
PR\813539PT.doc PE441.020

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2009/2226(INI)

4.2.2011

PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre o exame intercalar dos programas europeus de navegação por satélite: 
avaliação da implementação, desafios futuros e perspectivas financeiras
(2009/2226(INI))

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Relator: Vladimír Remek



PE441.020 2/11 PR\813539PT.doc

PT

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................7



PR\813539PT.doc 3/11 PE441.020

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o exame intercalar dos programas europeus de navegação por satélite: avaliação 
da implementação, desafios futuros e perspectivas financeiras
(2009/2226(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de Junho de 20071, sobre o financiamento do 
programa europeu de radionavegação por satélite (Galileo) no âmbito do Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 e do quadro financeiro plurianual 2007-2013,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 683/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 9 de Julho de 2008, relativo ao prosseguimento da execução dos programas europeus 
de navegação por satélite (EGNOS e Galileo)2,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 912/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Setembro de 2010, que cria a Agência do GNSS Europeu3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Plano de acção relativo às 
aplicações do sistema mundial de radionavegação por satélite (GNSS)” (SEC(2010)0717),

– Tendo em conta o “GNSS Market Report” da Agência do GNSS Europeu (Outubro de 
2010),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Reapreciação do orçamento da 
EU” (COM(2010)0700),

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho “Exame 
intercalar dos programas europeus de radionavegação por satélite” (COM(2011)0005),

– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão  dos Orçamentos 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que o Parlamento Europeu tem dado um apoio pleno e constante ao sistema 
mundial de navegação por satélite europeu, implementado através dos programas Galileo 
e EGNOS, que tem por objectivos melhorar a vida quotidiana dos cidadãos europeus, 
garantir a autonomia e a independência da Europa e conquistar uma quota significativa do 
mercado global de alta tecnologia dependente da navegação por satélite, 

B. Considerando que a UE se encontra hoje numa situação de grande dependência do 
Sistema de Posicionamento Global (GPS) dos EUA, já que dele actividades que 
representam cerca de 7 % do PIB,

                                               
1 JO C 187E de 12.6.2008, p. 226.
2 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1.
3 JO L 176 de 20.10.2010, p. 11.
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C. Considerando que o Galileo disporá de vantagens claras no confronto com o GPS, como 
sejam uma maior precisão, cobertura integral à escala planetária, autenticação e garantia 
de serviço, para além de assegurar autonomia estratégica à União,

D. Considerando que o mercado global de navegação mundial por satélite está a atravessar 
uma fase de crescimento exponencial, estimando-se que venha a atingir um valor a rondar 
os 150 mil milhões de euros em 2020, menos de 20% dos quais gerados na UE,

E. Considerando que o EGNOS já é utilizado diariamente por 80 000 agricultores europeus e 
será em breve adoptado nos sectores da aviação civil e do transporte marítimo,

F. Considerando que o Galileo pretende afirmar-se como o sistema global de navegação por 
satélite tecnologicamente mais avançado e evoluído do mundo, apto a constituir-se como 
o padrão global de referência do futuro, com a mobilização de uma elevada concentração 
de meios científicos, tecnologias avançadas e recursos humanos qualificados, contribuindo 
para a inovação e a competitividade da indústria da UE,

G. Considerando que os programas EGNOS e Galileo gerarão 60 mil milhões de euros de 
benefícios indirectos à economia e sociedade comunitárias, sob a forma de incremento da 
segurança rodoviária e da aviação, redução da poluição atmosférica e do consumo de 
pesticidas, criação de novos empregos e reforço da segurança pública, proporcionando um 
retorno muito significativo do dinheiro investido comparativamente a outros 
investimentos equiparáveis,

H. Considerando que, com o desenvolvimento em paralelo de quatro sistemas globais e de 
dois sistemas regionais de navegação por satélite por diferentes actores internacionais, a 
celeridade é um elemento vital para que o Galileo se possa impor como o segundo sistema 
de navegação com mais aceitação,

