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Referencial Standard “Promoção da Cultura Científica e 
Tecnológica e Difusão do Conhecimento” 
(tipologia de operações prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 3.º do Regulamento Específico) 
 

Nos termos do disposto no ponto 16.1 do Aviso de Abertura de Concurso para 

Apresentação de Candidaturas - PCCTDC/2/2010 –, de 27 de Outubro de 2010 - a 

Autoridade de Gestão do ON.2 vem, por via do presente Aviso, divulgar o Referencial 

Standard “Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do Conhecimento” 
(tipologia de operações prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 3.º do Regulamento 
Específico) 

 
 
 
 

Critério Sub-Critério Parâmetros Recomendáveis Principais documentos 
de suporte para 
verificação dos 

Critérios de Selecção 
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A.1 Adequação do projecto 
aos objectivos e condições 
definidos no presente Aviso 
de abertura de concurso. 

O projecto deve visar a promoção da 
cultura científica e tecnológica e a 
disseminação e difusão do conhecimento. 

O projecto deve incluir a produção de 
recursos e conteúdos. 

Será fortemente valorizada a articulação 
com as actividades de instituições 
científicas, autarquias, escolas, 
empresas. 

Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 

Documento que 
fundamenta os critérios de 
selecção 

A.2 Coerência e correcção 
da abordagem científica. 

O projecto deve evidenciar de forma 
clara o seu “focus” temático e 
demonstrar um elevado nível científico. 

Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 

Documento que 
fundamenta os critérios de 
selecção 

Curricula vitae dos 
responsáveis científicos do 
projecto 

A.3 Adequação ao público-
alvo. 

O projecto deve identificar com rigor o 
público-alvo ao qual se dirige. 

Serão valorizados os projectos que 
identifiquem as infra-estruturas de 
suporte para as acções previstas. 

Serão penalizados os projectos que não 
identifiquem de forma clara as infra-
estruturas de suporte para as acções 
previstas bem como aqueles que, o 
fazendo, tenham uma fracção relevante 
de impactos / utilizadores fora da Região 
do Norte. 

Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 

Documento que 
fundamenta os critérios de 
selecção 

Comprovativo das 
parcerias e protocolos 
celebrados, tendo em 
vista a divulgação pública 

A.4 Capacidade e 
credibilidade da equipa 
para a realização do 
projecto. 

A equipa responsável pelo projecto deve: 

- Demonstrar uma estrutura organizativa 
adequada para a implementação do 
projecto; 

- Integrar elementos com competências 
científicas nos domínios científicos 
abrangidos; 

Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 

Documento que 
fundamenta os critérios de 
selecção 

Curricula vitae dos 



                    Referencial Standard “Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do Conhecimento” 

(tipologia de operações prevista na alínea b) do n.º 1 do Artigo 3.º do Regulamento Específico) 

- PCCTDC/2/2010 – 

                            
- Integrar elementos com comprovadas 
competências pedagógicas e experiência 
em acções de divulgação científica. 

Será fortemente valorizada a experiência 
adquirida em projectos análogos. 

membros da equipa do 
projecto 
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B.1 Grau de difusão e 
abrangência dos resultados 
em relação aos objectivos. 

Este sub-critério considera o nível 
territorial abrangido pela operação 
(níveis regional, sub-regional, municipal), 
sendo relevante, para cada um dos níveis 
territoriais, a população abrangida. 

Será fortemente valorizada a frequência 
de utilização da(s) infra-estrutura(s) à 
qual a operação se dirige, medida pelo 
número de visitantes nos últimos 3 anos. 

Serão fortemente valorizadas as 
operações com impactos directos em mais 
do que uma infra-estrutura dedicada à 
promoção da cultura científica e 
tecnológica. 

Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 

Documento que 
fundamenta os critérios de 
selecção 

B.2 Relação montante 
solicitado/impacto. 

Será aferida a razoabilidade dos custos 
bem como a relação custo / benefício. 

Havendo receitas, deverá ser 
demonstrada a situação do projecto face 
ao enquadramento “Projectos Geradores 
de Receita”, nos termos da Orientação de 
Gestão nº 9 (2009). 

Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 

Documento que 
fundamenta os critérios de 
selecção 

Demonstração das receitas 
líquidas geradas 

Anexos: orçamentos, e/ou 
outros documentos de 
suporte que justifiquem e 
evidenciem de forma 
sustentada os custos 
inerentes às 
acções/actividades 
constantes da candidatura 
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C.1 Grau de adequação do 
projecto nas prioridades 
estratégicas 
regionais/nacionais 

Será valorizado a articulação com a rede 
de Centros Ciência Viva bem como com a  
Agência Nacional para a Cultura Científica 
e Tecnológica 

Será tido em conta o conteúdo do parecer 
prévio a emitir pela Agência Nacional 
para a Cultura Científica e Tecnológica (a 
solicitar pela Autoridade de Gestão). 

Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 

Documento que 
fundamenta os critérios de 
selecção 

C.2 Contributo do projecto 
para a concretização dos 
indicadores e metas do 
ON.2. 

Deverá ser explicitado o principal 
contributo das acções e iniciativas 
previstas na candidatura para a 
consecução dos objectivos específicos do 
PO Regional, identificando os respectivos 
indicadores de realização e de resultado 
e categorização de despesas de 
“earmarking”. 

Memória Descritiva e 
Justificativa 
Complementar 

Documento que 
fundamenta os critérios de 
selecção 

 


