
ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS| activities to develop and expected results/achieved

• 1 Workshop inicial com policy-makers para selecção dos indicadores a utilizar nos modelos de avaliação;
• 5 artigos apresentados em eventos internacionais dedicados à adoção das metodologias multicritério e análise envoltória de dados (DEA);
• 5 artigos publicados em proceedings de eventos internacionais dedicados à adopção das metodologias multicritério e análise envoltória de

dados (DEA);
• 3 artigos publicados em revistas indexadas Scopus, em open access, com os resultados finais respeitantes à avaliação da eficiência na

implementação dos fundos comunitários no âmbito dos objectivos temáticos em Research and Innovation; Low carbon economy; e
nformation & Communication Technologies;

• 1 Workshop internacional organizado na Coimbra Business School|ISCAC, com a temática de avaliação e monitorização da implementação 
de fundos comunitários – Multicriteria methodologies for assessing and evaluating the implementation of EU funds;

• 1 Policy Brief onde estão patentes ações a desenvolver para melhoria dos resultados;
• 1 Seminário final para a apresentação dos resultados aos policy-makers;
• 1 página web desenvolvida em exclusivo para o projeto que ficará alojada na Coimbra Business School|ISCAC;
• Criação de curso de pós-graduação que permita garantir a aprendizagem e a capacitação organizacional sobre monitorização e avaliação 

de políticas públicas.

INVESTIGADOR RESPONSÁVEL (IPC) 
principal investigator
Carla Margarida Saraiva de Oliveira Henriques (ISCAC)

INVESTIGADORES DO IPC| IPC researchers
Ana Cristina dos Santos Amaro (ISCAC)
António Rui Trigo Ribeiro(ISCAC)
Clara Margarida Pisco Viseu (ISCAC)
Maria do Castelo Batista Gouveia  (ISCAC)

DATA DE APROVAÇÃO | approval date
10 agosto de 2021

INICÍO | starting date
01 outubro de 2021

FIM | end date
30 setembro de 2022

ADEPT - AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE INTERVENÇÃO 
COFINANCIADAS EM EMPRESAS

(POAT-01-6177-FEDER-000044)
Aviso n.º 06/POAT/2021

FINANCIAMENTO | budget
Investimento Global Elegível: 139 984,91€
Apoio financeiro da União Europeia (FEDER): 104 988,68€

Mod. 409_01
Sistema Interno de Garantia de Qualidade

LOCALIZAÇÃO | location
Centro – 100%

OBJETIVOS | aims
Visa desenvolver uma metodologia inovadora de apoio à monitorização e avaliação da implementação de programas em torno de três grandes eixos

temáticos: Research and Innovation; Low carbon economy; e Information & Communication Technologies.

FINANCIAMENTO | funding


