
Anexo II -Parâmetros e Critérios de Seleção  

Critérios de Seleção Ponderador Valoração 
 

Orientações 

Contributo para o 
cumprimento dos objetivos 
específicos definidos na 
Prioridade de Investimento 

15% 

0 
A operação não contribui para melhorar 
os serviços de transporte público coletivo 

. 
 
A pontuação é atribuída a operações 
que contribuam para melhorar os 
serviços de transporte público 
colectivo. 
 
Serão mais valorizadas as ações que 
contribuam para a atratividade do 
transporte público face ao privado, 
integrada com o PIETRAM 

 

10 
A operação contribui para melhorar os 
serviços de transporte público coletivo 

20 

A operação contribui para melhorar os 
serviços de transporte público coletivo e 
atratividade do transporte público face ao 
privado, integrada com o Plano Integrado 
e Estratégico dos Transportes da RAM 
2014-2020 (PIETRAM) 

Complementaridade dos 
investimentos com outras 
operações 

20% 

0 Não existem complementaridades 
A pontuação é atribuída a operações 
que complementem intervenções, 
tanto,  em períodos de programação 
anteriores, como, no atual período de 
programação, sem que a operação 
represente intervenções sobre o 
mesmo equipamento. As operações a 
financiar, devem demonstrar que 
aliadas a outros investimentos 
(materiais ou imateriais) 
complementam-se, podendo as outras 
vertentes da operação, serem 
financiadas por outras fontes, 
nomeadamente programas europeus. 

10 

Complementaridade com operações 
realizadas em períodos de programação 
anteriores (intervir+ e Rumos) e/ou no 
atual período (Madeira 14-20) 

20 

Complementaridade com operações 
realizadas em períodos de programação 
anteriores (intervir+ e Rumos) e/ou no 
atual período (Madeira 14-20) e com 
outros Programas Nacionais ou 
Comunitários 

Contributo da operação 
para a aumento da 
atratividade do transporte 
público 

15% 

0 
A operação contribui pontualmente ou 
localizadamente para a melhoria da 
qualidade dos transportes públicos 

 
 
A pontuação é atribuída a operações 
que contribuam para o aumento da 
qualidade e da inovação dos serviços 
de transporte público. 
 
Serão mais valorizadas as ações que 
contribuam o aumento do n.º de 
utilizadores dos transportes público, 
através da incorporação de fatores de 
qualidade e inovação. 

 

10 
A operação contribui para o aumento da 
qualidade e da inovação dos serviços de 
transporte público 

20 

A operação contribui para o aumento do 
n.º de utilizadores dos transportes público 
(pela incorporação de fatores de 
qualidade e inovação) 

Âmbito territorial da 
operação 

25% 

0 
A operação desenvolve-se a nível 
inframunicipal 

 
 
A pontuação é atribuída a operações 
que abranjam pelo menos 1 
município. 
 
Serão mais valorizadas as ações que 
abranjam mais do que 1 município. 

10 A operação abrange um município 

20 
A operação abrange mais de um 
município da RAM 

Complementaridade com 
campanhas de 
divulgação/sensibilização 

25% 

0 
A operação não é complementada com 
ações de divulgação/sensibilização 

 
 
A pontuação é atribuída a operações 
que promovam a divulgação da 
melhoria da qualidade dos transportes 
 
Serão mais valorizadas as ações que 
promovam uma mudança de 
comportamentos e atitudes dos 
utentes  

10 
A operação promove a divulgação da 
melhoria da qualidade dos transportes 

20 

A operação promove a divulgação da 
melhoria da qualidade dos transportes e 
uma mudança de comportamentos e 
atitudes dos utentes 

 


