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Prémio de Inovação  
em Ciências e Tecnologias Espaciais 

Regulamento  
 
 
A Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space vai promover anualmente um Prémio de Inovação 
em Ciências e Tecnologias Espaciais. Este prémio visa distinguir projetos e iniciativas desenvolvidos 
por entidades portuguesas (empresas, centros de investigação, instituições de ensino superior, 
organismos da administração pública ou outras), que promovam o espírito de inovação nas ciências 
e nas tecnologias do Espaço. 
 
A iniciativa destina-se a premiar projetos e iniciativas inovadoras transversais às áreas das ciências 
e tecnologias do Espaço, designada, mas não exclusivamente, as seguintes: 

• Ciências Planetárias 
• Medicina e Exploração Espacial 
• Observação da Terra e aplicações 
• Transporte Espacial 
• Segurança Espacial   
• Serviços em órbita  
• Educação  

 
O Prémio de Inovação em Ciências e Tecnologias Espaciais tem natureza simbólica, constituindo um 
reconhecimento público e solene da distinção feita pela Agência Espacial Portuguesa ao projeto 
e/ou iniciativa que, nesse ano, mais se destacou pela sua capacidade de inovação, de acordo com 
os critérios de avaliação do presente regulamento.  
O Prémio de Inovação em Ciências e Tecnologias Espaciais conta com a participação do público, 
nomeadamente através da possibilidade de nomeação de projetos e iniciativas merecedores de 
destaque. 
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Elegibilidade 
São elegíveis os projetos e iniciativas desenvolvidos por entidades portuguesas, nomeadamente 
empresas, centros de investigação, instituições de ensino superior, organismos da administração 
pública ou outras, em território nacional ou no quadro das organizações internacionais em que 
Portugal participa, como sejam a Agência Espacial Europeia (ESA), Observatório Square Kilometre 
Array (SKAO), Observatório Europeu do Sul (ESO) ou União Europeia (UE).  
 
As propostas de nomeação ao Prémio de Inovação em Ciências e Tecnologias Espaciais podem ser 
apresentadas pelas próprias entidades ou por qualquer pessoa que, conhecendo o projeto e/ou 
iniciativa, o considere merecedor de distinção.  
 
A submissão das propostas de nomeação, deve ser feita através de formulário disponível no site da 
Agência Espacial Portuguesa. 
 
Das propostas de nomeação deve constar a identificação da entidade promotora, uma explicação 
sucinta do projeto/iniciativa e uma curta fundamentação sobre a sua natureza inovadora (máximo 
600 caracteres, cada).  
  
É feita uma pré-seleção pela equipa da Agência Espacial Portuguesa, mediante os critérios de 
avaliação adiante identificados, e que visa escolher até 5 nomeações, posteriormente avaliadas 
pelo júri.  A avaliação é feita pelo júri do Prémio de Inovação em Ciências e Tecnologias Espaciais. 
O júri é composto por personalidades do meio empresarial, académico e científico, a anunciar 
oportunamente.  
 

Critérios de avaliação do Prémio de Inovação em Ciências e Tecnologias Espaciais:  
• Inovação: Nível e ambição e inovação do projeto/iniciativa, em relação ao estado da arte. 

Deve existir uma ligação forte ao espaço, sendo que o projeto/iniciativa deve ser uma 
aplicação espacial direta ou só ser possível aplicando tecnologia espacial. 

 
• Aplicabilidade:  Possibilidade de viabilidade e de aplicação do projeto/iniciativa;   

 
• Impacto, concreto ou esperado, do projeto/iniciativa no avanço do conhecimento humano, 

do benefício que possa trazer para a sociedade, economia e/ou ambiente, bem como para 
a melhoria da capacidade nacional e desenvolvimento do sector espacial. 
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Calendário do Prémio de Inovação em Ciências e Tecnologias Espaciais 2021: 
 
- As propostas de nomeação ao Prémio de Inovação em Ciências e Tecnologias Espaciais 2021 
devem ser enviadas até 25 de fevereiro de 2022 
- A pré-seleção da Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space será conhecida até 4 de Março de 
2022  
- Após avaliação pelo júri, o prémio será entregue a 18 de março de 2022, na cerimónia do 3.º 
aniversário da Agência Espacial Portuguesa 


