
                                                                                       
 

 

  



 
 

 

Cabo Verde Global Scientific Prize (GSP) 
 

 

Objetivo: Responder aos Interesses do Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde 

Destinatários: Investigadores/as cabo-verdianos/as residentes no país ou na diáspora (de 

todas as idades) 

Prazo de candidatura: 30 de abril de 2022 

Entrega: 31 de julho 

 

Para impulsionar a ação da ciência e o impacto do conhecimento científico e tecnológico no 

desenvolvimento de Cabo Verde, promover a sua inserção no sistema científico global e fazer 

do país uma plataforma de conhecimento, pretende-se fomentar a cultura da investigação 

científica e tecnológica como uma aposta na inovação, incentivando a competição científica 

com base em regras transparentes, privilegiando-se, assim, a excelência na ciência. 

 

 

REGULAMENTO 

 

Artigo Primeiro 

(Objetivo e periodicidade) 

 

O Cabo Verde Global Scientific Prize (GSP) destina-se a promover a divulgação da ciência e a 

fomentar uma cultura de investigação na comunidade académica e científica cabo-verdiana. 

Esta escolha é congruente com o futuro de Cabo Verde. O prémio tem uma periodicidade anual. 

 

Artigo Segundo 

(Requisitos) 
 

O prémio foi criado para distinguir um projeto de investigação inédito, individual ou 

coordenado por um/a investigador/a cabo-verdiano/a, em língua portuguesa, inglesa, francesa, 

italiana ou espanhola. 
 

Nesta edição inaugural, o prémio distinguirá um projeto de investigação concluído nos últimos 

três anos (1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2021), em qualquer área disciplinar. 
 

Poderão candidatar-se nacionais de Cabo Verde, residentes no país ou na diáspora. 

 

 

Artigo Terceiro 

(Prémio) 
 

O valor global do prémio é de 1.500.000$00 (um milhão e quinhentos mil escudos), com a 

seguinte afetação: 
 

a) O rendimento de propriedade intelectual é de 500.000$00 (quinhentos mil escudos), 

que será entregue ao/à autor/a no dia da comunicação do resultado; 



 
 

 

 

b) Igual valor (500.000$00) será reservado para a publicação da obra por Cabo Verde 

Edições, editora nacional de divulgação científica, que visa a distribuição de obras 

científicas acessíveis ao contexto universitário nacional (a venda de cada livro nunca 

deverá passar o valor de 500$00); 
 

c) A terceira parcela será reservada para a internacionalização da obra premiada, incluindo 

o trabalho de tradução e a sua publicação (desta feita apenas em versão digital no Portal 

do Conhecimento). A editora promoverá o trabalho de tradução para a segunda edição 

em língua diferente da primeira (se for uma obra em português, será traduzida para 

inglês; se for em inglês, será traduzida para português; se for espanhol, italiano ou 

francês, será traduzida para inglês). O valor remanescente será reservado para apoiar 

na divulgação da obra premiada em jornadas científicas, o que não significa arcar com 

todos os custos da referida participação em eventos científicos internacionais. 

 

Artigo Quarto 

(Prazo e requisitos de candidatura) 
 

Os/as interessados/as deverão submeter os projetos impreterivelmente até 30 de abril de 2022, 

submetendo-os na plataforma disponível no seguinte endereço: https://sct.me.gov.cv/portal  
 

Qualquer dúvida, contactar janecy.lopes@me.gov.cv  

 

Artigo Quinto 

(Júri e seleção do vencedor) 
 

O Júri é formado por uma equipa multidisciplinar, composta por um mínimo de cinco 

especialistas originários do país e do exterior. 

 

Artigo Sexto 

(Entrega do prémio) 
 

O projeto vencedor do Prémio será anunciado em julho de 2022. A entrega do prémio será num 

evento para o efeito. 

 

Artigo Sétimo 

(Publicação da obra premiada) 
 

A publicação da obra vencedora ocorrerá em setembro de 2022. Os direitos de tradução da 

obra visam a internacionalização da produção científica nacional. 

