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Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 
Adenda ao Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas 

-EDSC/1/2009 – 

 

Metodologia de Avaliação de Mérito das Candidaturas 

 
A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 
comunica a seguinte adenda ao Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de 
Candidaturas – “EDSC/1/2009 – Economia Digital e Sociedade do Conhecimento”, 
divulgado em 15 de Abril de 2009, no seguinte enquadramento e com os seguintes 
efeitos: 
 
O Regulamento Específico “Economia Digital e Sociedade do Conhecimento” 
estabelece, no nº 1 do seu artigo 7º, que as operações candidatadas “serão 
apreciadas e hierarquizadas em função dos critérios de selecção, definidos no Anexo 
A do presente regulamento, e com base em metodologia específica definida no aviso 
para a apresentação de candidaturas e em orientações técnicas, gerais e específicas 
dos PO”. 
 
Assim, em complemento do já definido no nº 9 do Aviso supra identificado, relativo à 
“Metodologia de Apuramento do Mérito da Operação (MO)”, divulga-se o “Referencial 
Standard dos Critérios de Avaliação do Mérito das Operações”, a aplicar no âmbito do 
Aviso em causa. 
   
 
 
 

Porto, 12 de Maio de 2009 
 
 
O Presidente da Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do Norte 2007-
2013 
 

 
 

Carlos Lage
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ANEXO I 
 

Referencial Standard dos Critérios de Avaliação do 
Mérito das Operações 

 

Referencial Standard “Economia Digital e Sociedade do 
Conhecimento”  Critério Sub-

Critério Característica 
Chave Parâmetros Recomendáveis 

Principais documentos de 
suporte para verificação 
dos Critérios de Selecção 

A. CONTRIBUTO PARA A 
PROSSECUÇÃO DOS 

OBJECTIVOS DEFINIDOS NOS 
PROGRAMAS OPERACIONAIS 

REGIONAIS 

. Correspondência 
com indicadores 
previstos na tabela 
de earmarking 

. Correspondência 
com indicadores de 
realização e 
resultado do 
Programa 

. Abrangência 
territorial 

Este critério pretende avaliar o 
contributo da operação para a 
prossecução dos objectivos do 
Programa ON2.  

Distingue a correspondência com as 
principais prioridades e objectivos, 
designadamente os que são alvo da 
tabela de earmarking e de indicadores 
de realização e resultado do Programa, 
bem como os projectos que 
apresentam maior abrangência 
territorial. 

. Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 

. Documento que 
fundamenta os critérios 
de selecção 

. Programa ON.2 

 

B CONTRIBUTO PARA A 
PROSSECUÇÃO DOS 

OBJECTIVOS DEFINIDOS NO 
ÂMBITO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS NACIONAIS PARA 
AS ÁREAS DA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO E DO 
CONHECIMENTO 

. Contributos para a 
concretização do 
Plano Tecnológico  

. Contributos para a 
concretização do 
Plano Tecnológico 
da Educação 

. Correspondência 
com as principais 
prioridades ou 
projectos-chave 
identificados. 

Este critério pretende avaliar o modo 
como a operação contribui para a 
prossecução das linhas de intervenção 
e prioridades estratégicas das políticas 
públicas na área da sociedade da 
informação e conhecimento, tal como 
expressas no Plano Tecnológico e no 
Plano Tecnológico da Educação.  

Privilegia-se a correspondência com as 
principais prioridades ou projectos-
chave aí identificados. 

. Memória Descritiva e 
Justificativa Complementar 

. Documento que 
fundamenta os critérios de 
selecção 

. Plano Tecnológico 

. Plano Tecnológico da 
Educação 

C. CONTRIBUTO PARA A 
INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

.Incidência directa 
sobre processos de 
ensino - 
aprendizagem em 
sala de aula 

.Áreas curriculares 
mais carentes 

.Tipologias 
prioritárias (ex.: 
ambientes de 
trabalho virtuais 
para estudantes, 
documentos de 
apoio em formato 
electrónico para 
trabalho em sala de 
aula, portfolio 
electrónico do 
aluno, plataformas 
interactivas de 
colaboração, etc). 

Este critério pretende avaliar o 
contributo da operação para a provisão 
de ferramentas e conteúdos on-line, 
passíveis de utilização directa na sala 
de aula ou para aprendizagem 
autónoma dos estudantes. Distingue-se 
a aplicação em áreas de maior 
carência (matemática, língua 
portuguesa, ciências experimentais), 
bem como tipologias de 
serviços/dispositivos e conteúdos 
identificados no PTE. 

. Memória Descritiva e 
Justificativa Complementar 

. Documento que 
fundamenta os critérios de 
selecção 
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D.1. 
Qualidade 

. Coerência entre o 
diagnóstico, 
objectivos, 
planificação e 
calendarização, 
monitorização e 
avaliação 

. Explicitação do 
cumprimento de 
critérios de 
qualidade 

. Certificação de 
qualidade 

Este sub-critério pretende avaliar se o 
conjunto de acções e suas 
componentes são devidamente 
articuladas, complementam-se 
mutuamente e contribuem para a 
prossecução dos objectivos globais do 
projecto. Distinguem-se a adequada 
explicitação das realizações e sua 
articulação, bem como a existência de 
critérios de qualidade das infra-
estruturas, equipamentos e software a 
que se recorre, de acordo com padrões 
de mercado, relevantes para o 
objectivo em causa (ex.: certificação 
de qualidade).      

