
 

 
 

 

 

PRÉMIO DE INVESTIGAÇÃO NOVA-ALTICE | Anúncio de Abertura 2021 1 

 

 
 

PRÉMIO INVESTIGAÇÃO NOVA–ALTICE 

 
ANÚNCIO DE ABERTURA 

 

Na sequência do Protocolo celebrado entre a Universidade Nova de Lisboa (NOVA) e a Altice Labs, 

o Prémio Investigação NOVA–ALTICE tem como objetivo reconhecer anualmente o mérito e o 

trabalho dos Docentes/Investigadores da Universidade. A atribuição deste Prémio permitirá que os 

Docentes/Investigadores da NOVA sejam assim incentivados a continuar a investigação de 

excelência que desenvolvem na Universidade, em todas as áreas do conhecimento, e a contribuírem 

desta forma significativa para a internacionalização e consequente projeção da NOVA. 

Alinhada com a missão e estratégia da NOVA em desenvolver um ensino e investigação de 

excelência, esta iniciativa pretende distinguir o trabalho desenvolvido nos diferentes domínios 

científicos, com impacto relevante nacional e internacionalmente, onde o empenho e mérito dos 

Docentes/Investigadores valoriza o conhecimento científico-tecnológico realizado nas diferentes 

áreas científicas e promove a criação de valor social e económico com o intuito de servir a sociedade 

a nível local e global. 

 

1ª Edição/Edição 2021 

A 1ª edição/edição de 2021 do Prémio Investigação NOVA–ALTICE irá distinguir um(a) 

Docente/Investigador(a) de reconhecido mérito científico cujas atividades se tenham destacado 

nacional e internacionalmente, com um prémio de 20.000€ (vinte mil euros). É considerado elegível 

qualquer Docente/Investigador(a) da NOVA que detenha vínculo à Universidade como docente de 

carreira ou investigador(a) de carreira estando em tempo integral, mas podendo não estar em 

dedicação exclusiva, independentemente do regime público (ECDU) ou de direito privado do vínculo, 

cujo número de publicações científicas e/ou estruturas de apoio ao conhecimento e investigação, a 

captação de financiamento, a contribuição para a transferência de tecnologia e reconhecimento 

nacional e internacional do mérito das suas competências sejam significativos. 

 

Calendário do concurso 

A submissão de candidaturas decorre entre  01 e 30 de setembro de 2021 (17h00, hora de Lisboa). 

Terminado o período de avaliação das candidaturas, o(a) vencedor(a) será notificado(a) via email e 

os resultados serão anunciados no website da Universidade e da ALTICE. A entrega do Prémio irá 

decorrer numa cerimónia pública, a realizar pela ALTICE Labs S.A.. 
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Apresentação de Candidaturas 

A submissão de candidaturas deverá ser feita por via eletrónica através do preenchimento de um 

formulário disponível neste link ou no website da Universidade NOVA de Lisboa (na área da 

Investigação) e onde será necessária a seguinte informação/documentação:  

 Identificação do(a) Candidato(a) e da Unidade Orgânica (UO) a que pertence; 

 Identificação do endereço eletrónico do(a) Candidato(a), através do qual serão efetuadas 

as devidas notificações eletrónicas; 

 Carta de apresentação/justificação da candidatura; 

 Curriculum vitae detalhado contendo:  

- lista de publicações;  

- projetos nacionais e internacionais aprovados para financiamento; 

- contribuição para a transferência de tecnologia quer sob a forma de patentes quer 

na formação de start-ups ou outras relevantes para a área de investigação do(a) 

Candidato(a);  

- impactos societais da atividade de investigação realizada. 

Para além destes elementos, o Júri poderá solicitar esclarecimentos adicionais diretamente ao 

Candidato(a). 

 

Avaliação e Seleção 

A avaliação das candidaturas é realizada por um Júri proposto pela NOVA o qual será presidido 

pelo Reitor, ou pelo Vice-Reitor da NOVA para a Investigação, e composto por 4 a 6 docentes ou 

investigadores externos à Universidade reconhecidos pelo trabalho que desenvolvem na área de 

investigação assim como pelo representante da Altice Labs, S.A. 

O processo de avaliação e seleção é baseado nos seguintes critérios: 

a. Produção de publicações científicas, obras literárias, criação de novas áreas de 

investigação com reconhecimento internacional - 30 %; 

b. Captação de financiamento para as atividades de investigação científica – 50 %. 

c. Contribuição para a transferência de tecnologia quer sob a forma de patentes quer na 

formação de start-ups ou outras relevantes para a área de investigação do(a) Candidato(a) 

– 15 %. 

d. Impactos societais da atividade de investigação realizada – 5 %. 

 

 

 

https://forms.office.com/r/6WebZDggMj
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Informações 

Para mais informações, os candidatos devem consultar o Regulamento do Prémio ou remeter as 

suas questões para nova.research@unl.pt. 

https://www.unl.pt/sites/default/files/regulamento_premio_investigacao_nova-altice.pdf