I. Considerando que, em virtude do aumento dos custos do programa, o orçamento em vigor 
só comporta a instalação da Capacidade Operacional Inicial (IOC), que consiste numa 
constelação de 18 satélites,

Exame intercalar: avaliação da implementação

1. Saúda o relatório da Comissão, em que se faz o ponto da situação e se abordam os 
desafios futuros desta importante iniciativa emblemática;

2. Lastima, contudo, o atraso com que o exame intercalar foi publicado, gerando por tempo 
demasiado um clima de incerteza quanto à evolução global e à situação financeira do 
projecto que é prejudicial nos planos da comercialização das aplicações de navegação 
global por satélite e do apoio público;

3. Exorta a Comissão, a fim de reforçar a transparência, a actualizar o quadro estratégico do 
GNSS (C(2008)8378) que integra as acções principais, o orçamento previsional e o 
calendário necessários para atingir os objectivos estabelecidos, em função da actual 
conjuntura;

4. Exorta a Comissão, para prevenir futuras derrapagens orçamentais, a adoptar políticas 
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rigorosas de contenção de custos e de mitigação dos riscos, incluindo as necessárias para 
manter os custos de lançamento sob controlo; sugere que a Comissão recorra aos serviços 
de peritos independentes para efeitos de revisão e aperfeiçoamento da execução e da 
gestão do programa;

Situação financeira

5. Considera que a IOC, capaz de assegurar os serviços iniciais com base em 18 satélites, 
deverá estar pronta até 2014, o mais tardar, para que o Galileo se possa tornar a segunda 
constelação de GNSS de referência para os fabricantes de circuitos integrados; a este 
propósito, insta a Comissão a lançar os 4 satélites de validação em órbita (IOV) o mais 
depressa possível, para assim abrir perspectivas claras de lançamento dos restantes 
14 satélites e de conclusão das tarefas finais;

6. Está convencido de que a consecução do objectivo de Capacidade Operacional Plena 
(FOC), baseada numa constelação de 27 satélites, num número apropriado de satélites 
sobresselentes e numa infra-estrutura terrestre adequada, constitui um requisito 
imprescindível para que o Galileo gere o valor acrescentado esperado em termos de 
autenticação, grau de precisão e continuidade de serviço e, com ele, os inerentes 
benefícios económicos e sociais; considera que é necessário um apoio claro e inequívoco 
de todas as Instituições europeias à realização do objectivo da instalação da Capacidade 
Operacional Plena para persuadir utilizadores e investidores do empenho a longo prazo da 
UE neste projecto;

7. Manifesta decepção por não ter sido proposto qualquer financiamento adicional destinado 
a este programa, mediante o reajustamento do quadro financeiro plurianual em vigor, o 
que ocasiona novos atrasos, custos suplementares e, possivelmente, a perda de uma 
“janela de oportunidade”; assim sendo, considera que a Capacidade Operacional Plena 
deve ser alcançada até 2018, o mais tardar, o que requer um financiamento adicional de 
1 900 milhões de euros e um financiamento anual de 800 milhões de euros a partir de 
2014, destinado a cobrir os encargos de exploração;

8. É da opinião de que, de futuro, deve ser garantido financiamento suficiente para 
actividades de I&D no campo do GNSS e outras medidas tendentes a facilitar o 
desenvolvimento de produtos e serviços com base no GNSS; salienta que o financiamento 
actualmente afectado pela UE a esse fim é de apenas 15 milhões de euros anuais;

Sensibilização do público

9. Está fortemente convicto de que só elevando consideravelmente o grau de 
consciencialização entre os responsáveis e o público em geral para os benefícios que o 
GNSS trará à economia e às sociedade europeias será possível reforçar o seu 
financiamento; aplaude a criação de iniciativas concretas, como o concurso infantil do 
Galileo e o prémio de inovação do GNSS; insta a Comissão e a Agência do GNSS 
Europeu (GSA) a empenharem-se muito mais na sensibilização de potenciais utilizadores 
e investidores em relação a esta matéria;

