COMUNICADO DE IMPRENSA DA EUSPA

A EUSPA celebra os seus primeiros 365 dias de vida com novos
serviços, mais utilizadores e um novo satélite Galileo!
EUSPA/PR/22/05 Praga, 12/05/2022
Desde a sua criação, a Agência da UE para o Programa Espacial (EUSPA) tem vindo a aumentar o
acesso aos dados e serviços espaciais da UE, não só na Europa, mas em todo o mundo. Com um
novo satélite Galileo em órbita, vários serviços de navegação por satélite em funcionamento e muitos
novos em andamento, o primeiro ano da EUSPA exemplifica sua missão de vincular o espaço às
necessidades do usuário.
Através da adoção do Regulamento sobre espaço europeu pelo Conselho e o Parlamento Europeu, a União
Europeia propõe-se fazer uma nova trajetória espacial. Com dois sistemas de navegação por satélite
avançados, o sistema Galileo e o EGNOS, o maior sistema de observação terrestre (OT), o programa
Copernicus e o aguardado GOVSATCOM, a União Europeia será capaz de combater as alterações
climáticas e impulsionar a economia digital assegurando, ao mesmo tempo, a sua soberania.
A EUSPA opera os sistemas de navegação por satélite da Europa, o sistema Galileo e o EGNOS. Além
disso, a EUSPA é a guardiã de um programa espacial da UE seguro, que oferece aos utilizadores finais a
certeza de que os dados obtidos do espaço de que dependem são seguros e estão protegidos. A agência
tem um papel fundamental na entrada no mercado dos dados e serviços oferecidos pelas componentes do
programa espacial da UE. A EUSPA gere também o desenvolvimento dos polos GOVSATCOM, que
fornecerão capacidades de comunicação seguras e rentáveis para missões, operações e infraestruturas
governamentais críticas em matéria de segurança e proteção.
Para assinalar o seu primeiro aniversário, a EUSPA analisa os progressos feitos até agora:
• Dois novos serviços inovadores em curso: O serviço de alta precisão e o serviço de
autenticação de mensagens de navegação de sinal aberto (OSNMA) do Galileo
• A colocação em serviço de um novo satélite Galileo que garante uma precisão suplementar
aos utilizadores finais
• A publicação do relatório sobre o mercado do OT e do GNSS, um estudo de inteligência do
mercado abrangente que fornece aos empresários e investidores uma visão das tendências.
• 3,1 mil milhões de smartphones compatíveis com o Galileo-vendidos a nível mundial desde
2016
«Estou mais do que orgulhoso do que a EUSPA alcançou num ano. Também sinto orgulho por estar à frente
de uma organização composta por profissionais dedicados com uma atitude orientada para o serviço e que
trabalham para tornar o espaço da UE acessível aos cidadãos», declarou Rodrigo da Costa, diretor executivo
da EUSPA. «A EUSPA mantém o seu compromisso de ajudar a União Europeia e os seus cidadãos a tirar
os máximos benefícios socioeconómicos do espaço.»
Saiba mais aqui
Sobre a Agência da União Europeia para o Programa Espacial (EUSPA)
A Agência da União Europeia para o Programa Espacial (EUSPA) presta serviços europeus de navegação
por satélite seguros e fiáveis, promove a comercialização de dados e serviços dos programas Galileo,
EGNOS e Copernicus, e coordena o futuro programa governamental de comunicações por satélite da UE,
GOVSATCOM. A EUSPA é responsável pela acreditação de segurança de todas as componentes do
Programa Espacial da UE. Ao promover o desenvolvimento de um setor espacial inovador e competitivo e
ao colaborar com toda a comunidade espacial da UE, a EUSPA contribui para o Pacto Ecológico Europeu
e a transição digital, para a segurança e proteção da União e dos seus cidadãos, reforçando
simultaneamente a sua autonomia e resiliência.
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