Regulamento Específico: Património Cultural
Mérito da operação
Convite n.º: Centro-PTC-2013-10

Critérios de seleção

Parâmetros de análise

A

Valia patrimonial (A = A1(100 %) + A2 (Não Aplicável))

A1

Valor patrimonial do imóvel (monumento, conjunto ou sítio) do ponto
de vista cultural, histórico, arqueológico, etnográfico, científico e
social

*

A2

Qualidade científica, técnica e cultural do museu

*

B

Prioridade para a política nacional do património (B = 0,20 B1 + 0,15 B2 + 0,20 B3 + 0,25 B4 + 0,20 B5)

B1

Integração na política patrimonial e museológica a nível nacional

*

B2

Património cultural imóvel em risco

*

B3

Dimensão e impacte nacional e internacional

*

B4

Potencial de dinamização da procura de bens culturais (criação de
públicos, dinamização de actividades educativas e pedagógicas)

*

B5

Contributo para a dinamização de actividades ligadas às “indústrias
culturais e criativas”

*

C

Valia específica da operação (C = 0,20 C1 + 0,15 C2 + 0,25 C3 + 0,20 C4 + 0,20 C5)

C1

Qualidade técnica e/ou científica e carácter integrador da operação
(conteúdo programático e projecto, quando aplicável)

*

C2

Sustentabilidade técnica e financeira da operação

*

C3

Carácter inovador e replicável da operação

*

C4

Capacidade e qualidade das parcerias apresentadas

*

C5

Capacitação e envolvimento de agentes e da comunidade

*
*
D

D1

D2

D3

D4

D5

Impacte da operação no desenvolvimento regional (D = 0,25 D1 + 0,25 D2 + 0,20 D3 + 0,15 D4 + 0,15 D5)

Contributo da operação para a estratégia regional

Aumento da atractividade regional (melhoria da imagem/ visibilidade
regional, acréscimo previsível de visitantes)

Inserção em itinerários ou circuitos turístico-culturais

A operação está classificada com 3 indicadores

3

A operação está classificada com 4 indicadores

4

A operação está classificada com 5 ou mais indicadores

5

O projecto não prevê acréscimo de visitantes

1

O projecto prevê um acréscimo anual de visitantes até 5%

3

O projecto prevê um acréscimo anual de visitantes superior a 5%

5

Município sem presença de imóveis classificados

2

Município com presença de imóvel de interesse municipal (ou em vias
de classificação)
Município com presença de imóvel de interesse público (ou em vias de
classificação)
Município com presença de imóvel de interesse nacional (ou em vias
de classificação)

3
4
5

O projecto não prevê a criação de empregos directos ou indirectos

1

O projecto prevê a criação de empregos directos ou indirectos

5

Potencial para a criação de empregos directos ou indirectos

Complementaridade com outras intervenções regionais

Não existe complementaridade com outras intervenções que se
realizem no município
O projecto é complementar a outras intervenções que se realizem no
município

* Mérito avaliado pelo organismo competente da Secretaria de Estado da Cultura
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