.Memória Descritiva e 
Justificativa Complementar 

. Caderno de 
encargos/Propostas de 
fornecedores 

. Evidências da certificação 
de qualidade 

. Fundamentação dos 
critérios de selecção 

 
 
 
 
 
 

 
D. 

Qualidade e 
carácter 

inovador do 
projecto  

 
 
 

 

 
 
 
D.2. 
Carácter 
inovador 

. Originalidade dos 
objectivos 

. Originalidade da 
metodologia 

. Originalidade dos 
resultados 

Este sub-critério pretende avaliar a 
existência de componentes originais 
(ao nível dos objectivos, da 
metodologia ou dos resultados) que 
permitam distinguir o projecto  face às 
práticas correntes nos 
contextos/instituições em apreço.  
Uma candidatura/projecto prevê uma 
intervenção distinta da que já é 
utilizada, quer porque introduz 
realizações até aí não existentes, quer 
pelo seu carácter não tradicional. 

.Memória Descritiva e 
Justificativa Complementar 

. Fundamentação dos 
critérios de selecção 

 

 
 
 
 

E. IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DOS 

PROJECTOS, ATENDENDO, 
DESIGNADAMENTE, À 

SATISFAÇÃO DE 
NECESSIDADES SOCIAIS 

. Acréscimo de 
rendimento e 
emprego resultante 
da produção e 
comercialização de 
bens e serviços 
(hardware, serviços 
de acesso à 
Internet, conteúdos 
e aplicações)  

. Acréscimo de 
utilizadores 
/clientes  

. Abrangência 
/dimensão, na 
Região, das 
necessidades sociais 
visadas  

Este critério pretende avaliar os 
efeitos esperados ao nível da 
dinamização do mercado de produção 
e comercialização de bens e serviços, 
designadamente em domínios/áreas 
em que se constatam necessidades 
sociais insatisfeitas. 

.Memória Descritiva e 
Justificativa Complementar 

. Fundamentação dos 
critérios de selecção 

 

 
 
 

F. CONTRIBUTO PARA A 
DINAMIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO 
E DIFUSÃO DE CONTEÚDOS E 

APLICAÇÕES EM LÍNGUA 
PORTUGUESA 

. Identificação dos 
utilizadores finais 

. Explicitação de 
plano consistente 
de divulgação 

.Disponibilização 
pública dos 
conteúdos e 
aplicações através 
de canais 
facilmente 
acessíveis 

Este critério pretende avaliar o modo 
como a operação prevê mecanismos 
eficazes de utilização final dos 
conteúdos e aplicações em Língua 
Portuguesa pelo maior número possível 
dos destinatários potenciais. Valoriza-
se a explicitação de um plano 
consistente de divulgação e a 
disponibilização pública através de 
canais facilmente acessíveis. 

.Memória Descritiva e 
Justificativa Complementar 

. Fundamentação dos 
critérios de selecção 
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G. CONTRIBUTO DO 
PROJECTO EM MATÉRIA DE 

IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES 

. Identificação e 
justificação dos 
grupos visados 

. Identificação dos 
objectivos em 
matéria de 
igualdade de 
oportunidades 

. Metas claras  

. Mecanismos de 
implementação 

Este critério pretende avaliar o modo 
como a operação equaciona o 
intencional contributo directo ou 
indirecto para a promoção da 
igualdade de oportunidades de grupos 
particularmente vulneráveis ou com 
défices de 
representação/participação/integraçã
o. Distingue os projectos que definem 
metas claras e mecanismos de 
implementação dos que apenas 
enunciam o objectivo ou intenção. 

.Memória Descritiva e 
Justificativa Complementar 

. Fundamentação dos 
critérios de selecção 

 

 
 

H. CONTRIBUTO DO 
PROJECTO EM MATÉRIA DE 
SATISFAÇÃO DE CARÊNCIAS 

DE CIDADÃOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

. Acesso à internet 
e utilização de TIC 

. Remoção de 
barreiras/promoção 
da integração 
psicossocial  

. Nº de potenciais 
destinatários 

. Situações previstas 
na Classificação 
Internacional de 
Funcionalidade 

Este critério pretende avaliar o 
contributo da operação para  remover 
barreiras e promover acesso dos 
cidadão com Necessidades Educativas 
Especiais (NEE) à sociedade do 
conhecimento, bem como à resolução 
de outras necessidades e problemas de 
integração psicossocial destes 
cidadãos. Distingue-se a orientação 
para grupos e NEE identificados como 
prioritários, quer pela sua dimensão 
quer pela gravidade. 

.Memória Descritiva e 
Justificativa Complementar 

. Fundamentação dos 
critérios de selecção 

. Classificação 
Internacional de 
Funcionalidade (CIF) 

 
I. CAPACIDADE PARA 
POTENCIALIZAR AS 

INTERVENÇÕES FINANCIADAS 
NO ÂMBITO DO SISTEMA DE 
APOIO À MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

.Identificação de 
projecto(s) apoiados 
pelo SAMA com os 
quais se articula 

.Fundamentação da 
articulação 

. Identificação de 
benefícios 
complementares 

Este critério pretende avaliar a 
articulação com projectos de 
modernização administrativa e 
administração electrónica apoiados no 
âmbito do SAMA. Distingue a clara 
identificação de benefícios 
complementares aos 
pretendidos/conseguidos com esses 
projectos. 

.Memória Descritiva e 
Justificativa Complementar 

. Fundamentação dos 
critérios de selecção 

 

 