Dimensão internacional
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10. Exorta a Comissão a envolver activamente neste projecto regiões do mundo onde a 
adopção da tecnologia e aplicações europeias de GNSS possa contribuir para o 
desenvolvimento do mercado, como a América Latina, o Sudeste Asiático ou África;

11. Apoia os esforços da Comissão no sentido de garantir a compatibilidade e a 
interoperabilidade do Galileo com outros sistemas de navegação por satélite, e de 
promover a normalização à escala global; a este propósito, insta a Comissão e os 
Estados-Membros a mobilizarem todos os meios disponíveis com vista à rápida resolução 
dos problemas de compatibilidade que existem actualmente em relação à China;

Desafios futuros: financiamento e governação 

12. Exorta a Comissão a promover a integração da navegação por satélite, como elemento 
nuclear, no quadro do desenvolvimento de todas as demais políticas comunitárias 
pertinentes;

13. Frisa que a estabilidade a longo prazo é importante para reduzir ao mínimo a ocorrência 
de novos atrasos, reformulações sempre dispendiosas, e a perturbação da base dos 
utilizadores; a este propósito, exorta a Comissão a submeter rapidamente propostas 
legislativas referentes aos níveis de serviço, financiamento e governação futuros dos 
programas de GNSS;

14. Considera que a estrutura de governação e de gestão do GNSS deve contemplar a divisão 
de tarefas e responsabilidades entre a Comissão, a GSA e a Agência Espacial Europeia 
(AEE), bem como outras questões relevantes, como o mecanismo de partilha da receita, o 
regime de responsabilidade, a política de tarifação e o possível envolvimento e 
contribuição do sector privado para os programas de GNSS; 

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e à 
AEE.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução

A UE deu um passo importante com a adopção da sua decisão política, consignada no 
Regulamento n.º 683/2008, de criar sistemas mundiais de navegação por satélite (GNSS) 
europeus autónomos (o Galileo e o EGNOS), da propriedade e sob a gestão da UE. A 
Comunicação em apreço constitui um exame intercalar desta iniciativa emblemática, em que 
se avaliam o processo e a implementação até à data e se lança um debate sobre a sua 
governação, exploração e financiamento futuros.

Galileo – Descrição sucinta

O Galileo compõe, juntamente com o EGNOS (Serviço Europeu Complementar de 
Navegação Geoestacionário, um sistema de amplificação que reforça a precisão e a fiabilidade 
da informação do Sistema de Posicionamento Global (GPS) norte-americano), o GNSS 
desenvolvido pela UE. Quando estiver completo, deverá integrar 27 satélites com um 
número adequado de satélites sobresselentes numa órbita a uma altitude medida a partir da 
Terra de 23 000 km, aproximadamente, e uma rede mundial de cerca de 40 estações terrestres. 

A decisão da UE de criar o seu próprio sistema mundial de navegação por satélite assenta, 
principalmente, em duas razões: assegurar a independência e a autonomia da Europa em 
relação a outros sistemas globais de navegação por satélite e, em segundo lugar, conquistar 
um quinhão deste mercado mundial de alta tecnologia, em crescimento explosivo, que hoje é 
dominado, em grande medida, pelos EUA.

Como sistema de navegação por satélite de segunda geração, o Galileo propiciará um 
enriquecimento do nível de sinal a vários níveis, que resultará numa precisão melhorada e 
em maior resistência a distorções e interferências resultantes de propagação por trajectórias 
múltiplas e terá na integridade global e no conceito de autenticação factores de 
diferenciação face ao GPS e ao Sistema Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya 
(GLONASS) russo. Além disso, ao contrário do GPS e do GLONASS, o Galileo foi 
concebido como um “sistema civil destinado a estar sob controlo civil”, o que significa que a 
continuidade do serviço constitui um dado adquirido. Este último aspecto é bastante 
importante, se tivermos em mente que hoje mais de 7% do PIB da UE (incluindo o sector 
financeiro, os transportes, as telecomunicações, as redes eléctricas e os sistemas de transacção 
de títulos) depende da disponibilidade de GPS. Assim, uma eventual limitação ou degradação 
(temporária) dos sinais do GPS terá um enorme impacto nas nossas economia e sociedade, a 
não existirem outros sistemas de navegação por satélite independentes instalados.

