
 
 
 
 
 
Avaliação Fornecedores Externos 

 
 
 

 
Projetos 

 
 
 
A avaliação dos projetistas pode ser realizada em duas fases:  
 
• Sem a assistência técnica à obra 
• Com a assistência técnica à obra 
 
Sem a assistência técnica à obra são considerados os seguintes critérios de avaliação:  
 
C1 – Cumprimento de prazos até anteprojeto/licenciamento;  
C2 – Cumprimento de prazos até projeto de execução;  
C3 – % Erros e Omissões/Trabalhos complementares não previstos.  
 
 
 
Cada critério é avaliado recorrendo a uma escala de quatro níveis: Bom; Satisfatório; Menos Satisfatório; Mau: 
 

Critérios de Avaliação  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumprimento de prazos até 
anteprojeto /licenciamento * 

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

 
 

Bom 

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

 
 

Satisfatório 

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

Menos 
Satisfatório 

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

 
Mau 

  



 
 
 
 
 
 
 

Cumprimento de prazos até 
projeto execução * 

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

 
 

Bom 

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

 
 
 

Satisfatório 

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

 
Menos 

Satisfatório 

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

 
Mau 

  

 
 
 
 

% Erros e Omissões 
*/Trabalhos 

complementares não 
previstos 

Percentagem nula de Erros e omissões/Trabalhos complementares não 
previstos, quer em fase de contratação da empreitada, quer em fase de 
execução contratual. 

 
Bom 

Percentagem total até 5% de Erros e omissões/Trabalhos 
complementares não previstos, quer em fase de contratação da 
empreitada, quer em fase de execução contratual. 

 
Satisfatório 

Percentagem total entre 5% e 10% de Erros e omissões/Trabalhos 
complementares não previstos, quer em fase de contratação da 
empreitada, quer em fase de execução contratual. 

 
Menos 

Satisfatório 
Percentagem total superior a 10% de Erros e omissões/Trabalhos 
complementares não previstos. 

Mau 

 
* Considerando apenas alterações de prazos, custos ou deficiências de projeto imputáveis ao projetista

             
 

 
 
A classificação final é obtida através da seguinte fórmula:  30%*C1 + 30%*C2 + 40%*C3 
 
 
 
Traduzindo-se o seu resultado do seguinte modo: 
 

Pontuação obtida Resultado Final 
[0-1] Mau 

[>1-2] Menos Satisfatório 
[>2-3] Satisfatório 
[>3-4] Bom 
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Com a assistência técnica à obra são considerados os seguintes critérios de avaliação:  
 
C1 – Cumprimento de prazos até anteprojeto/licenciamento;  
C2 – Cumprimento de prazos até projeto de execução;  
C3 – % Erros e Omissões/Trabalhos complementares não previstos.  
C4 – Assistência técnica à obra  
 
 
 
Cada critério é avaliado recorrendo a uma escala de quatro níveis: Bom; Satisfatório; Menos Satisfatório; Mau: 
 

Critérios de Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 

Cumprimento de prazos até 
anteprojeto /licenciamento * 

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

 
 

Bom 

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

 
 

Satisfatório 

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

 
Menos 

satisfatório 

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

 
Mau 

  

 
 
 
 
 
 
 

Cumprimento de prazos até 
projeto execução * 

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

 
 

Bom 

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

 
 

Satisfatório 

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

 
Menos 

satisfatório 

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

 
Mau 

  

 
 
 

Percentagem nula de Erros e omissões/Trabalhos 
complementares não previstos, quer em fase de contratação da 
empreitada, quer em fase de execução contratual. 

Bom 
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% Erros e Omissões 
*/Trabalhos complementares 

não previstos 

Percentagem total até 5% de Erros e omissões/Trabalhos 
complementares não previstos, quer em fase de contratação da 
empreitada, quer em fase de execução contratual. 

 
Satisfatório 

Percentagem total entre 5% e 10% de Erros e omissões/Trabalhos 
complementares não previstos, quer em fase de contratação da 
empreitada, quer em fase de execução contratual. 

 
Menos 

Satisfatório 
Percentagem total superior a 10% de Erros e omissões/Trabalhos 
complementares não previstos. 

 
Mau 

  

 
 
 
 

 
 

Assistência Técnica à obra * 

Afetação criteriosa de meios especializados à realização dos 
respetivos trabalhos; e 
Disponibilidade e acompanhamento permanente do coordenador 
de projeto e restantes elementos da equipa. 

 
Bom 

Afetação dos meios minimamente adequados à realização dos 
respetivos trabalhos; e 
Disponibilidade e acompanhamento no mínimo do coordenador de 
projeto e restantes elementos da equipa. 

 
Satisfatório 

Afetação de meios inadequados ou não especializados à 
realização dos diferentes trabalhos; e/ou 
Disponibilidade de acompanhamento insuficiente do coordenador 
de projeto e restantes elementos da equipa. 

 
Menos 

Satisfatório 
Deficiência patente na afetação dos meios à realização dos 
trabalhos ao nível da especialização dos recursos implicados e/ou 
grave insuficiência do coordenador de projeto e restantes 
elementos da equipa. 

 
Mau 

 
    * Considerando apenas alterações de prazos, custos ou deficiências de projeto imputáveis ao projetista 
 
 
 
 
A classificação final é obtida através da seguinte fórmula:  25%*C1 + 25%*C2 + 35%*C3 + 15%*C4 
 
 
 
Traduzindo-se o seu resultado do seguinte modo: 
 

Pontuação obtida Resultado Final 
[0-1] Mau 

[>1-2] Menos Satisfatório 
[>2-3] Satisfatório 
[>3-4] Bom 

 
 
 
 
 


