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Aprovada missão PLATO sobre planetas
extra-solares com participação
portuguesa
19 | 02 | 2014   19.40H

A missão espacial PLATO, com participação portuguesa e
lançamento previsto para 2024, foi hoje aprovada pelo Comité do
Programa Científico da agência espacial europeia (ESA), informou
uma das entidades nacionais participantes.

Na missão, que visa descobrir planetas do tipo terrestre fora do
Sistema Solar, participam o Centro de Astrofísica da Universidade
do Porto (CAUP) e o Centro de Astronomia e Astrofísica da
Universidade de Lisboa.

Em comunicado, o CAUP refere que o PLATO, sistema europeu de
observação do espaço (Planetary Transits and Oscillations of stars),
vai observar e caracterizar "um grande número de estrelas
relativamente próximas" e nelas "procurar super-terras e planetas do
tipo terrestre que orbitem na zona de habitabilidade de estrelas do
tipo solar".
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