  



 
 

 

Cabo Verde Prize for Young Scientists (PYS) 
 

 

Objetivo: Responder aos Interesses do Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde 

Destinatários: Jovens investigadores/as cabo-verdianos/as residentes no país ou na diáspora 

(jovens meninas e rapazes com idade inferior a 35 anos) 

Prazo de candidatura: 30 de abril de 2022 

Entrega: 31 de julho 

 

Para impulsionar a ação da ciência e o impacto do conhecimento científico e tecnológico no 

desenvolvimento de Cabo Verde, promover a sua inserção no sistema científico global e fazer 

do país uma plataforma de conhecimento, pretende-se fomentar a cultura da investigação 

científica e tecnológica como uma aposta na inovação, incentivando a competição científica 

com base em regras transparentes, privilegiando-se, assim, a excelência na ciência. 

 

 

REGULAMENTO 

 

Artigo Primeiro 

(Objetivo e periodicidade) 

 

O Cabo Verde Prize for Young Scientists (PYS) destina-se a promover a divulgação da ciência e 

a fomentar uma cultura de investigação na comunidade académica e científica cabo-verdiana. 

Esta escolha é congruente com o futuro de Cabo Verde. O prémio tem uma periodicidade anual. 

 

Artigo Segundo 

(Requisitos) 
 

O prémio foi criado para distinguir uma Tese de Doutoramento de investigador/a cabo-

verdiano/a com idade não superior a 35 anos, escrita em língua portuguesa, inglesa, francesa, 

italiana ou espanhola. 
 

Nesta edição inaugural, o prémio distinguirá uma tese defendida nos últimos três anos (1 de 

janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2021), proveniente de uma universidade nacional ou 

estrangeira, em qualquer área disciplinar. 
 

Poderão candidatar-se nacionais de Cabo Verde, residentes no país ou na diáspora. 

 

Artigo Terceiro 

(Prémio) 
 

O valor global do prémio é de 1.500.000$00 (um milhão e quinhentos mil escudos), com a 

seguinte afetação: 
 

a) O rendimento de propriedade intelectual é de 500.000$00 (quinhentos mil escudos), 

que será entregue ao/à autor/a no dia da comunicação do resultado; 



 
 

 

 

b) Igual valor (500.000$00) será reservado para a publicação da obra por Cabo Verde 

Edições, editora nacional de divulgação científica, que visa a distribuição de obras 

científicas acessíveis ao contexto universitário nacional (a venda de cada livro nunca 

deverá passar o valor de 500$00); 
 

c) A terceira parcela será reservada para a internacionalização da obra premiada, incluindo 

o trabalho de tradução e a sua publicação (desta feita apenas em versão digital no Portal 

do Conhecimento). A editora promoverá o trabalho de tradução para a segunda edição 

em língua diferente da primeira (se for uma obra em português, será traduzida para 

inglês; se for em inglês, será traduzida para português; se for espanhol, italiano ou 

francês, será traduzida para inglês). O valor remanescente será reservado para apoiar 

na divulgação da obra premiada em jornadas científicas, o que não significa arcar com 

todos os custos da referida participação em eventos científicos internacionais. 

 

Artigo Quarto 

(Prazo e requisitos de candidatura) 
 

Os/as interessados/as deverão submeter os projetos impreterivelmente até 30 de abril de 2022, 

submetendo-os na plataforma disponível no seguinte endereço: https://sct.me.gov.cv/portal  
 

Qualquer dúvida, contactar janecy.lopes@me.gov.cv  

 

Artigo Quinto 

(Júri e seleção do vencedor) 
 

O Júri é formado por uma equipa multidisciplinar, composta por um mínimo de cinco 

especialistas originários do país e do exterior. 

 

Artigo Sexto 

(Entrega do prémio) 
 

O projeto vencedor do Prémio será anunciado em julho de 2022. A entrega do prémio será num 

evento para o efeito. 

 

Artigo Sétimo 

(Publicação da obra premiada) 
 

A publicação da obra vencedora ocorrerá em setembro de 2022. Os direitos de tradução da 

obra visam a internacionalização da produção científica nacional. 

