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Concurso Zero-G Portugal - 

Astronauta por um Dia 

 

Olá a todos, 

 
A Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space lançou o concurso Zero-G – Portugal – Astronauta por um Dia, uma 

competição nacional que vai selecionar 30 estudantes portugueses, dos 14 aos 18 anos, dos ensinos básico e 

secundário, para voarem e experienciarem condições de microgravidade, simulando a sensação que os astronautas 

vivenciam quando estão no espaço. O processo de seleção do concurso, que está a decorrer, pretende reproduzir os 

procedimentos de um processo de seleção de astronautas, é gerido pela Portugal Space, com a colaboração da Ciência 

Viva e com o apoio do Centro de Psicologia da Universidade do Porto. 

  

O processo de seleção foi concebido para promover a igualdade de acesso de todos os estudantes de todo o território 

nacional, incluindo os Arquipélagos dos Açores e da Madeira. As inscrições decorrem até 25de abril no site da 

competição.  Acreditamos que esta é uma oportunidade única, à qual poucos têm acesso, e que permite aproximar o 

Espaço da sociedade, abrindo, ao mesmo tempo, novos horizontes e possibilidades no futuro dos mais jovens.  

  

Convidamo-los a divulgar a iniciativa junto dos seus alunos e de todos na sua escola, mas também junto de grupos de 

jovens, Clubes de Ciência, de Desporto ou de Música, entre outros, que estejam ligados ao vosso agrupamento escolar, 

contribuindo para que todos possam Explorar um Futuro no Espaço. 

  

A sessão de apresentação do concurso Astronauta por um Dia, onde se ouviram experiências de voos parabólicos na 

primeira pessoa, pode ser vista e revista no canal de Youtube da Agência Espacial Portuguesa. Estamos igualmente 

disponíveis para qualquer esclarecimento através do site da competição ou do email info@zerogportugal.pt.  

   

O concurso Zero-G Portugal – Astronauta por um Dia é um dos vários projetos da Agência Espacial Portuguesa para 

aproximar os mais jovens do Espaço, abrindo caminho para uma formação e carreira não só no Espaço, mas em todas 

as áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) adjacentes ao sector espacial. 
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