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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma Estratégia Espacial da União Europeia ao serviço do cidadão
(2011/2148(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 189° do título XIX do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, relativo à política de investigação e desenvolvimento tecnológico e à política 
espacial e mencionando, nomeadamente, a elaboração de uma política espacial europeia a 
fim de favorecer o progresso científico e técnico, a competitividade industrial e a 
execução das políticas da União, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão de 3 de Março de 2010 intitulada "Europa
2020 - Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo"
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Junho de 2010 sobre a estratégia Europa 20201,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão de 28 de Outubro de 2010 intitulada "Uma 
política industrial integrada para a era da globalização - Competitividade e 
sustentabilidade em primeiro plano" (COM(2010)0614),

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de Março de 2011 sobre uma política industrial para 
a era da globalização2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão de 4 de Abril de 2011 intitulada "Para uma 
estratégia espacial da União Europeia ao serviço do cidadão" (COM(2011)0152),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 31 de Maio de 2011 intituladas "Para uma 
estratégia espacial da União Europeia ao serviço do cidadão",

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão de 11 de Novembro de 2003 intitulado
"Espaço: uma nova fronteira europeia para uma União em expansão - Plano de Acção para 
Implementação da Política Espacial Europeia" (COM(2003)0673),

– Tendo em conta a Decisão 2004/578/CE de 29 de Abril de 2004 relativa à celebração do 
Acordo-Quadro entre a Comunidade Europeia e a Agência Espacial Europeia3,

– Tendo em conta o relatório da Comissão "Exame intercalar dos programas europeus de 
radionavegação por satélite" (COM(2011)0005),

– Tendo em conta a sua resolução de 8 de Junho de 2011 sobre o exame intercalar dos 
programas europeus de navegação por satélite: avaliação da implementação, desafios 

                                               
1 P7_TA(2010)0224
2 P7_TA(2011)0093
3 JO L 261 de 6.8.2004, p.63
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futuros e perspectivas financeiras1,

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de Junho de 2007 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 2007-20132,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão de 29 de Junho de 2011 intitulada "Um 
orçamento para a Europa 2020" (COM(2011)0500),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n° 683/2008 relativo ao prosseguimento da 
execução dos programas europeus de navegação por satélite (EGNOS e Galileo)3,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Monitorização Global do 
Ambiente e Segurança (GMES): Para um Planeta mais Seguro" (COM(2008)0748),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada"Monitorização Global do 
Ambiente e Segurança (GMES): Desafios e Próximas Etapas para a Componente 
Espacial" (COM(2009)0589),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n° 911/2010 de 22 de Setembro de 2010 sobre as 
operações iniciais do programa GMES4,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n° 912/2010 que cria a Agência do GNSS Europeu5,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Plano de acção sobre aplicações 
do sistema global de navegação por satélite (GNSS)" (COM(2010)0308),

– 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 do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2011),

A. Considerando que o artigo 189° do TFUE confere à União Europeia um mandato explícito 
para elaborar uma política espacial a fim de favorecer o progresso científico e técnico, a 
competitividade industrial e a execução das suas políticas,

B. Considerando que a política espacial é um elemento-chave da estratégia Europa 2020 e 
constitui parte integrante da iniciativa emblemática "Política Industrial",

C. Considerando que esta política contribui para os objectivos de uma economia inteligente, 
duradoura e inclusiva, criando empregos altamente qualificados, oferecendo
oportunidades de mercado, estimulando a inovação e melhorando o bem-estar e a 
segurança dos cidadãos,

                                               
1 P7_TA (2011)0265
2 JO C 146E de 12.6.2008, p.226
3 JO L 196 de 24.7.2008, p.1
4 JO L 276 de 20.10.2010, p.1
5 JO L 176 de 20.10.2010, p.11
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D. Considerando que a indústria espacial europeia gera um volume de negócios consolidado 
de 5,4 mil milhões de euros e emprega mais de 31 000 pessoas altamente qualificadas,

E. Considerando que o Parlamento Europeu sempre apoiou, sem qualquer reserva, o GNSS 
europeu, executado através dos programas Galileo et EGNOS, procurando melhorar a vida 
quotidiana dos cidadãos europeus, assegurar a autonomia e independência da Europa e 
conquistar uma parte importante do mercado mundial da alta tecnologia associada à 
navegação por satélite,

F. Considerando que o programa Galileo deve oferecer vantagens evidentes em relação ao 
sistema GPS, tais como maior precisão, cobertura integral, autenticação e garantia de
serviço, bem como autonomia estratégica da União Europeia,

