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Introdução

Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), são atualmente controlados nas diferentes 
órbitas a partir do solo cerca de 17 mil objetos de fabrico humano. Aproximadamente 10 000 
desses objetos são fragmentos criados por explosões e colisões que ocorreram em órbita. Uma 
pequena parte são satélites mortos do tempo da Guerra Fria e satélites ativos. Se os 
lançamentos espaciais forem interrompidos neste momento, o número de detritos ainda irá 
aumentar. Algumas órbitas estão em risco de ficar congestionadas, como a Órbita Terrestre de 
Baixa Altitude (LEO), 2 000 km acima da Terra. A multiplicação dos detritos espaciais é um 
risco não só para as naves espaciais já em órbita, mas também para o lançamento espacial 
para a Órbita Terrestre de Média Altitude (MEO) e a Órbita Geoestacionária (GEO), onde se 
encontra a maioria dos satélites de observação da Terra e de telecomunicações. A Comissão 
Europeia propõe agora o lançamento de um programa de localização e vigilância no espaço 
(STT) centrado na colocação em rede das capacidades disponíveis e na prestação de um 
serviço; a relatora congratula-se com a iniciativa que, se for coroada de êxito, poderá 
constituir a base de uma futura capacidade em matéria de conhecimento da situação no espaço 
(SSA). 

Situação atual

Diferentes países e organizações a nível mundial fornecem programas de conhecimento da 
situação no espaço (SSA), que se destinam não só a detetar e rastrear objetos ou detritos 
espaciais (o que é característico de um programa STT), mas também a analisar objetos 
próximos da terra (OPT), como os asteroides, bem como fenómenos meteorológicos espaciais 
(SWE), tais como a atividade solar nos objetos em órbita.  

Os Estados Unidos têm nesta matéria o principal papel. Fornecem uma capacidade plena de 
SSA, incluindo localização e vigilância no espaço, numa perspetiva militar. Graças à 
colocação mundial de um número substancial de sensores, os EUA geram um catálogo orbital 
que abrange cerca de 17 000 objetos. A partir desse catálogo é livremente disponibilizado um 
conjunto de dados constituídos por elementos de duas linhas (TLE). O serviço consistirá 
numa avaliação da conjunção ou numa "Mensagem de Síntese de Conjunção" (CSM), que é 
efetuada com base numa abordagem adaptada caso a caso (assinatura de um memorando de 
entendimento) para o interessado, que é alertado do risco de colisão.  Os EUA também 
fornecem serviços avançados que podem recomendar manobras precisas para evitar a colisão 
e ao mesmo tempo reduzir as operações necessárias e o consumo de combustível. 

Atualmente, verifica-se na Europa uma falta de capacidade e uma dependência dos dados 
fornecidos por esses países; do mesmo modo, não existe um serviço global verdadeiramente 
"sistemático" que proporcione às partes interessadas informações sobre os riscos de colisão. 
No que diz respeito à UE, os EUA têm de facto o monopólio dos serviços funcionais de STT. 
Fornecem ao resto do mundo informações sobre o risco de colisões através das suas 
TLE/CSM e sugerem ao interessado que tome medidas. A UE e os seus Estados-Membros 
não dispõem de qualquer maneira eficaz de verificar por si próprios as informações que lhes 
são fornecidas. 

Pontos a debater 
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A relatora gostaria de discutir com os seus colegas, entre outros temas que acabarão 
eventualmente por vir a lume durante o próximo debate, os seguintes pontos que considera de 
especial importância:

Fazer um melhor uso das tecnologias e competências disponíveis...

A rede e o serviço de STT irão trabalhar com informações fornecidas por uma vasta gama de 
sensores e capacidades de processamento de dados. Os Estados-Membros e a ESA trabalham 
há cerca de 20 anos no fornecimento de capacidades de STT (nomeadamente no âmbito do 
programa «Space Situational Awareness» (SSA) da ESA, em que participam atualmente 13 
Estados-Membros da UE). A relatora considera que esses recursos técnicos e humanos devem 
ser utilizados tanto quanto possível na configuração do futuro serviço de localização e 
vigilância no espaço da UE. 

