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Com um orçamento global de 48,1 milhões de euros, o convite dirigido às PME, ao meio 
académico e aos intervenientes públicos tem por objetivo, entre outros, o reforço das 
capacidades a jusante e a modernização do setor público da UE, oferecendo soluções de ponta 
baseadas no Galileo, Copernicus, EGNOS e GOVSATCOM. 
 
O Horizonte Europa é o programa fundamental da União Europeia para o financiamento da 
investigação e da inovação. Promove a excelência científica, gera conhecimento e tecnologias e 
proporciona o ambiente adequado para transformar grandes ideias em produtos e serviços que criarão 
emprego e trarão crescimento sustentável à nossa economia. 
 
Mantendo-se fiel à sua missão de «ligar o Espaço às necessidades dos utilizadores», a EUSPA 
publicou o segundo convite à apresentação de propostas no âmbito do Horizonte Europa com um valor 
global de 48,1 milhões de euros para estimular o desenvolvimento de aplicações espaciais inovadoras 
a jusante. O convite à apresentação de propostas produzirá o valor acrescentado dos dados e serviços 
do Programa Espacial da UE, nomeadamente Galileo, EGNOS e Copernicus. 
 
Incidirá em domínios fundamentais, incluindo a utilização dos sistemas Galileo e EGNOS em 
aplicações de mobilidade inteligente e a fusão de dados do Copernicus com inteligência artificial, para 
impulsionar a economia europeia dos dados e ajudar a modernizar o setor público da UE. Pela primeira, 
o convite procurará fornecer casos de utilização do Satcom com base no futuro sistema GOVSATCOM. 
 
O convite à apresentação de propostas constitui uma oportunidade única para a indústria espacial 
europeia a jusante, incluindo as PME e o meio académico, mas também os intervenientes públicos 
(por ex. autoridades regionais e/ou locais, fornecedores de infraestruturas, organizações de proteção 
civil, etc.), desenvolver novas aplicações inovadoras baseadas no espaço a nível da UE, 
proporcionando benefícios comerciais e sociais. 
 
Ver abaixo uma repartição da distribuição dos fundos por domínio temático: 
 
• Aplicações do GNSS Europeu para a mobilidade inteligente (ação de inovação), 

9,5 milhões de euros 
• Setor público enquanto utilizador do Galileo e/ou Copernicus (contratos pré-

comerciais), 5,2 milhões de euros 
• Aplicações a jusante do Copernicus e a Economia Europeia dos Dados (ação de 

inovação), 9,6 milhões de euros 
• Adoção em grande escala dos dados Copernicus com a IA e a computação de alto 

desempenho (ação de investigação e inovação), 9,6 milhões de euros 
• Conceção de aplicações espaciais a jusante com parceiros internacionais (ação de 

investigação e inovação), 5,1 milhões de euros 
• Desenvolvimento e demonstrações do serviço GOVSATCOM (ação de investigação e 

inovação), 9,1 milhões de euros 
 

Visite o portal de financiamento e concursos da UE para obter informações pormenorizadas sobre o 
convite à apresentação de propostas da EUSPA e os domínios temáticos disponíveis. 

 
A data-limite para a apresentação de propostas é 2 de março de 2023. 
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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 protegidos, promove a comercialização dos dados e serviços Galileo, 
EGNOS e Copernicus, coordena o programa GOVSATCOM da UE de comunicação governamental 
por satélite e é responsável pelo serviço de operações do serviço de atendimento de vigilância e 
rastreio de objetos no espaço (SST) do programa a partir de 2023. 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 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. 
 
Para mais informações, contacte: 

Marie Ménard, responsável pela comunicação da EUSPA 

Marie.Menard@euspa.europa.eu 

Tel.: +420 237 766 627 – Telemóvel: +420 602 619 776 
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