
 
 
 

Critérios de Avaliação dos Projetos – CALL INNOV ID 

 

1. Equipa de Gestão 

Avaliação da capacidade de cada membro da equipa em enfrentar as exigências e desafios do 

projeto; conhecer o perfil do empreendedor e a experiência de cada membro da equipa bem como 

a capacidade da equipa de gestão em preencher os requisitos necessários para o sucesso do 

projeto.  

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Candidatura não identifica os elementos da equipa, a sua experiência, função e 
importância no desenvolvimento do projeto bem como não apresenta os 
principais desafios da equipa e as suas competências não permitem a gestão e 
mitigação desses desafios para o sucesso do projeto. 

1 

Candidatura: 

• Identifica os elementos da equipa e a sua experiência, 

• Não detalha a função e sua importância no desenvolvimento do projeto 
bem como não apresenta os principais desafios da equipa ou as 
competências da equipa não permitem a gestão e mitigação desses desafios 
para o sucesso do projeto.  

• Apesar de identificar e apresentar informação sobre todos os pontos 
anteriores, não o faz de forma clara e devidamente fundamentada, não 
sendo complementada pela identificação de parcerias tecnológicas ou de 
negócio adequadas para a sua prossecução. 

2 

Candidatura identifica os elementos da equipa, a sua experiência, função e 
importância no desenvolvimento do projeto bem como apresenta os principais 
desafios da equipa e as suas competências. Estas características são compatíveis 
com uma gestão que permita uma execução competente, credível e de mitigação 
de risco pela equipa para o sucesso do projeto, complementada por parcerias 
tecnológicas ou de negócio adequadas para a sua prossecução. 

3 

 

 

2. Ligação ao sistema científico e tecnológico 

Avaliação da ligação ao sistema científico e tecnológico de algum elemento da equipa afeto ao 

projeto ou à empresa, ou do projeto a apoiar. 

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

O projeto não tem associado qualquer processo de transferência de tecnologia 
de entidades do sistema científico e tecnológico, ou não se trata de um spin-off 
académico, nem tem na equipa nenhum elemento associado ao sistema 
científico e tecnológico.  

1 

O projeto tem associado um processo de transferência de tecnologia de 
entidades do sistema científico e tecnológico, podendo ou não ser resultado de 
um spin-off académico e tem na equipa um ou mais elementos associados ao 
sistema científico e tecnológico. O processo de transferência de tecnologia está 

2 



 
 

ainda por concluir não estando contratada a ligação científica ou tecnológica ou 
de desenvolvimento entre o sistema científico e o projeto. 

O projeto resultou de um processo de transferência de tecnologia de entidades 
do sistema científico e tecnológico, podendo ou não ser resultado de um spin-
off académico e tem na equipa um ou mais elementos associados ao sistema 
científico e tecnológico, com competências relevantes para o projeto e com um 
forte vínculo com o projeto. 

3 

 

 

3. Grau de desenvolvimento e diferenciação da tecnologia  

Avaliação da tecnologia, sua inovação/ diferenciação e dificuldade de apropriação.  

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Candidatura não apresenta a sua tecnologia, a sua diferenciação/ inovação bem 
como as dificuldades de apropriação da mesma ou esta é claramente não 
diferenciadora face a alternativas conhecidas. 

1 

Candidatura apresenta a sua tecnologia, mas não fundamenta a sua 
diferenciação/ inovação bem como as dificuldades de apropriação da mesma, 
apesar de aparentar ser diferenciadora face a alternativas conhecidas. 

2 

Candidatura apresenta e fundamenta a sua tecnologia, a sua diferenciação/ 
inovação bem como as dificuldades de apropriação da mesma, com 
profundidade e detalhe da resposta e está fundamentada de acordo com boas 
práticas de gestão e “benchmark” internacional. 

3 

 

 

4. Vantagens competitivas 

Avaliação das vantagens competitivas do produto pretendido em relação aos produtos/soluções já 

existentes no mercado. 

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Candidatura não identifica as vantagens competitivas do seu produto face aos 
produtos/ soluções já existentes no mercado. 

1 

Candidatura identifica, mas não fundamenta de forma credível as vantagens 
competitivas do seu produto face aos produtos/ soluções já existentes no 
mercado. 

