
Avaliação Projectista

Nome Empresa Nome Empresa de Projecto

Empreendimento Nome do Emprendimento

0,00 Ponderação

Execução do projecto com rigoroso cumprimento das 
disposições contratuais, sem deficiências a apontar ou a 
corrigir em sede de licenciamento e/ou validação do dono  de 
obra; 
Execução do projecto sem deficiências a apontar ou a 
corrigir em sede de licenciamento e/ou validação do dono de, 
sem acréscimos de encargos para o dono da obra

BOM

0

Execução do projecto com adequado cumprimento das 
disposições contratuais, ainda que com deficiências 
menores, susceptíveis de correcção rápida e sem transtorno 
para o dono da obra;                          Execução do projecto 
nos prazos programados, ainda que com uma derrapagem 
não superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a sua 
conclusão

SATISFATÓRIO

0

 Execução do projecto com deficiências significativas, que 
implicam importantes correcções; e/ou
Execução do projecto em prazo superior a 5% face ao prazo 
máximo fixado para a conclusão.

MENOS 
SATISFATÓRIO

0

Manifesto incumprimento contratual ao nível da qualidade de 
execução do projecto e/ou no tocante ao cumprimento dos 
prazos de execução estipulados MAU

0

Execução do projecto com rigoroso cumprimento das 
disposições contratuais, sem deficiências a apontar ou a 
corrigir em sede de licenciamento;                        Execução 
do projecto sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede 
de licenciamento, sem acréscimos de encargos para o dono 
da obra.

BOM

0

Execução do projecto com adequado cumprimento das 
disposições contratuais, ainda que com deficiências 
menores, susceptíveis de correcção rápida e sem transtorno 
para o dono da obra; e
 Execução do projecto nos prazos programados, ainda que 
com uma derrapagem não superior a 5% face ao prazo 
máximo fixado para a sua conclusão

SATISFATÓRIO

0

Execução do projecto com deficiências significativas, que 
implicam importantes correcções; e/ou
execução do projecto em prazo superior a 5% face ao prazo 
máximo fixado para a conclusão.

MENOS 
SATISFATÓRIO

0

Manifesto incumprimento contratual ao nível da qualidade de 
execução do projecto e/ou no tocante ao cumprimento dos 
prazos de execução estipulados MAU

0
 Percentagem nula de erros e omissões, quer em fase de 
contratação da empreitada, quer em fase de execução 
contratual BOM

0

Percentagem total até 5% de erros e omissões, quer em fase 
de contratação da empreitada, quer em fase de execução 
contratual SATISFATÓRIO

0

Percentagem total entre 5% e 15% de erros e omissões, quer 
em fase de contratação da empreitada, quer em fase de 
execução contratual 

MENOS 
SATISFATÓRIO

0

Percentagem total superior a 15% de erros e omissões
MAU

0
Afectação criteriosa de meios especializados à realização 
dos respectivos trabalhos; 
Disponibilidade e acompanhamento permanente do 
coordenador de projecto e restantes elementos da equipa.

BOM

0

Afectação dos meios minimamente adequados à realização 
dos respectivos trabalhos; 
Disponibilidade e acompanhamento no mínimo do 
coordenador de projecto e restantes elementos da equipa.

SATISFATÓRIO

0

Afectação de meios inadequados ou não especializados à 
realização dos diferentes trabalhos; e/ouDisponibilidade de 
acompanhamento insuficiente do coordenador de projecto e 
restantes elementos da equipa.

MENOS 
SATISFATÓRIO

0

Deficiência patente na afectação dos meios à realização dos 
trabalhos ao nível da especialização dos recursos implicados 
e/ou grave insuficiência no do coordenador de projecto e 
restantes elementos da equipa.

MAU

0
Mod 139- Avaliação Fornecedores Projectista

Classificação Final

Assistência Técnica à obra

Cumprimento de Prazos até Ante-projecto
e Licenciamento

Cumprimento de prazos até projecto execução

Erros e omissões

30%

30%

30%

10%