O desenvolvimento do projecto Galileo desdobra-se em quatro fases:
1. Na Fase de Definição, concluída em 2001, estabeleceram-se a concepção e a 

arquitectura do sistema, bem como os serviços a prestar.
2. A Fase de Desenvolvimento e Validação iniciou-se em 2002 e, de acordo com o 

plano original, deveria estender-se até 2005.  Foram lançados dois satélites 
experimentais (GIOVE-A e GIOVE-B), com o que se cumpriu a missão fundamental 
de salvaguardar as frequências atribuídas. O arranque da “Validação em Órbita” (IOV) 
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deverá ter lugar entre meados de 2011 e princípios de 2012, com a utilização de quatro 
satélites integralmente equipados. 

3. A Fase de Validação compreende a instalação de todo o sistema Galileo, com o 
lançamento da totalidade da constelação de 30 satélites, incluindo os sobresselentes, e a 
construção da estrutura terrestre.

4. A Fase de Exploração arrancará assim que a instalação da capacidade operacional
plena (FOC) estiver concluída.

À contratação com vista à implantação da constelação do Galileo aplicam-se as regras 
comunitárias que regem os contratos públicos e que se destinam a assegurar o acesso livre e 
uma concorrência leal que proporcione condições de igualdade de concorrência aos potenciais 
proponentes. Os contratos foram divididos num conjunto de seis grandes lotes, com regras 
específicas atinentes aos contratantes principais e a outras entidades e à percentagem de 
contratos a adjudicar a PME.

Originalmente, estava previsto que o Galileo fosse desenvolvido em regime de parceria 
público-privada (PPP). Na Primavera de 2007, as negociações com vista à constituição de 
uma parceria dessa natureza malograram-se, o que conduziu a uma reformulação do sistema 
Galileo. O Programa do GNSS Europeu é agora integralmente financiado pelo orçamento da 
União, dispondo de uma dotação de 3 400 milhões de euros até 2014. 

Os benefícios indirectos do programa estão estimados em cerca de 60 mil milhões de euros 
anuais (incluindo os mercados a jusante e a montante e os benefícios públicos) A tecnologia 
GNSS é vista como revolucionária (como as TIC), com elevado potencial em matéria de 
inovação, criação de uma base de conhecimento de alta tecnologia e reforço da produtividade 
em numerosos sectores. As estimativas apontam para taxas de crescimento anual dos 
mercados de produtos e serviços assentes no GNSS superiores a 10%.

O Galileo é propriedade da UE. O seu sistema de governação e gestão públicas pode ser 
resumido da seguinte forma:

 A supervisão política é assegurada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Para 
este fim, foi criado um comité interinstitucional Galileo.

 A Comissão exerce a função de “gestora dos programas”.
 A Autoridade Supervisora do GNSS Europeu (GSA) coadjuva a Comissão, actua 

como Autoridade de Acreditação, e está incumbida de preparar a comercialização
e organizar a certificação. A Agência Espacial Europeia (AEE) é o “contratante 
principal” ou “agente responsável pelas actividades de aprovisionamento e de 
concepção”.

