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SI QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO PME 

 

PROMOÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

PROJECTOS INDIVIDUAIS  

AVISO Nº 14/ SI /2011 

RREEFFEERREENNCCIIAALL  DDEE  AANNÁÁLLIISSEE  DDOO  MMÉÉRRIITTOO  DDOO  PPRROOJJEECCTTOO 

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

 

MP = 0,25A + 0,25B + 0,20C + 0,10D + 0,10E + 0,10F 

 

Em que: 

A. Coerência e pertinência do projecto 

 Coerência e pertinência do projecto, verificada, nomeadamente, através de: 

a) Enquadramento na estratégia da empresa e reconhecida necessidade 

industrial e económica; 

b) Expectativas de industrialização do direito de propriedade industrial, bem 

como da razoabilidade do período de tempo planeado para esse efeito. 

 

Pontuação obtida com base na seguinte classificação, dada sobre a apreciação dos 

factores acima referidos: 

 

i. Fraca: 1 Pontos 

ii. Média: 3 Pontos 

iii. Boa/Excelente: 5 Pontos 
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B. Grau de Integração dos investimentos previstos no projecto, tendo em vista a 

melhoria da qualificação e competitividade da empresa 

Identificação clara da estratégia que permita aferir o potencial de valorização e 

exploração económica das invenções, nomeadamente: 

• pela incorporação das patentes no negócio, ou seja, pela exploração 

directa da patente; 

• ou pela venda ou licenciamento dos direitos de exploração das patentes, 

incluídas no projecto, a outras entidades ou empresas. 

 

Pontuação obtida com base na seguinte classificação, dada sobre a apreciação do 

factor acima referido: 

 

i. Fraca: 1 Pontos 

ii. Média: 3 Pontos 

iii. Boa/Excelente: 5 Pontos 

 

C. Carácter inovador das iniciativas constantes do projecto 

A valorização do carácter inovador das iniciativas constantes do projecto é 

determinada pelo tipo de registo de protecção. 

Valorizam-se os projectos que apresentem pedidos de patente pelas vias europeias 

e internacional, de forma a incentivar a internacionalização de patentes criadas em 

Portugal. 
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A pontuação deste critério corresponde à média simples das pontuações obtidas em 

cada pedido, de acordo com o quadro seguinte: 

 

           Domínios  

 Âmbito 
Patentes Modelos 

Nacional 3 2 

Internacional 5 4 

 

D. Contributo do projecto para a qualificação e valorização dos recursos humanos  

Tendo em vista os objectivos e prioridades do presente Aviso, este critério assume 

uma pontuação constante e igual a 3. 

 

E. Grau de abordagem aos mercados internacionais, com o objectivo de avaliar o 

impacto do projecto na orientação da empresa para os mercados externos  

Tendo em vista os objectivos e prioridades do presente Aviso, este critério assume 

uma pontuação constante e igual a 3. 

F. Sustentabilidade financeira do projecto medido pelo peso dos novos capitais 

próprios para financiamento do projecto, sobre as despesas elegíveis 

Tendo em vista os objectivos e prioridades do presente Aviso, este critério assume 

uma pontuação constante e igual a 3. 

 

 

Publicado a 23 de Dezembro de 2011 


