máximo 1 ponto 



relacionados com a inovação. 

MÁXIMA PONTUAÇÃO POR PROJETO 18 pontos 

 