II. Avaliação da implementação

Resultados até à data

A Comunicação destaca os resultados alcançados até à data:
 O serviço aberto do EGNOS foi dado por operacional em Outubro de 2009. O 

EGNOS é hoje usado diariamente por 80 000 agricultores europeus como instrumento 
de agricultura de precisão; em breve, passará a ser utilizado igualmente nos domínios 
da aviação civil e do transporte marítimo;
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 Os primeiros 4 contratos, referentes a engenharia de sistemas, operações e 
construção e lançamento de 14 satélites adicionais, em acréscimo aos quatro 
inicialmente encomendados pela AEE, já foram adjudicados (os dois lotes restantes 
deverão ser adjudicados no primeiro semestre de 2011);

 Foram já efectuados preparativos com vista ao lançamento dos primeiros quatro 
satélites Galileo “integralmente equipados” (satélites IOV), o que deverá ter lugar 
entre meados de 2011 e o início de 2012;

 Em 2010 foi adoptado o Plano de acção relativo às aplicações GNSS, que prevê 
iniciativas concretas tendentes a fortalecer o mercado a jusante;

 Deram-se passos importantes na instalação da infra-estrutura terrestre, incluindo a 
implantação de várias estações em solo comunitário e fora dele;

 Foram abertos diversos concursos no âmbito do P-Q7, com um valor total de 
120 milhões de euros, para o desenvolvimento de aplicações e da tecnologia dos 
receptores.

Panorama financeiro

Do ponto de vista financeiro, o panorama é menos positivo. Os custos da fase de validação 
IOV e de lançamento sofreram um aumento substancial. No período de vigência do actual 
orçamento, a Comissão estima que a constelação Galileo comportará apenas 18 satélites (14 
+ 4 satélites IOV). Com essa configuração, o programa pode atingir a capacidade operacional 
inicial (IOC), que permite a prestação dos primeiros serviços, ou seja, a disponibilização 
inicial de Serviço Aberto, Busca e Salvamento e o serviço governamental PRS, mas não no 
seu nível máximo de desempenho. 

A prestação dos primeiros serviços permite a disseminação de equipamentos destinados a 
utilizadores compatíveis com o Galileo e a expansão das aplicações. A penetração do Galileo 
no mercado de GNSS seria facilitada, e a capacidade de inovação e a posição competitiva das 
empresas europeias reforçadas. Finalmente, ao atingir a IOC, dar-se-ia ao mundo um 
importante sinal do empenho da UE neste projecto e da sua capacidade de pôr de pé um 
GNSS sofisticado.

Não obstante, as vantagens do Galileo só poderão ser cabalmente exploradas quando este 
atingir a sua capacidade operacional plena (FOC). O nível de desempenho de uma 
constelação reduzida, sendo embora um primeiro passo em ordem à penetração no mercado, é 
limitativo, e não será de todo em todo suficiente para a consecução dos objectivos do sistema 
Galileo. 

Para se atingir a FOC são precisos investimentos adicionais. Visto que a Comissão não 
propôs qualquer financiamento adicional no período de vigência do quadro financeiro 
plurianual em vigor, a partir de 2014 as necessidades de financiamento adicional serão 
superiores ao previsto. Por força dos custos adicionais (imputáveis, por exemplo, à 
interrupção da cadeia de produção), a Comissão estima em cerca de 1 900 milhões de euros
os fundos necessários para se atingir a FOC. Acresce que esta será alcançada com um atraso 
de 2 a 3 anos (por volta de 2019), o que acarretará uma perda substancial de benefícios 
indirectos.
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As derrapagens orçamentais constituem um problema grave, mas devem ser encaradas 
também de uma perspectiva correcta: O desenvolvimento, a implantação e o aperfeiçoamento 
do sistema GPS importaram, no total, em cerca de 40 mil milhões de dólares. Além disso, o 
Galileo apresenta uma taxa de retorno muito superior à de qualquer outro investimento 
infra-estrutural comparável (a taxa de retorno no caso das redes transeuropeias, por exemplo, 
ronda os 8%, contra uma estimativa de cerca de 49% de retorno no do Galileo).  

