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SI QUALIFICAÇÃO PME 

PASSAPORTE EMPREGO INDUSTRIALIZAÇÃO, PASSAPORTE 
EMPREGO INOVAÇÃO E PASSAPORTE EMPREGO 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

PROJETOS CONJUNTOS – PASSAPORTES EMPREGO 3i 

AVISO Nº 01 / SI /2013 

REFERENCIAL DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PROJETO 

O indicador MP (Mérito do Projeto) é determinado através da seguinte fórmula: 

MP = 0,55 A + 0,45 B  

A. Coerência e razoabilidade do plano de estágios e nível de pré-adesão das PME  

A1. Coerência e razoabilidade do plano de estágios face aos objetivos previstos – 

avalia-se o plano conjunto de estágios apresentado e sua coerência com as empresas 

a envolver. 

Pontuação A1 Cumpre Não cumpre 

O plano de estágios conjunto apresentado tem 

consistência face aos objetivos e prioridades do Aviso 

 

5 Pontos 

 

1 Ponto 

 

 



 
 
 

 

 Página 2 de 3 

A2. Nível de adesão de empresas beneficiárias (nº de empresas identificadas e com 

pedido de pré-adesão à data da candidatura) 

Pontuado de acordo com a seguinte grelha: 

A2 ≥ 80% 5 
60% ≤ A2 <80% 4 
50% ≤ A2 <60% 3 
10% ≤ A2 <50% 2 

 

Ponderação dos critérios de segundo nível:  

A= 0,60 A1 + 0,40 A2  

B. Competência e experiência da equipa coordenadora da entidade promotora e 

entidades externas a envolver 

a) Deter conhecimento prévio da realidade das empresas a abranger no projeto e dos 

sectores em que estas se inserem; 

b) Deter ou assegurar os recursos necessários para assegurar a execução e o 

acompanhamento do projeto; 

c) Capacidade de mobilização e seleção da totalidade das empresas a abranger no 

projeto/adequação das ações de divulgação; 

d) Deter experiência acumulada no apoio a PME; 

e) Deter conhecimento ao nível da região alvo. 

Pontuado de acordo com a seguinte grelha: 

 Todos os fatores valorizados: 5 pontos 

 4 fatores valorizados: 4 pontos 

 3 fatores valorizados: 3 pontos 

 2 fatores valorizados: 2 pontos 

 Apenas um fator valorizado: 1 ponto 
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Rede Incentivos QREN, 24 de abril de 2013 

 

Gestor do PO Regional do Norte 

(em substituição) 

Carlos Neves 

Gestor do PO Regional do Centro Pedro Manuel Saraiva 

Gestor do PO Regional do Alentejo António Costa Dieb 

 
 


