
 
 
 
 

 

 Página 1 de 3 

SI QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO PME 

PROJETOS INDIVIDUAIS  

AVISO Nº 10/ SI /2012 

REFERENCIAL DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PROJETO 

(ALTERAÇÃO DE 23 NOVEMBRO DE 2012) 

 

Tendo em vista a clarificação de questões que tem vindo a ser colocadas com a pontuação do 

subcritério C1, o qual se encontra relacionado com o cálculo da taxa de crescimento do 

volume de negócios internacional incluído no critério C (Grau de abordagem aos mercados 

internacionais) que a avalia o impacto do projeto na orientação da empresa para os mercados 

externos, procede-se às seguintes alterações no documento “Referencial de Análise do Mérito 

do Projeto do Aviso n.º 10/SI/2012”, publicado em 24 de outubro de 2012:  

 

Onde está: 

 

A pontuação de C resulta da seguinte grelha:  

   
 

5% ≤ C1 <15% C1 ≥ 15% 

C2 <15% (*) 1 1 

 15% ≤ C2 <20% 3 3 

 20% ≤ C2 <25% 3 4 

C2 ≥ 25% 4 5 

 

(*) – Estando excluídas as candidaturas que apresentem C2 <15%, a utilização desta linha de pontuação é 

apenas para efeitos de aferição em sede de avaliação pós-projeto. 
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Passa a estar: 

A pontuação de C resulta da seguinte grelha:  

   
 5% ≤ C1 <15% (**) C1 ≥ 15% 

C2 <15% (*) 1 1 

 15% ≤ C2 <20% 3 3 

 20% ≤ C2 <25% 3 4 

C2 ≥ 25% 4 5 
 

(*) – Estando excluídas as candidaturas que apresentem C2 <15%, a utilização desta linha de pontuação é 

apenas para efeitos de aferição em sede de avaliação pós-projeto. 

(**) – Quando C1 <5% a pontuação do critério C =1 

 

Onde está: 

 

No caso de empresas sem dados pré-projeto (por ausência de atividade) o 

critério pontua apenas em função do subcritério C2 – Peso do Volume de 

Negócios Internacional no Volume de Negócios Total (Pós-Projeto) de acordo 

com a seguinte grelha: 

 

Passa a ler-se: 

 

No caso de empresas sem dados pré-projeto (por ausência de atividade) ou de 

empresas que não apresentem volume de negócios internacional no pré-

projeto, o critério pontua apenas em função do subcritério C2 – Peso do Volume 

de Negócios Internacional no Volume de Negócios Total (Pós-Projeto) de acordo 

com a seguinte grelha: 

 

Rede SI QREN em 23 de novembro de 2012 
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