2 

Candidatura identifica e fundamenta as vantagens competitivas do seu produto 
face aos produtos/ soluções já existentes no mercado, com suporte credível e 
comparativamente objetivo com as soluções concorrentes (atuais ou 
potenciais). 

3 

 

 

5. Proposta de valor 

Avaliação da proposta de valor dos produtos/soluções face às necessidades que satisfaz aos 

clientes ou utilizadores. 

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 



 
 

Candidatura não identifica ou fundamenta a proposta de valor do seu produto 
em função das necessidades dos clientes ou as necessidades dos clientes a 
satisfazer são já amplamente satisfeitas com soluções existentes. 

1 

Candidatura identifica, mas não fundamenta a proposta de valor do seu produto 
em função das necessidades dos clientes ou as necessidades dos clientes a 
satisfazer são já parcialmente satisfeitas com soluções existentes. 

2 

Candidatura identifica e fundamenta a proposta de valor do seu produto em 
função das necessidades dos clientes e as necessidades dos clientes a satisfazer 
não são ainda satisfeitas com soluções existentes. 

3 

 

 

6. Mercado alvo e caracterização 

Avaliação da dimensão do mercado atual e potencial e caracterização do mercado alvo, bem como 

o posicionamento da empresa na cadeia de valor global. 

 

ENQUADRAMENTO DO CRTÉRIO PONTUAÇÃO 

Candidatura não identifica o seu mercado atual e potencial e a sua dimensão ou 
se o identifica foca-o no mercado nacional e não se posiciona numa cadeia de 
valor global. 

1 

Candidatura identifica o seu mercado atual e potencial e a sua dimensão (que 
vai para além do mercado nacional) bem como o seu posicionamento na cadeia 
de valor global, mas de forma não fundamentada. 

2 

Candidatura identifica e fundamenta a dimensão do seu mercado atual e 
potencial (que vai para além do mercado nacional) de forma credível, bem como 
o seu posicionamento estruturado e fundamentado na cadeia de valor global. 

3 

 

 
7. Concorrência 

Avaliação do nível de concorrência e principais concorrentes, atuais ou potenciais no mercado 

onde o produto irá ser inserido. 

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Candidatura não identifica os seus principais concorrentes nem procede a uma 
análise comparativa credível do seu produto/ solução face a soluções já 
existentes ou potenciais em desenvolvimento. 

1 

Candidatura identifica os seus principais concorrentes, mas não procede a uma 
análise comparativa credível do seu produto/ solução face a soluções já 
existentes ou potenciais em desenvolvimento. 

2 

Candidatura identifica os seus principais concorrentes e procede a uma análise 
comparativa credível e adequadamente fundamentada do seu produto/ solução 
face a soluções já existentes ou potenciais em desenvolvimento. 

3 

 

 

8. Modelo de negócios 

Avaliação do modelo de negócios (modelo de faturação, receitas e estratégia comercial). 

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 



 
 

Candidatura não apresenta nem fundamenta o seu modelo de negócios (modelo 
de faturação, receitas e estratégia comercial). 

1 

Candidatura apresenta, mas não fundamenta de forma estruturada o seu 
modelo de negócios (modelo de faturação, receitas e estratégia comercial). 

2 

Candidatura apresenta e fundamenta de forma estruturada, o seu modelo de 
negócios (modelo de faturação, receitas e estratégia comercial), que tem de ser 
passível de ser implementável e enquadrável nas práticas de mercado onde se 
pretende implementar. 

3 

 
 

9. “Time-to-market” 

Avaliação da proposta de desenvolvimento de produto e de negócio até à entrada no mercado. 

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Candidatura não identifica nem fundamenta o “time-to-market” do produto ou 
o apresentado não é consistente com o programa de desenvolvimento/plano de 
negócio subjacente apresentado pela empresa e com a sustentabilidade 
económica da sua entrada de mercado. 

1 

Candidatura identifica, mas não fundamenta o “time-to-market” do produto ou 
o apresentado necessita de algumas reformulações com o programa de 
desenvolvimento/plano de negócio subjacente apresentado pela empresa e com 
a sustentabilidade económica expectável na sua entrada de mercado. 

