
Anexo II -Parâmetros e Critérios de Seleção  

 

Critérios de Seleção Ponderador Valoração Orientações 

Contributo para o 
cumprimento das metas 
associadas ao indicador de 
realização comum 
comunitário da Prioridade de 
Investimento "Investigadores 
a trabalhar em infraestruturas 
de investigação melhoradas" 

20% 

0 
Não contribui para o Indicador, pois não há 
acréscimo de investigadores nas 
infraestruturas de investigação melhoradas 

A pontuação é atribuída pelo n.º de postos 
de trabalho que venham a ser criados, por 
via da intervenção na infraestruturas de 
investigação. Esta quantificação terá que 
ser demonstrada em sede de Relatório 
Final do projeto. 

10 
A operação contribui para um acréscimo até 
10% de Investigadores a trabalhar nas 
infraestruturas de investigação melhoradas 

20 

A operação contribui para um acréscimo 
superior a 10% de Investigadores a trabalhar 
nas infraestruturas de investigação 
melhoradas 

Contributo para a criação de 
emprego altamente 
qualificado. 

20% 

0 
Não contribui para a criação emprego 
altamente qualificado A pontuação é atribuída pelo n.º de postos 

de trabalho criados, por via do 
financiamento da operação em causa. 
Esta quantificação terá que ser 
demonstrada em sede de Relatório Final 
do projeto. 

10 
Contribui para a criação de 1 posto de trabalho 
altamente qualificado 

20 
Contribui para a criação de 2 ou mais postos 
de trabalho altamente qualificado 

Enquadramento nas áreas 
prioritárias para a RAM 

20% 

5 
Apesar de enquadrada nos domínios da RIS3, 
não intervém nas áreas prioritárias para a 
RAM 

A pontuação é atribuída a operações 
enquadradas em áreas identificadas na 
Estratégia de Especialização Inteligente 
da RAM (RIS3). 

Nota: A RIS3 foi desenvolvida no âmbito 
da Estratégia Europa 2020 e pretende 
lançar as bases para a criação de uma 
cultura de investigação e desenvolvimento 
tecnológico na RAM que seja capaz de 
gerar emprego e crescimento económico 
a prazo, através da criação de valor pela 
inovação. 

10 
Enquadram-se nas seguintes áreas prioritárias 
para a RAM: agroalimentar, saúde, TIC’s e 
Energia. 

20 
Enquadram-se nas seguintes áreas prioritárias 
para a RAM: turismo, bio sustentabilidade e 
Recursos e Tecnologias do Mar 

Promoção de parcerias 
internacionais entre 
instituições de investigação 
ou outras entidades de 
referência mundial em áreas 
identificadas na RIS3. 

20% 

0 Não estabelece qualquer parceria 

A pontuação é atribuída a operações que 
promovam parcerias, valorizando a 
investigação em rede e em áreas 
prioritárias para a RAM enquadradas na 
RIS3. 

10 

Estabelece parcerias internacionais com 
instituições de investigação ou outras 
entidades de referência mundial nas áreas 
prioritárias para RAM: agroalimentar, saúde, 
TIC´s e Energia 

20 

Estabelece parcerias internacionais com 
instituições de investigação ou outras 
entidades de referência mundial, nas áreas 
prioritárias para a RAM: turismo, bio 
sustentabilidade e recursos e Tecnologias do 
Mar  

Complementaridade e 
sinergias com outros 
programas de financiamento, 
regionais, nacionais, 
europeus ou mundiais. 

20% 

0 
Não existe qualquer complementaridade e 
sinergia A pontuação é atribuída a operações na 

área da investigação em que exista a 
complementaridade com outros 
Programas, como forma de 
reconhecimento do próprio mérito do 
projeto e permitindo que este seja mais 
integrado e abrangente. 

Nota: Podem existir fases do projeto  não 
elegíveis no âmbito de um Programa e 
que podem ser complementados com 
outros Programas. 

10 

Complementaridade das operações com 
outros programas nacionais e regionais, 
nomeadamente com a Fundação para a 
Ciência e Tecnologia 

20 

Complementaridade das operações com 
outros programas financiados pela UE, em 
particular, no Horizon 2020 e na European 
Research Area (ERA)  

 


