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ALTERAÇÃO AO REFERENCIAL DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PROJECTO 
 

 

 
Tendo-se detetado a necessidade de rever os critérios de classificação do critério D1, na região Centro 

e do Algarve foi aprovada a seguinte redação: 

 

1. Constatando-se assimetrias na classificação do subcritério D1 para os projetos da região 

Centro, foi aprovada a seguinte alteração ao Aviso nº 15/SI/2011 no que diz respeito à 

pontuação a este subcritério: 

Âmbito geográfico de aplicação (NUTS II): Norte, Centro e Alentejo 
 
 

D1 - O projeto enquadra-se em estratégias de eficiência coletiva (EEC) aprovadas a nível 

nacional ou de acordo com as prioridades definidas no aviso de concurso: 

 

 

Projetos Âncora  5 

Projetos Complementares  4 

 

(*) Exceto os projetos enquadrados no âmbito do POCentro que terão a classificação de 5 quer sejam projetos Âncora 
ou Complementares. 

 

 

 



 

 

2. Tendo-se alterado, a partir do 2.º semestre de 2011 inclusive, a pontuação a atribuir ao 

subcritério regional D1 da região do Algarve, a classificação “Projeto sem alinhamento com 

os objetivos da Estratégia Regional” passa de uma pontuação de 2 para 1, tal como consta 

do quadro que abaixo se reproduz: 

Âmbito geográfico de aplicação (NUTS II): Algarve 

 

D1 - O projeto enquadra-se na Estratégia de Desenvolvimento Regional, corporizada 

em estratégias de eficiência colectiva (EEC), ou em outras estratégias pertinentes 

para a região: 

Projecto em linha com 3 ou mais objectivos da Estratégia 
Regional * 

5 

Projecto em linha com 2 objectivos da Estratégia Regional 4 

Projecto em linha com 1 objectivo da Estratégia Regional 3 

Projecto sem alinhamento com os objectivos da Estratégia 
Regional 

1 

                   * Estratégia de Desenvolvimento Regional 2007-2013, Eixo “Qualificar, inovar e robustecer a economia”. 

 

 

 

Rede Incentivos QREN, 4 de abril de 2012 

Gestor do PO Temático Factores de 
Competitividade 

Franquelim Alves 

Gestor do PO Regional do Norte       José Manuel Duarte Vieira 

Gestor do PO Regional do Centro J. Norberto Pires 

Gestor do PO Regional do Alentejo António Costa Dieb 

Gestor do PO Regional do Algarve    David Santos 

 

 