2 

Candidatura identifica e fundamenta o “time-to-market” do produto, o 
apresentado é consistente com o programa de desenvolvimento/plano de 
negócio subjacente apresentado pela empresa e tem uma fundamentada e 
previsível sustentabilidade económica aquando a sua entrada de mercado. 

3 

 

 
10. Métricas de negócio 

Avaliação dos clientes pagantes, unit economics, margens e motor de escalabilidade 

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Candidatura apresenta, mas não fundamenta, ou nem sequer apresenta, os 
“units economics” relativos ao seu projeto. 

1 

Candidatura apresenta e fundamenta os “units economics” relativos ao seu 
projeto, mas estes carecem de validação. 

2 

Candidatura apresenta e fundamenta os “units economics” relativos ao seu 
projeto, estando estes “units economics" validados no mercado e demonstrados 
como competitivos. 

3 

 

 

11. Planeamento do desenvolvimento do projeto e capacidade da empresa de obter uma nova ronda 

de investimento findo o prazo de 12 a 18 meses 

Avaliação do roteiro de desenvolvimento do projeto e principais etapas bem como da capacidade 

da empresa para alcançar as métricas de negócio e desenvolvimento de protótipo ou produto 

(MVP) reconhecidas como necessárias para angariação de nova ronda de capital. 

 



 
 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Candidatura não apresenta ou se apresenta não fundamenta o “roadmap” de 
desenvolvimento de produto e de métricas de negócio/comerciais a alcançar no 
prazo de até 12 ou 18 meses. 

1 

Candidatura apresenta e fundamenta o “roadmap” de desenvolvimento de 
produto e de métricas de negócio/ comerciais a alcançar no prazo de até 12 a 18 
meses, podendo ambos os documentos carecer de revisão, mas sendo 
expectável que com a revisão o “time to market” do produto seja inferior a 12 
ou 18 meses. 

2 

Candidatura apresenta e fundamenta de forma credível o “roadmap” de 
desenvolvimento de produto e de métricas de negócio comerciais no prazo de  
até 12 ou 18 meses. 

3 

 

 
12.  Necessidades atuais e subsequentes de financiamento 

Quantificação das necessidades atuais e subsequentes de financiamento e a forma de 

financiamento, avaliando, nomeadamente, a viabilidade de sindicalização dos investimentos com 

outros investidores de capital de risco, nacionais e internacionais, tendo presente, por exemplo, a 

atratividade do setor de indústria do projeto para potenciais investidores. 

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Candidatura apresenta necessidades atuais e subsequentes de financiamento 
insuficientes e não apresenta fontes de financiamento suficientes ou as que 
apresenta não são realistas face a práticas de mercado conhecidas. 

1 

Candidatura apresenta necessidades atuais e subsequentes de financiamento 
pouco fundamentadas, que carecem de revisão e apresenta entidades adicionais 
que poderão financiar a operação, mas que ainda estão em processo de 
avaliação e ainda não demonstraram confirmação de interesse. 

2 

Candidatura apresenta e fundamenta as atuais e subsequentes necessidades de 
financiamento bem como formas de financiamento credíveis e comprovadas de 
disponibilidade de envolvimento de entidades adicionais no financiamento em 
complemento à Portugal Ventures. 

3 

 

 
13.  Atratividade do mercado para potencial Exit 

Avaliação da dinâmica do mercado, avaliando, nomeadamente, se há um mercado ativo para a 

transação de empresas no segmento, o potencial de atrair investimento internacional; 

identificação de potenciais “players” internacionais estratégicos interessados no 

licenciamento/aquisição da tecnologia. 

 

ENQUADRAMENTO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Candidatura não apresenta qualquer evidência quanto à apetência do mercado 
por tecnologias similares ou não identifica potenciais “players” da indústria 
respetiva em que a tecnologia possa ser de valor estratégico.  

1 

Candidatura apresenta evidência quanto à apetência do mercado por 
tecnologias similares, mas não identifica potenciais “players” da indústria 
respetiva em que a tecnologia possa ser de valor estratégico. 

2 



 
 

Candidatura apresenta evidência quanto à apetência do mercado por 
tecnologias similares e identifica potenciais “players” da indústria respetiva em 
que a tecnologia possa ser de valor estratégico. 

3 

 

 

 