Actividades internacionais 

Após o lançamento do primeiro satélite COMPASS chinês, em 2007, devemos contar com um 
novo sistema de navegação por satélite em órbita para breve (o quarto à escala global, depois 
de GPS, GLONASS e Galileo). A Índia está a construir o seu sistema regional (IRNSS –
Indian Regional Navigation Satellite System), e o Japão o seu Quasi-Zenith System (QZSS). 
Os nossos concorrentes ganharam força e podemos dar por adquirido que estão a avançar com 
dinamismo. Para lograrmos fazer do Galileo a segunda opção dos fabricantes de circuitos 
integrados no domínio dos GNSS à escala mundial, é crucial disponibilizar o mais depressa 
possível uma gama inicial de serviços e assumir um compromisso a longo prazo no que toca 
ao financiamento futuro do Galileo.

No que respeita às actividades internacionais a desenvolver no âmbito dos programas GNSS, 
os desafios mais importantes prendem-se com a necessidade de garantir a compatibilidade e 
interoperabilidade com o Galileo, o acesso aos recursos globais associados ao GNSS e o 
estabelecimento de normas mundiais, bem como a segurança do segmento espacial e da rede 
de estações terrestres, acautelando simultaneamente um controlo mais rigoroso das 
tecnologias GNSS sensíveis, desenvolvidas com financiamentos comunitários, com vista a 
participar nos esforços a nível internacional destinados a desenvolver aplicações inovadoras e 
aplicações especializadas de interesse supra-regional. Objectivo primordial será a criação de 
oportunidades de mercado para as empresas europeias de tecnologias e aplicações GNSS.

III. Desafios futuros

O exame intercalar lança igualmente o debate sobre a governação, a exploração e o 
financiamento futuros dos programas de GNSS. 
Trata-se de um debate de grande relevância, que deve clarificar as intenções e o empenho a 
longo prazo da UE neste domínio.

Operação e exploração para além de 2013

Urge levar a cabo um debate amplo e abrangente a nível político sobre o nível de ambição 
desejado (de que decorrerá o nível de serviços prestados) e os recursos disponíveis (em que 
será necessário fazer uma opção política entre um modelo de financiamento exclusivamente 
comunitário e um modelo em que sejam admitidas contribuições nacionais ou privadas). O 
resultado deste debate reflectir-se-á nas opções políticas relativas aos futuros sistemas de 
governação e de gestão dos sistemas de GNSS.  

Elementos importantes a ter em conta no debate:
 Os custos de exploração dos programas EGNOS e Galileo são estimados em, 

aproximadamente, 800 milhões de euros por ano. Para assegurar uma estabilidade 



PR\813539PT.doc 11/11 PE441.020

PT

duradoura a estes programas e garantir aos utilizadores a possibilidade de retirarem 
todas as vantagens dos serviços oferecidos, é necessário um compromisso a longo 
prazo de assunção desses custos.

 As receitas (provenientes sobretudo da cobrança de taxas pela prestação do serviço 
comercial, de alta precisão) não deverão ser substanciais a curto prazo, aumentando 
lentamente para ascender a cerca de 80 milhões de euros anuais por volta de 2030, o 
que significa que não há perspectivas de os sistemas se sustentarem a si próprios a 
breve trecho.

 Importa acelerar o processo de clarificação do regime de responsabilidade aplicável 
à navegação por satélite, mormente no que respeita ao EGNOS, a fim de se mitigar o 
risco de responsabilidade inerente às aplicações críticas no plano da segurança.

 Os direitos de propriedade intelectual e a gestão do risco são também elementos 
essenciais decorrentes da propriedade dos sistemas.

 É necessário um financiamento mais substancial na área da I&D para o 
desenvolvimento de aplicações a jusante. 

Com base no resultado do debate citado, a Comissão deve lançar um processo de análise 
integrada, com o objectivo de assegurar uma identificação mais precisa dos cenários de 
evolução previsíveis e dos meios de operação e exploração para lá de 2013. Isto inclui todos 
os aspectos comerciais da exploração, bem como as estruturas jurídicas, contratuais e 
financeiras dos diferentes modelos de exploração aptos a assegurar uma governação estável.


