
Criterios de avaliação das propostas completas VAC Brasil

Critério Peso (soma = 100%) Sub-critério Peso fator avaliado Perguntas orientadoras
engajamento de diferentes grupos da sociedade civil; 

construção de agenda comum para a ação climática; 

implementação de projetos de conectividade; 

acesso a soluções financeiras e assistência técnica.

formação de redes  comunitárias locais/regionais; 

ativismo digital; 

construção de narrativas e campanhas; 

desenvolvimento de estratégias multimídia online e offline.

Em que medida o potencial de consolidação das ações, 
dentre outros, por meio da estratégia de incidência política 
nas esferas municipal, estadual ou federal, observam as 
parcerias engajadas visando à implementação de projeto 
lei; incidência na formulação de projetos de lei, de políticas 
e na alocação de recursos públicos.
Em que medida a proposta evidencia potencial de 
incidência em políticas públicas ou  outros mecanismos de 
viabilização de soluções climática; incidência política nas 
esferas municipal, estadual e/ou federal; 
Diversificação e adoção de métodos inclusivos e 
abrangentes de construção das propostas de incidência 
política

Coerência

Quão coerente é o desenho geral do projeto? A proposta 
indica os resultados esperados a serem alcançados pela 
ação? Existe uma relação direta entre a solução proposta 
pela iniciativa e o problema identificado?

Viabilidade

As atividades são viáveis e consistentes em relação aos 
resultados esperados (incluindo o cronograma)? Os 
resultados (produto, resultado e impacto) são realistas?

Metodologia
A lógica de intervenção explica a forma de alcançar os 
resultados esperados?

Vínculo com soluções 
climáticas

A proposta identifica o problema climático a ser tratado? A 
proposta de ação está claramente vinculada a incidir para a 
futura implementação de soluções climáticas? É 
apresentada alguma solução climática inovadora?

Governança 
compartilhada 30%

Nexo Urbano-Rural

Gênero 35%

Juventude 35%

Verificar se os arranjos incluem diversidade de atores e atrizes (negros, indígenas, 
mulheres, deficientes, jovens) das populações do nexo urbano e rural.

Caráter inovador da proposta: a proposta apresenta inovações tecnológicas, sociais, 
metodológicas, de processo, de modelos de negócio, etc, que são novidades para o 
contexto apresentado?

Em que medida a proposta apresenta ferramentas e tecnologias sociais para ampliar 
alcance e resultados? 

Em que medida mulheres estão incluídos ativamente no projeto (coordenação, equipe e 
beneficiários)?
Em que medida jovens estão incluídos ativamente no projeto (coordenação, equipe e 
beneficiários)?

Em que medida o projeto inclui diversidade, equidade de gênero e/ou geracional;
Em que medida o projeto propõe ações concretas de resposta a desigualdades de gênero 
ou geracionais: ações inclusivas, abrangentes, que estimulem e oportunizem a participação 
de negros, indígenas, jovens, mães com filhos e mulheres?

Experiência em estrategias de continuidade

Em que medida a organização pode articular e viabilizar outras parcerias?                                                         

Em que medida a proposta prevê a articulação e viabilização de outros financiamentos 
para continuidade das atividades após o encerramento do projeto?                                                           

Em que medida a proposta prevê o fortalecimento das capacidades internas para a 
continuidade das atividades?   

Em que medida a coalizão apresenta  métodos para ampliar alcance e resultados

Inovação na governança da coalizão

Inovação no arranjo da coalizão, que tenha potencial de dar saltos nos resultados históricos

Organizações envolvidas na proposta possuem experiência na gestão de projetos na 
Amazônia nas linhas temáticas do programa
Experiência em fortalecimento de organizações de base comunitária formais e/ou 
informais. 

A organização participa de redes, fóruns ou coletivos? Se sim, quais? O que foi alcançado 
com a participação nestas redes?
Potencial de articulação institucional na Amazônia com organizações de diferentes portes e 
diferentes públicos
Potencial de mobilização social em níveis nacional, regional e local (JU LICIO: colocar como 
subpergunta algo que dê esta info)

Estratégia de 
continuidade

30%

50%

30%

60%

40%

30%

40%

100%15%

Análise por área 
de resultado da 
TDM

Coerência e 
alinhamento 
com a Teoria de 
Mudança

Inovação da 
Coalizão

Inovação da 
proposta

Capacidade de 
continuidade 
pós-projeto

Participação do público-alvo na elaboração e gestão do projeto 

50%

Inovação

Diversidade

Histórico e 
experiência das 
organizações da 

coalizão

Experiência

Potencial
10%

20%

25%

Em que medida a proposta evidencia a capacidade de se conectar e mobilizar redes 
maiores ou capacidade de acessar, mobilizar, convocar e influenciar tomadores de decisão?

Desenho e 
alinhamento do 

Projeto com a TDM

Gênero, Juventude e 
Diversidade

3. Potencial de 
advocacy (incidência):

2. Potencial de 
ampliação e 
diversificação de vozes: 

1. Potencial de co-
criação de soluções 
climáticas e agenda 
compartilhada: 


