


CONTRIBUTO EM EQUIPA
CONSCIENCIALIZAÇÃO PARA
A ESFERA ESPACIAL 

O Innovation HUB é o polo da NATO onde se encontram 
reunidos diversos especialistas,  que procuram diariamente 
resolver os desafios apresentados pela NATO.

Imbuído deste espírito e tendo em mente a necessidade de 
soluções para os desafios do seio NATO, foi criado o NATO 
Innovation Challenge, onde em comunidade aberta se 
lançam soluções inovadoras: #OPENSOURCE.

Em 2021, num formato brainstorming pretende-se que 
sejam apresentadas propostas de soluções em equipa para 
o problema da gestão dos objetos espaciais que circulam a 
esfera terrestre. 

Aceda ao site:

Consciencialização para a Esfera Espacial
https://www.innovationhub-act.org/innovation-challenge-spring-2021

https://www.innovationhub-act.org


PROPOSTA DE EQUIPA

Uma solução a ser analisada pelo júri, que envolve os 
critérios de:

Com base nas datas apresentadas (verso)

• Submeta a candidatura da sua equipa;
• Apresente a proposta com soluções inovadoras;
• Ganhe visibilidade no seio de toda a NATO;
• A oportunidade de competir com equipas e propostas de 

diferentes países e comunidades;
• Ver a proposta vencedora ser desenvolvida e apoiar a 

NATO em futuras soluções;
• Habilitar-se a sair vencedor e ganhar o Prize Money no 

valor de 8.500$.

Inovação

Impacto potencial da 
solução proposta no 

tópico do desafio.

Viabilidade

A solução é fácil
e barata de 

desenvolver e 
implementar?

Utilidade

É uma ideia 
genuinamente nova ou 

uma solução já 
existente adaptada 
para este desafio?

Aceda ao evento em:

https://twitter.com/idgrdn
https://instagram.com/nato_ichallenge.pt?igshid=vasorl4mj3j9


DESAFIO

O Innovation HUB procura ao organizar este desafio em 
conjunto com os seus parceiros encontrar soluções 
inovadoras que permitam:

Registe-se, submeta a proposta da sua Equipa
e prepare-se para o

PITCH DAY
29 - 06 - 2021

Recolha e Analise 

  Todas as informações 
relevantes de fontes 

abertas que 
contribuem para a 
consciencialização

do domínio do espaço

Avaliar e Prevenir

Qualquer interrupção
ou negação

de recursos e 
serviços baseados

no espaço

Visualize
e Apresente

A informação do 
domínio do espaço

de uma forma 
inovadora e diferente

que facilitaria a 
tomada de decisão
rápida e eficiente



DESAFIO DE EQUIPAS

O Espaço em torno do nosso planeta alberga um vasto 
conjunto de recursos que garantem o nosso bem estar e 
a vida Humana na Terra.

Ter uma visão completa dos recursos e garantir uma 
gestão eficiente dos objetos espaciais em órbita 
terrestre, é um fator importante que garante a segurança 
do nosso planeta e de todos.

O NATO Innovation Challenge 2021 organizado em 
Portugal pela Direção-Geral de Recursos da Defesa 
Nacional em conjunto com a Rede de Inovação da NATO, 
procura despoletar soluções para a gestão espacial 
neste desafio de inovação aberto a todos.

Aceite o desafio, submeta a sua proposta no âmbito da 
Consciencialização para a Esfera Espacial e habilite-se 
a um Prize Money!



DATAS DESAFIO 2021:

Até 23 | 05

Registo e submissão de propostas
https://www.innovationhub-act.org/innovation-challenge-spring-2021

02 | 06

Pré seleção de propostas pelo júri

20 | 06

Submissão da solução pelo júri

29 | 06

Pitch Day com Cerimónia
de entrega de Prémio

PARCEIROS DO PROJETO 2021

https://www.defesa.gov.pt/pt/defesa/organizacao/sc/dgrdn/Paginas/default.aspx
https://www.emgfa.pt
https://ptspace.pt/pt/home/

