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Hoje, a Agência torna-se oficialmente a Agência da União Europeia para o Programa Espacial,
EUSPA, marcando o início de uma nova era do Programa Espacial da UE. Com base no legado
da Agência do GNSS Europeu, a EUSPA assumirá mais responsabilidades, tendo em vista criar
ainda mais oportunidades para os cidadãos e para a economia da UE.

O que mudou?
Nos termos do novo Regulamento Espacial, o mandato da EUSPA passará a incluir:
• responsabilidades acrescidas no âmbito dos programas Galileo e EGNOS, incluindo
responsabilidades de gestão reforçadas no que diz respeito às operações e à prestação de
serviços;
• a acreditação de segurança de todos os componentes do Programa Espacial da UE, o
funcionamento do Centro Galileo de Acompanhamento da Segurança, em conjunto com a
segurança operacional;
• a coordenação dos aspetos relacionados com o utilizador do programa GOVSATCOM
(comunicações governamentais por satélite) da União Europeia, em estreita colaboração
com os Estados- Membros e outras entidades envolvidas;
• o desenvolvimento dos mercados a jusante e a promoção da inovação com base nos
programas Galileo e EGNOS, e incluindo agora também o Copernicus, com recurso a
mecanismos de financiamento como o Elementos Fundamentais e o Horizonte Europa.
Futuramente, a Comissão Europeia (CE) pode também decidir atribuir à Agência a responsabilidade
por outras tarefas.

O primeiro programa espacial integrado da UE
«Cada vez mais, as nossas economias, a nossa sociedade e a nossa segurança dependem do espaço.
A Europa tem pela frente oportunidades incríveis que não podem ser desperdiçadas. Ao criar a EUSPA,
a União Europeia irá aumentar ainda mais a rendibilidade dos investimentos feitos pelos cidadãos da
UE no Programa Espacial da UE, através do reforço do seu contributo para as prioridades da UE. Este
objetivo será alcançado, em primeiro lugar, através da utilização de sinergias entre os vários
componentes do Programa, em especial a navegação, a observação da Terra e as comunicações
seguras, com vista a impulsionar a inovação num vasto leque de setores», declarou o diretor executivo
da EUSPA, Rodrigo da Costa.
«A nova Agência tem um papel central na acreditação de segurança de todos os componentes do
Programa Espacial da UE. Garantir que a apetência pelo risco seja aceitável nos diferentes
componentes é fundamental para a segurança e autonomia da União e dos seus Estados-
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Membros. Os Estados-Membros, reunidos na sua qualidade de Autoridade de Acreditação de
Segurança do Programa Espacial da UE, exercem coletivamente esta responsabilidade de
cumprimento dos requisitos de segurança no que diz respeito a todos os componentes espaciais»,
declarou Bruno Vermeire, Presidente do Comité de Acreditação de Segurança da EUSPA.
Com o contributo fundamental da EUSPA, o novo Programa Espacial da UE prevê uma abordagem
simplificada com vista ao desenvolvimento e à utilização dos recursos espaciais da UE. Isto garantirá
a continuidade do serviço e a segurança das infraestruturas e dos sistemas, garantindo
simultaneamente os meios para o desenvolvimento do papel da UE no espaço. Este processo
consolida os programas emblemáticos Galileo/EGNOS e Copernicus, apoia a implementação das
prioridades da UE, nomeadamente o Acordo Verde e a transição digital, e reforça a resiliência da
Europa, bem como o seu contributo para a segurança dos seus cidadãos, abrindo também a porta a
novas iniciativas, como a conectividade segura.
«A EUSPA desempenhará um papel fundamental na execução do Programa Espacial da UE e
na concretização das ambições espaciais da UE», concluiu o diretor executivo da nova Agência da
União Europeia para o Programa Espacial, Rodrigo da Costa.
###

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 todos os componentes do Programa Espacial da UE. Ao promover o desenvolvimento
de um setor espacial inovador e competitivo e ao envolver-se com toda a comunidade espacial da UE,
a EUSPA contribui para o Acordo Verde Europeu e a transição digital, para a segurança da União e
dos seus cidadãos, reforçando simultaneamente a sua autonomia e resiliência.
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