
 
 

Regulamento SPACE SOLUTIONS LIFT-OFF 
programa de apoio à criação e aceleração de 
empresas na economia do espaço. 

 

1. Introdução  

Esta medida tem como objetivo apoiar ideias de negócio em desenvolvimento, mas que 
ainda não tenham empresa formalmente constituída, nem plano de negócios pronto para 
implementação.  

2. Requisitos formais, processo de avaliação e critérios 
 
O presente regulamento destina-se a informar quem se candidata sobre o processo de 
seleção e respetivos critérios. 
 
Para que as propostas sejam aceites pelo Instituto Pedro Nunes para avaliação, os 
seguintes requisitos deverão ser cumpridos: 
 

- Poderão candidatar-se pessoas singulares com projeto de negócio na área do 
espaço; 

- O/a candidato/a pode ser estudante do ensino superior ou empreendedor/a sem 
empresa constituída; 

- O projeto deve ter uma proposta de modelo de negócio, que inclua o impacto 
económico do projeto;  

- Cada participante só pode apresentar uma única candidatura, a qual se deverá 
formalizar preenchendo todas as informações solicitadas e em tempo útil.  

 
Do mesmo modo, os/as empreendedores/as devem comprometer-se a:  
 

- Aceitar e cumprir o presente regulamento.  
- Participar em todas as ações do programa LIFT-OFF e cumprir os objetivos 

definidos no mesmo e que devem resultar no avanço real dos projetos: 



 
 

a) Assistir, pelo menos por um membro da equipa e de forma contínua, a 
todas as ações do programa de incubação, garantindo assim o compromisso e a 
dedicação da equipa ao projeto.  

b) Cumprir as condições e obrigações derivadas do programa de incubação 
e, em particular, com a metodologia comunicada pelos responsáveis pelo 
programa de incubação.  

c) Prestar a dedicação necessária durante o processo de tutoria para o 
amadurecimento do projeto no período de incubação empresarial.  

d) Participar em todas as reuniões estabelecidas pelo/a mentor/a, a fim de 
facilitar o desenvolvimento empresarial mais adequado e cumprir as metas 
estabelecidas no projeto.  

e) Manter o/a tutor/a informado/a permanentemente da situação do projeto, 
bem como de qualquer circunstância relativa ao mesmo.  

 
- Serem os/as empreendedores/as participantes autores intelectuais das ideias 

apresentadas ou, na sua falta, não fazerem uso de propriedade intelectual e / ou 
industrial de terceiros sem as permissões correspondentes, tornando-se 
responsáveis por qualquer reclamação sobre propriedade intelectual ou uso de 
informação de domínio privado.  

 
 
3. Avaliação 
 
Após a receção das candidaturas, o IPN avaliará primeiro a admissibilidade do pedido 
do/a candidato/a. A proposta só é admitida para posterior avaliação quando todos os 
requisitos formais estão cumpridos. 
A candidatura será avaliada de acordo com os critérios de seleção detalhados abaixo. A 
decisão final será notificada por escrito (por email) pelo IPN. Não se admitem recursos 
ou contestações à decisão notificada. Não obstante, ao receber a notificação de que a 
candidatura não foi bem-sucedida, o/a candidato/a pode solicitar o IPN para informá-lo 
sobre as razões pelas quais foi indeferida.  
 
Os critérios de avaliação são: 
 

- Inovação e base tecnológica, relacionada com a área espacial ou de 
conhecimento em que o projeto é sustentado, bem como os elementos 
diferenciadores que a proposta de valor incorpora. Será positivamente avaliado 
que o modelo comercial inclua um plano de marketing, especificando o mercado 
potencial e o facto de que ele tenha uma projeção internacional. (25%)  

 



 
 

- Potencial de aceleração, entendido como a capacidade do projeto chegar ao 
mercado num prazo máximo de 12 meses, com o apoio das ferramentas 
oferecidas pelo IPN. (5%)  

 
- Escalabilidade, entendida como a capacidade do projeto para escalar a sua 

proposta de valor e oferecer um suficiente retorno do investimento, à parte de 
constituir-se como uma iniciativa viável que contribua para a dinamização do 
tecido empresarial. (10%)  

 
- Viabilidade, entendida como a capacidade do projeto se autofinanciar e remunerar 

o capital investido num período de tempo curto ou médio. (10%)  
 

- Qualificação, entendida como as competências e aptidões da equipa de 
promotores/as. Será positivamente avaliado o conhecimento da indústria e/ou 
exequibilidade do projeto. (25%)  

 
- Será avaliado o encaixe do projeto em Tecnologias para o Espaço. (25%) 

 
 
4. SPACE SOLUTIONS LIFT-OFF programa de apoio à criação e aceleração de 
empresas na economia do espaço prevê: 
 
A cada projeto será atribuído um/a mentor/a que o apoiará no desenvolvimento de ideia 
empresarial e dará orientação e feedback na implementação do seu plano de apoio e 
prototipagem. Além disso, serão realizadas sessões de orientação estratégica, nas quais 
haverá uma rede de empresários/as e gestores/as destacados/as (mentores/as). 
 
Ao longo do programa, os/as empreendedores/as serão informados/as e 
acompanhados/as sobre recursos de financiamento, tanto públicos como privados, que 
em cada momento estão disponíveis no mercado. 
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