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ANEXO IV 

Modelo de autorização e informação 

Este modelo deve ser preenchido e assinado, em conjunto ou em separado, por todos quantos detenham 
responsabilidades parentais / legais em relação ao candidato do concurso “Zero-G Portugal - Astronauta por 
um Dia” / Passageiro.  

Para a fase de inscrição, a autorização pode ser assinada com assinatura simples, no entanto, os selecionados 
para a 2ª fase devem apresentar a autorização assinada através de assinatura certificada (ponto 4.1 do 
Regulamento). 

Eu, ................................................................................................................................(nome completo), portador do número 
de identificação civil n.º ..............................................., residente em...........................................................................................
..........................................................., na qualidade de ................................................................................................. (pai/mãe/
tutor/outro), de ..................................................................................................... (apelido, nome próprio do candidato),

Declaro, para todos os efeitos, que autorizo a sua participação no concurso “Zero-G Portugal - Astronauta por um Dia”, 
promovido pela Agência Espacial Portuguesa, e, caso seja selecionado/a, que o/a autorizo a participar na campanha 
de voo parabólico entre 03/09/2023, a bordo do Airbus A310 ZERO-G operado pela Novespace, passando a ser daqui 
em diante referido como “o Passageiro”, nos termos das informações e condições referidas abaixo, as quais aceito:

Riscos aeronáuticos 

O Representante legal do Passageiro é informado de que os voos são classificados conforme definido no capítulo 
1 do “arrêté” Francês de 24 de Julho de 1991, acerca das condições de utilização de aeronaves civis na Aviação 
Geral. Não representa uma atividade de transporte aéreo público, tal como definida pelo Código Francês da 
Aviação Civil.
A aeronave tem uma licença temporária de voo emitida pela Direção Francesa da Aviação Civil (DGAC), diferente do 
Certificado de Navegabilidade (CofA) normalizado emitido para aeronaves de transporte público. O Representante 
legal do Passageiro aceita o facto de o voo cumprir os requisitos específicos do regulamento de “Aviação Geral”, 
e não cumprir com as normas de segurança definidas para o transporte aéreo público. Como consequência, o 
Representante legal do Passageiro toma nota do facto de o processo de qualificação do A310 ZERO-G não ter 
sido tão aprofundado como a certificação de aeronaves de transporte público, e de existirem riscos adicionais 
relacionados com as atividades na área de experimentação, acrescidos pela dificuldade em controlar movimentos 
quando sob a ação da microgravidade, e devido à ausência de sistema automático de oxigénio na área de 
experimentação. 
A participação em tal voo pode provocar o cancelamento de garantias para empréstimos ou apólices de seguros 
contraídos a título pessoal ou profissional (bens imóveis, seguro contra morte, invalidez, ...). O Representante 
legal do Passageiro toma nota da recomendação que lhe é feita para verificar se as suas apólices de seguros não 
incluem cláusulas que as tornam nulas e sem efeito, no caso de participar num voo a bordo de um avião sem um 
Certificado de Navegabilidade normalizado. O Representante legal do Passageiro declara ter compreendido que, 
nesse caso, não irá beneficiar destas apólices de seguros. 
O Representante legal do Passageiro e o Passageiro concordam que este cumprirá os regulamentos de voo e que 
obedecerá às ordens da tripulação em todas as circunstâncias. 
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Administração de Medicação

O Representante legal do Passageiro autoriza a Organização a administrar medicação antiemética antes do voo 
parabólico.

Direito de imagem 

O Representante legal do Passageiro autoriza a Agência Espacial Portuguesa - Portugal Space e a Novespace a 
fotografá-lo e/ou filmá-lo no local da campanha e dentro do avião, e a utilizar a imagem de passageiros para fins 
promocionais e de comunicação. O Representante legal do Passageiro não será autorizado a vender ou utilizar as 
fotografias ou filmes registados no local da campanha ou a bordo do avião, para fins comerciais ou publicitários. 

Medidas relacionadas com a Covid-19 

Caso seja necessário, poderá ser requerido que o Passageiro ou o seu Representante legal tenha de fornecer à 
Novespace um certificado mostrando que completou o ciclo completo de vacinação, incluindo a dose de reforço 
quando aplicável, com uma vacina aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos. 
Para além do certificado de vacinação, o Passageiro poderá ter de apresentar o resultado, ou de um teste PCR 
negativo, cuja amostra deve ter sido colhida nas 48 horas anteriores à sua chegada ao local, ou de um teste 
antigénio negativo, cuja amostra deve ter sido colhida nas horas 24 anteriores à sua chegada ao local. 
O Passageiro deve ter consciência que os testes são uma medida de mitigação adicional, e não eliminam de 
forma alguma a necessidade dos gestos de barreira, distanciamento físico e o uso de uma máscara, quer no local 
da campanha quer no seu local de alojamento. 
O Passageiro compromete-se a respeitar as recomendações amplamente divulgadas da Covid-19, incluindo 
distanciamento físico e gestos de barreira, e recomendações específicas da Novespace que lhe possam ser feitas 
durante a campanha. Em particular, é requerido o uso de uma máscara cirúrgica fornecida pela Novespace em 
espaços interiores e dentro do avião. Como consequência, todas as bebidas e refeições devem ser tomadas em 
espaços exteriores. 
O Representante legal do Passageiro compromete-se a verificar a sua temperatura todos os dias antes de chegar 
ao local, e a consultar um médico e depois um representante da Novespace, no caso de apresentar um dos 
sintomas da Covid-19 ou no caso de, tanto quanto for do seu conhecimento, ter sido uma “pessoa com contacto 
de risco” de uma pessoa que tenha testado positivo para a Covid-19. 
O Representante legal do Passageiro compromete-se a assinar, antes de cada voo, uma declaração atestando 
que não apresenta qualquer sintoma da Covid-19 e que, tanto quanto é do seu conhecimento, não ter sido uma 
“pessoa com contacto de risco” de uma pessoa que tenha testado positivo para a Covid-19. 
Os passageiros com sintomas de Covid-19, ou “sendo uma pessoa com contacto de risco” serão tratados pela 
equipa médica da Novespace numa base casuística.  
Os passageiros com um teste Covid positivo nos 15 dias anteriores à data esperada para a sua chegada ao local 
não serão autorizados a vir para a Novespace durante a campanha de voo. 
As “pessoas com contacto de risco” terão de seguir as regras das autoridades sanitárias, na data do contacto. 
Será avaliado próximo da data definida para o voo, junto com a Novespace e das autoridades de saúde competentes, 
as medidas de prevenção relacionadas com a Covid-19.
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