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AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

REFERENCIAL DE ANÁLISE DE MÉRITO DO PROJETO 

 

SISTEMA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA (ICDT) 

 

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 qual a tipologia de proteção de direitos de propriedade 

industrial a que o promotor se candidata. 
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  Âmbito da PI  

 Nacional 
Comunitário/Europeu/ 

Internacional 

Patentes 4 5 

Modelos de 

Utilidade 
3 4 

Design 4 5 

 

 

B. Impacto do projeto  

Neste critério avalia-se qual o potencial de valorização económica que advém dos pedidos 

de direito de propriedade industrial e se são identificados  novos produtos ou processos que 

incorporam resultados da PI a modelo ou estratégia de negócio. 

 

Caracterização do estado da arte científico/tecnológico 

1 
Não existe identificação do potencial de valorização económica dos pedidos de 

direito de propriedade industrial 

3 

Existe uma identificação genérica do potencial de valorização dos pedidos de direito 

de propriedade industrial sem identificação concreta de novos produtos ou 

processos ligados a modelo ou estratégia de negócio. 

5 

Existe uma identificação consistente de mercado(s) para a valorização dos pedidos 

de direito de propriedade industrial em novos produtos ou processos que 

incorporam resultados da PI ligados a modelo ou estratégia de negócio. 

  

 