... Apesar de um vasto leque de participantes

A relatora considera que é importante chegar a um vasto leque de intervenientes que irão 
participar no serviço de localização e vigilância no espaço da UE, assegurando que, para além 
dos países com experiência nas tecnologias espaciais, também outros contribuintes adicionais 
tenham a plena possibilidade de valorizar os seus recursos, atuais ou futuros, na matéria, com 
vista ao desenvolvimento de um serviço europeu de STT. 

Cooperação

Será importante que o serviço europeu de STT possa beneficiar de informações de todos os 
interessados, incluindo das vertentes comercial e científica.

O serviço

Até 2020, o serviço STT da UE deve começar a fornecer informações precisas e necessárias 
para evitar a colisão e a explosão das naves espaciais, bem como o efeito nocivo da reentrada 
de objetos espaciais na atmosfera da terra. Essas informações, respeitando todas as regras de 
confidencialidade, devem ser efetivamente transmitidas às partes interessadas (autoridades 
públicas e operadores espaciais, incluindo proprietários/operadores de satélites). A relatora
acolhe com agrado a ideia da Comissão Europeia de se concentrar, numa primeira fase, numa 
rede de capacidades disponíveis.  De facto, a simples agregação dessas capacidades na Europa 
já conferirá, por si só, uma mais-valia ao resultado final, e se for coroada de êxito, incentivará 
os investimentos em capacidades melhoradas.  Por último, a relatora gostaria de ver diminuir 
a dependência da UE em matéria de STT em relação aos países terceiros e de assistir a um 
reforço da cooperação com os mesmos.

Objetivos

Segundo o disposto no artigo 3.º da proposta da Comissão, o programa de SST deve ter em 
vista a criação de redes, o tratamento de dados e as atividades de serviço. Dependendo da 
clarificação do orçamento (vide infra), a relatora gostaria de esclarecer a quem será atribuída, 
entre os Estados-Membros e o CSUE, a responsabilidade por cada uma dessas atividades, e de 
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avaliar se essa atribuição de responsabilidade deve, ou não, ser enquadrada na proposta, para 
além dos diversos acordos previstos no artigo 10 º.  

Mais interação com o PE sobre as ações que serão apoiadas

Segundo a proposta da Comissão, as ações financiadas pelo programa SST estarão em 
consonância com os objetivos do artigo 3.º e serão definidas no programa de trabalho 
plurianual, por um ato de execução (artigo 5.º). A relatora entende que essas ações devem 
destinar-se rigorosamente à aplicação da decisão, mas propõe que seja evitado um cenário em 
que o PE não tenha controlo sobre a definição das ações.

Política relativa aos dados 

A relatora tenciona apreciar o quadro em que os participantes no programa SST fornecerão os 
dados mais pertinentes para proteger o maior número possível de recursos espaciais, com base 
numa relação de confiança mútua e de forma transparente. Evitar danos causados pelo lixo 
espacial é do interesse de todos, devendo constituir o resultado final e uma obrigação. Todas 
as informações relativas a essa obrigação devem ser divulgadas às partes interessadas. A 
relatora gostaria que fosse considerada a possibilidade de prestar ao público informações 
gerais e básicas sobre a localização dos objetos espaciais, à semelhança do que faz o catálogo 
público equivalente TLE dos EUA.

Clarificar a despesa 

Não há um orçamento explícito na proposta da Comissão. Há que evitar uma situação em que 
o PE (e, em última instância, do Conselho) aprove um texto legislativo que justifique ações 
que devem ser financiadas pela UE sem um orçamento. Assim, será necessário esclarecer, 
com a ajuda da Comissão, quanto pretendemos investir nesse serviço antes da aprovação do 
texto. A CE menciona uma dotação na ficha financeira legislativa para propostas de 70 
milhões de euros no período 2014-2020. No entanto, esta referência não faz parte do ato 
legislativo. No artigo 11.º são enumeradas de forma não exaustiva possíveis fontes de 
financiamento, entre as quais o programa Horizonte 2020 e o programa Galileo. A Comissão 
também se refere ao programa Copernicus na justificação da proposta, mas não no artigo 11.º.  
Caso venha a ser decidido definir um orçamento de aproximadamente 70 milhões de euros, a 
relatora gostaria de considerar todas as possibilidades suscetíveis de alargar a fonte de 
financiamento e de alguma forma fixar um montante, inclusive sobre o modo exato como 
cada fonte seria afetada.


