
ANEXO A 

 

Critérios de Avaliação de Propostas de Projectos 

Cooperativos I&D de Defesa  
 

O processo de avaliação e selecção das propostas nacionais de projectos cooperativos, baseia-se em 

critérios quantitativos e binários, tomando em conta factores como o nível de maturidade das tecnologias 

envolvidas (Escala TRL), as áreas tecnológicas identificadas como de interesse para a Defesa nacional, 

as áreas prioritárias do Capability Development Plan (CDP) da EDA, as prioridades tecnológicas decor-

rentes dos Long-term Capability Requirements (LTCR) e Defence Against Terrorism (DAT) da NATO. 

  

Critérios Quantitativos 

 
MC - Mérito científico / Inovação tecnológica, metodologia e resultados esperados da actividade proposta. 
 
CC - Capacidade de Coordenação da equipa de investigação proponente, traduzida pela sua qualificação 

para executar o projecto. 

CL - Capacidade de Liderança, traduzida pela sua qualificação para liderar um consórcio internacional 

associado ao projecto. 

 
RD - Relevância para a defesa traduzida através da identificação das capacidades militares potencialmente 

cobertas pela tecnologia desenvolvida no projecto (a análise e a validação deste critério pressupõem a aná-

lise/enquadramento com o Sistema de Forças Nacional, onde for adequado ou aplicável, as áreas prioritá-

rias do Capability Development Plan (CDP) da EDA e ou as prioridades tecnológicas decorrentes dos Long-

term Capability Requirements (LTCR) e Defence Against Terrorism (DAT) da NATO). 

 

 

Critérios Binários  

 
Os critérios binários visam identificar factores potenciadores de cooperação, nos enquadramentos nacional 

e internacional, bem como esforços de desenvolvimento contínuo em áreas tecnológicas relevantes. 

 

CN - Cooperação nacional - traduzida na participação conjunta com entidades da BTID e/ou do SCTN, 

potenciando o desenvolvimento da I&T de Defesa ( Identifica se a cooperação Indústria/Universidade está 

presente na proposta apresentada). 

 



FO - Follow-on - traduz o desenvolvimento de uma capacidade anteriormente iniciada e participada pelo 

MDN (A avaliação deste critério permite analisar o desenvolvimento, na escala TRL, de uma capacidade 

tecnológica com potencial interesse para a defesa). 

 

 

 

 

Outros factores relevantes para a análise 
 
A aplicação dos critérios de avaliação deve tomar em conta os seguintes factores a serem avaliados do 

conteúdo das propostas ou na fase de apresentação das propostas: 

- O nível de desenvolvimento da tecnologia em que o projecto se enquadra, tomando por referência a esca-

la TRL (Technology Readiness Level). 

- O índice de cobertura das áreas tecnológicas prioritárias, no conjunto dos projectos em análise.  

- Os resultados obtidos em projectos anteriormente financiados, em que a equipa proponente tenha partici-

pado; 

- A produção científica da equipa proponente, referenciada internacionalmente; 

- A não sobreposição de objectivos face a outros projectos em curso, com financiamento nacional ou inter-

nacional, em que participem elementos da equipa de investigação; 

- A realização de acções de divulgação da actividade científica desenvolvida. 

 

Escala de valorização dos Critérios Quantitativos 

Os critérios utilizados pelos peritos/avaliadores na análise das propostas terão uma classificação de 0 
(zero) a 5 (cinco), sendo que: 

 
0 - Fora de âmbito / Falta de informação 
1 - Pobre 
2 - Razoável 
3 - Bom 
4 - Muito Bom 
5 - Excelente 

O peso dos critérios quantitativos e o nível mínimo aceite (Treshold Mark) na avaliação é identificado na 
tabela seguinte:  

 

Critério Treshold Mark Peso Critério Treshold Score 

MC 3 3 9 

CC 3 2 6 

CL 3 3 9 

RD 3 3 9 

Da avaliação dos critérios binários, é atribuído um incremento de 3 pontos no score, por cada factor presen-
te na proposta.   

 