G. Considerando que, devido aos custos crescentes do programa, consequência, 
nomeadamente, de previsões inexactas dos custos e de estratégias inadaptadas de gestão 
dos mesmos, o orçamento actual apenas pode financiar a implantação da capacidade 
operacional inicial,

H. Considerando que a Comissão apresentou uma proposta relativa ao financiamento do
programa Galileo para o quadro financeiro plurianual 2014-2020, mas que este quadro não 
inclui o financiamento do programa GMES,

I. Considerando que a Comissão deve apresentar uma avaliação precisa de todas as opções 
técnicas possíveis e dos respectivos custos e vantagens, antes de se poder tomar uma 
decisão quanto a um maior compromisso financeiro no orçamento da União no próximo 
quadro financeiro plurianual,

J. Considerando que a continuidade de acesso à informação sobre o ambiente e a segurança 
baseada em infra-estruturas de observação espaciais "in situ"e permanentes deve ser 
garantida pelo programa GMES,

K. Considerando que a exploração espacial, a segurança das infra-estruturas espaciais e a 
cooperação internacional constituem sectores-chave para uma política espacial coroada de 
êxito,

Os objectivos de uma estratégia espacial europeia

1. Acolhe favoravelmente a estratégia espacial europeia da Comissão como uma primeira 
etapa de uma política espacial global da União Europeia ao serviço do cidadão;

2. Considera importante que a política espacial seja uma política realista que procure 
melhorar a vida quotidiana dos cidadãos europeus; sublinha que as tecnologias espaciais 
são indispensáveis para identificar as catástrofes naturais, contribuir para o 
desenvolvimento do sector das telecomunicações e identificar as aplicações nos sectores 
da agricultura, segurança marítima, pesca, transportes, etc;

3. Considera que a União Europeia tem a responsabilidade de coordenar e consolidar as 
políticas e programas espaciais nacionais com vista a estabelecer uma abordagem europeia 
coerente em colaboração com a indústria e de criar, a médio e longo prazo, mecanismos 
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financeiros e legislativos que estimulem a indústria europeia e permitam a continuidade 
necessária para apoiar projectos ambiciosos e competitivos num contexto internacional;

4. Acolhe favoravelmente os objectivos da estratégia no sentido de reforçar a infra-estrutura 
espacial europeia e o apoio à investigação tendo em vista aumentar a independência 
tecnológica europeia, encorajar a fertilização cruzada entre o sector espacial e outros 
sectores industriais, e estimular a inovação como motor da competitividade europeia;

5. Observa, porém, que as acções prioritárias se encontram bem identificadas na estratégia 
da Comissão mas permanecem, em parte, vagas; sublinha que deveriam ser precisadas e 
incluir uma avaliação de todas as opções técnicas, respectivos custos e vantagens;

6. Sublinha a necessidade de uma governação clara no que respeita à política espacial através 
de mecanismos de supervisão e coordenação eficazes de molde a conciliar as prioridades e 
os recursos provenientes dos fundos nacionais e da União Europeia, da Agência Espacial 
Europeia (ESA) e da Agência Europeia de Defesa (EDA);

Os projectos emblemáticos Galileo e GMES

7. Considera que o projecto Galileo é um programa emblemático da União Europeia e o 
primeiro sistema mundial de navegação por satélite concebido para fins civis que 
permitirá a independência da União num domínio estratégico;

8. Solicita à Comissão que complete, de forma apropriada, o quadro legislativo e financeiro, 
sobretudo tendo em vista o estabelecimento de um quadro financeiro entre 2014-2020, 
uma abordagem sobre uma governação apropriada, os serviços Galileo e regras sobre a 
responsabilidade; sublinha, neste contexto, a fim de tornar o programa Galileo operacional 
e se estar preparado para a sua plena utilização, a necessidade:

- de definir os princípios relativos à gestão das actividades futuras do programa 
Galileo,

- de racionalizar globalmente a estrutura organizadora do programa;

9. Considera que a capacidade operacional inicial, que permitirá fornecer os primeiros 
serviços, deve ser atingida até 2014, o mais tardar, para que o programa Galileo se possa 
tornar, de facto, a segunda constelação de GNSS de referência, nomeadamente para os 
fabricantes de receptores; acolhe favoravelmente o lançamento de dois satélites em órbita 
em 20 de Outubro de 2011, em Kourou;