  



 
 

 

Cabo Verde Prize for Girls and Women in ICT (PGW) 
 

 

Objetivo: Responder aos Interesses do Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde 

Destinatários: Investigadoras cabo-verdianas das TIC residentes no país ou na diáspora 

(meninas e mulheres, de qualquer idade, residentes no país ou na diáspora) 

Prazo de candidatura: 30 de abril de 2022 

Entrega: 31 de julho 

 

Para impulsionar a ação da ciência e o impacto do conhecimento científico e tecnológico no 

desenvolvimento de Cabo Verde, promover a sua inserção no sistema científico global e fazer 

do país uma plataforma de conhecimento, pretende-se fomentar a cultura da investigação 

científica e tecnológica como uma aposta na inovação, incentivando a competição científica 

com base em regras transparentes, privilegiando-se, assim, a excelência na ciência. 

 

 

REGULAMENTO 

 

Artigo Primeiro 

(Objetivo e periodicidade) 

 

O Cabo Verde Prize for Girls and Women in ICT (PGW) destina-se a promover a divulgação da 

ciência e a fomentar uma cultura de investigação na comunidade académica e científica cabo-

verdiana. Esta escolha é congruente com o futuro de Cabo Verde. O prémio tem uma 

periodicidade anual. 

 

Artigo Segundo 

(Requisitos) 
 

O prémio distingue uma Tese de Mestrado ou Doutoramento de investigadora cabo-verdiana, 

escrita em língua portuguesa, inglesa, francesa, italiana ou espanhola. 
 

Nesta edição inaugural, o prémio distinguirá uma tese defendida nos últimos três anos (1 de 

janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2021), proveniente de uma universidade nacional ou 

estrangeira, em qualquer área disciplinar. 
 

Poderão candidatar-se nacionais de Cabo Verde, residentes no país ou na diáspora. 

 

Artigo Terceiro 

(Prémio) 
 

O valor global do prémio é de 1.500.000$00 (um milhão e quinhentos mil escudos), com a 

seguinte afetação: 
 

d) O rendimento de propriedade intelectual é de 500.000$00 (quinhentos mil escudos), 

que será entregue ao/à autor/a no dia da comunicação do resultado; 



 
 

 

 

e) Igual valor (500.000$00) será reservado para a publicação da obra por Cabo Verde 

Edições, editora nacional de divulgação científica, que visa a distribuição de obras 

científicas acessíveis ao contexto universitário nacional (a venda de cada livro nunca 

deverá passar o valor de 500$00); 
 

f) A terceira parcela será reservada para a internacionalização da obra premiada, incluindo 

o trabalho de tradução e a sua publicação (desta feita apenas em versão digital no Portal 

do Conhecimento). A editora promoverá o trabalho de tradução para a segunda edição 

em língua diferente da primeira (se for uma obra em português, será traduzida para 

inglês; se for em inglês, será traduzida para português; se for espanhol, italiano ou 

francês, será traduzida para inglês). O valor remanescente será reservado para apoiar 

na divulgação da obra premiada em jornadas científicas, o que não significa arcar com 

todos os custos da referida participação em eventos científicos internacionais. 

 

Artigo Quarto 

(Prazo e requisitos de candidatura) 
 

Os/as interessados/as deverão submeter os projetos impreterivelmente até 30 de abril de 2022, 

submetendo-os na plataforma disponível no seguinte endereço: https://sct.me.gov.cv/portal  
 

Qualquer dúvida, contactar janecy.lopes@me.gov.cv  

 

Artigo Quinto 

(Júri e seleção do vencedor) 
 

O Júri é formado por uma equipa multidisciplinar, composta por um mínimo de cinco 

especialistas originários do país e do exterior. 

 

Artigo Sexto 

(Entrega do prémio) 
 

O projeto vencedor do Prémio será anunciado em julho de 2022. A entrega do prémio será num 

evento para o efeito. 

 

Artigo Sétimo 

(Publicação da obra premiada) 
 

A publicação da obra vencedora ocorrerá em setembro de 2022. Os direitos de tradução da 

obra visam a internacionalização da produção científica nacional. 

 

 


