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SAICT
SISTEMA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA
O Mérito do Projeto (MP) é determinado através da utilização dos seguintes critérios:


A. Qualidade do Projeto



B. Impacto do projeto
MP = 0,5 A + 0,5 B

Cada subcritério é pontuado numa escala de 1 a 5, sendo o resultado do Mérito do Projeto
arredondado à centésima. Para que possa ser elegível, o projeto tem que obter as seguintes
pontuações mínimas:



Critério A – 3 pontos;



Critério B – 3 pontos;

A. Qualidade do Projeto
Este critério pretende aferir se existe coerência e racionalidade no plano de participação
em programas do Horizonte 2020 e se os recursos (físicos, financeiros e humanos) são os
adequados para os objetivos que pretende atingir, através dos seguintes subcritérios:


A1. Coerência e racionalidade do plano de participação



A2. Qualificação e adequação das equipas do projeto
A = 0,5 A1 + 0,5 A2

A1. Coerência e racionalidade do plano de participação
Este critério pretende aferir se existe coerência e racionalidade no plano de participação
em programas do Horizonte 2020.
Racionalidade do plano de investimentos
Fraco

Coerência do plano de
participação

Incoerente
Suficientemente
Coerente
Muito Coerente

Médio

Forte

1

1

2

1

3

4

2

4

5
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A2. Qualificação e adequação das equipas do projeto
É apreciada a composição da equipa do promotor e também da(s) empresa(s) ou
entidade(s) que poderá(ão) vir a apoiar, através de serviços de consultoria, a elaboração
da(s) candidatura(s) aos programas do Horizonte 2020, valorizando-se a existência de
competências nucleares relativamente a conhecimentos científicos e técnicos avançados,
bem como a adequação dos curricula das equipas em termos de Programas Internacionais.

CV das equipas
Curriculum e/ou experiência comprovada das equipas em I&D e em programas
Internacionais de I&I
Fraco

Médio

Forte

1

3

5

Quando a equipe de consultores não puder ser identificada na candidatura por ser exigida
seleção por processo concursal, ou por qualquer outra razão, a pontuação máxima deste
critério é de 3 pontos.

B. Impacto do projeto
Neste critério é avaliado o contributo para os resultados do Programa em particular, avaliase se o projeto contribui para um aumento do investimento em IDI através de uma maior
participação das Entidades não Empresariais Portuguesas nos Programas Internacionais,
medida através da apresentação das suas candidaturas a diferentes CALL.

Número de candidaturas a submeter ao Horizonte 2020
Até 2 projetos

3 a 5 projetos

+ de 6 projetos

3

4

5
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