10. Está convencido de que o objectivo da capacidade operacional plena, baseado numa 
constelação de 27 satélites, num número apropriado de satélites de reserva e numa infra-
estrutura terrestre adequada, é indispensável para que o programa 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; receia que o programa 
Galileo perca a sua vantagem se o sistema não estiver pronto a tempo e se a 
comercialização e a internacionalização dos serviços não forem efectuadas de forma 
apropriada; considera que é necessário o apoio claro e inequívoco de todas as instituições 
europeias à concretização do objectivo da capacidade operacional plena para persuadir
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utilizadores e investidores do empenho a longo prazo da União Europeia neste projecto;

11. Considera que o plano financeiro a adoptar para o programa Galileo deverá ser concebido 
de forma a assegurar as necessidades a longo prazo e de continuidade, incluindo os custos 
de exploração e manutenção;

12. Lamenta que a Comissão não tenha proposto qualquer financiamento adicional destinado 
a este programa, mediante o reajustamento do quadro financeiro plurianual 2014-2020; 
receia que os custos totais do projecto impliquem um aumento da proposta de 7 mil 
milhões de euros da Comissão;

13. Está firmemente convencido de que apenas será possível assegurar um financiamento 
adicional do GNSS aumentando, de forma considerável, a sensibilização dos responsáveis
e do público em geral em relação às vantagens económicas e sociais que a União daí 
poderia retirar; aplaude a criação de iniciativas concretas como o concurso de ideias 
Galileo Masters;

14. Recorda que o EGNOS é um programa real e operacional; está convencido da necessidade 
de valorizar plenamente este programa e de explorar, de forma concreta, as suas 
aplicações, garantindo a cobertura da Europa mas também de África;

15. Sublinha o papel fundamental do programa GMES na observação da Terra; considera que 
o programa GMES deveria assegurar uma continuidade de acesso a serviços de 
informação sobre o ambiente e a segurança, baseados em infra-estruturas de observação 
espaciais "in situ" e permanentes;

16. Solicita à Comissão que complete o quadro legislativo e clarifique a abordagem sobre uma 
governação apropriada; lamenta que a Comissão não tenha proposto a inclusão do 
financiamento do programa GMES no quadro financeiro plurianual de 2014-2020; receia, 
no entanto, que a ausência de um plano financeiro de apoio económico inutilize os 
investimentos efectuados até agora;

17. Convida a Comissão a propor um plano financeiro a longo prazo e a definir uma
organização operacional encarregada da gestão e fornecimento de dados de forma a
permitir o verdadeiro sucesso deste programa; considera importante definir os acordos a 
efectuar com as agências nacionais a fim de maximizar a interoperabilidade e a 
governação do sistema; considera necessário assegurar a distinção entre a utilização 
científica e a utilização comercial que implica estruturas e competências específicas; 
deseja que o objectivo do programa se encontre plenamente operacional a partir de 2014;

Um espaço seguro ao serviço dos objectivos de segurança e de defesa

18. Apoia as reflexões da Comissão sobre o reforço da componente "segurança" do programa 
GMES em matéria de vigilância das fronteiras, apoio à acção externa da União, vigilância 
marítima, emergências complexas, ajuda humanitária e protecção civil, etc., tendo em 
consideração a sensibilidade dos dados tratados;

19. Considera que a criação de um sistema europeu de vigilância da situação no espaço
(Space Situation Awareness) poderia contribuir para a protecção das infra-estruturas 
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espaciais em relação a detritos espaciais, radiações solares e asteróides; é de opinião que a 
criação de um novo programa se deveria basear nas capacidades e infra-estruturas 
existentes que exigiram investimentos por parte de todos os Estados-Membros e 
desenvolver as capacidades actuais que apresentam falhas;

Estimular a investigação e a inovação

20. Considera que a União Europeia precisa de uma base tecnológica sólida para poder agir de 
forma autónoma e possuir uma indústria espacial competitiva; sublinha que a existência 
de um quadro legislativo, administrativo e financeiro é fundamental para os investimentos 
da indústria na investigação e inovação;

21. Sublinha a importância de uma futura estratégia no domínio da investigação e inovação; 
convida a Comissão a estabelecer um calendário estratégico para assegurar a coordenação
entre os esforços da União Europeia no sector da I&D e os da ESA e dos Estados-
Membros;

