
 
 
 

 
 
 

Eixo Prioritário I – Competitividade, Inovação e Conhecimento 
 

 
 
Sistema de Apoio a Infra-estruturas Científicas e 

Tecnológicas 
- Infra-estruturas Científicas –  

 
 

Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas 

- SAIECT - IEC/1/2009 – 

Aviso Rectificativo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas 
Aviso Rectificativo 

- SAIECT - IEC/1/2009 - 
  

 

 
 

Sistema de Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas 

Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas 

- SAIECT – IEC/1/2009 – 

Aviso Rectificativo 

Considerando que o Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de 
Candidaturas - SAIECT – IEC/1/2009 -, conforme divulgado no dia 5 de Março de 
2009, continha algumas incorrecções de texto que compete rectificar que, todavia, 
não alteram a substância das matérias aí previstas, procede-se à republicação da 
versão integral deste Aviso, alertando-se para as rectificações introduzidas nos 
seguintes pontos: 

1) 4.Tipologia das operações: foi eliminado o destaque às operações 
abrangidas; 

2) 5. Entidades beneficiárias: eliminado no texto deste ponto a referência a 
“5.1”; 

3) 15. Avaliação do mérito 

15. 1 – Critérios de selecção: alteração da designação do Referencial 
Standard, para “Referencial Standard “Infra-estruturas Científicas: 
Equipamento de novas instalações (art.5º,nº1,b.1), menção igualmente 
rectificada no cabeçalho do correspondente Anexo; 

4) No critério de selecção B., onde se lê “Contributo para a competitividade 
nacional”, passa a ler-se “Contributo do projecto para a estratégia de 
desenvolvimento nacional”, com adaptação correspondente desta referência 
na tabela que consta do ponto 15.2 “Metodologia de cálculo”; 

5) Nos sub-critérios de selecção B2. e C2., onde se lê “(…) contributo para o 
aumento da consolidação das capacidades (….), passa a ler-se “(…) contributo 
para o aumento e consolidação das capacidades (….); 

6) No “Referencial Standard “Infra-estruturas Científicas: Equipamento de 
novas instalações (art.5º,nº1,b.1), onde se lê, no Critério A. “Qualidade da 
Operação”, passa a ler-se “Qualidade do Projecto”. 

Porto, 9 de Março de 2009 

O Presidente da Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do Norte 2007-
2013 
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