22. Considera necessário criar mecanismos e programas a fim de estimular o mercado para as 
aplicações e os serviços derivados dos programas Galileo/EGNOS e GMES, assim como 
para o sector das telecomunicações e para os serviços que prevêem uma co-utilização dos 
diferentes serviços espaciais, respondendo assim de forma eficaz às necessidades dos 
cidadãos;

23. Considera igualmente necessário, de forma a consolidar a competitividade europeia, 
manter a autonomia de acesso ao espaço, privilegiando a utilização de transportadores 
europeus e verificando a pertinência da organização operacional e industrial em relação às 
necessidades comuns;

24. Convida a Comissão a abordar, de forma apropriada, as necessidades financeiras e 
práticas dos futuros programas-quadro de investigação;

25. Solicita à Comissão que examine, em colaboração com a ESA, as opções de exploração 
do espaço, indicando os custos e benefícios potenciais; considera, neste aspecto, que 
convém desenvolver uma estratégia conjunta com os Estados Unidos da América através 
de um acordo de cooperação baseado em oportunidades concretas;

Cooperação internacional

26. Considera que a cooperação internacional deveria promover a tecnologia europeia e os 
serviços espaciais e reforçar, assim, este sector industrial estratégico; sublinha que os 
esforços no sector da política espacial podem ser atingidos de forma mais eficaz através 
de parcerias industriais e da partilha dos investimentos nos grandes programas;

27. Convida a Comissão a definir uma estratégia internacional de cooperação em colaboração 
com os Estados-Membros e a ESA com vista a reforçar o diálogo no sector da política 
espacial com os parceiros estratégicos (Estados Unidos da América e Rússia) e de 
explorar a possibilidade de estabelecer um diálogo semelhante com outras potências 
emergentes como a China;



PR\877835PT.doc 9/12 PE467.225v02-00

PT

Relações entre a União Europeia e a ESA

28. Recorda que, nos termos do artigo 189° do TFUE, a União Europeia efectua todos os 
contactos necessários com a ESA para que sejam definidas as responsabilidades 
recíprocas sem sobreposição de funções e investimentos;

29. Considera que o crescente envolvimento da União no espaço exige uma reavaliação das 
suas relações com a ESA, tendo em conta o facto de que as competências técnicas e de 
programação desenvolvidas por esta são fundamentais para a manutenção das capacidades 
tecnológicas e da competitividade da indústria europeia;

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

1. Introdução

O artigo 189° do Tratado de Lisboa confere à União Europeia um mandato explícito para 
elaborar uma política de exploração e utilização do espaço a fim de favorecer o progresso 
científico e técnico, a competitividade industrial e a execução das suas políticas. A política 
espacial é um elemento-chave da estratégia Europa 2020 e constitui parte integrante da 
iniciativa emblemática "Política Industrial". Contribui para os objectivos de uma economia 
inteligente, duradoura e inclusiva, criando empregos altamente qualificados, oferecendo 
oportunidades de mercado, estimulando a inovação e melhorando o bem-estar e a segurança 
dos cidadãos.

As propostas apresentadas pela Comissão no documento COM (2011) 152 constituem uma 
primeira etapa para uma estratégia global da União Europeia. É necessário, no entanto, 
estabelecer uma abordagem europeia coerente em colaboração com a indústria e criar, a 
médio e longo prazo, mecanismos financeiros e legislativos que estimulem a indústria 
europeia e permitam a continuidade necessária para apoiar projectos ambiciosos e 
competitivos num contexto internacional.

As acções prioritárias da estratégia encontram-se bem identificadas pela estratégia da 
Comissão mas permanecem, em parte, vagas. Deveriam ser precisadas e incluir uma avaliação 
de todas as opções técnicas, respectivos custos e vantagens. É igualmente necessário 
estabelecer uma governação clara no que respeita à política espacial através de mecanismos 
de supervisão e coordenação eficazes de forma a harmonizar as prioridades e os recursos 
provenientes dos fundos nacionais e da União Europeia, da ESA e da EDA.

2. Os projectos emblemáticas Galileo e GMES

a) Galileo

O programa Galileo é o projecto europeu de um sistema mundial de navegação por satélite de 
vanguarda, fornecendo um serviço de posicionamento global garantido e de elevada precisão 
sob controlo civil. O debate sobre a criação de um sistema europeu teve início no final dos 
anos 90 e, em 1999, o Conselho solicitou à Comissão que desenvolvesse um sistema global 
gerido por autoridades públicas civis1. Após o fracasso das negociações quanto a uma parceria 
público privada, o Parlamento e o Conselho decidiram, em 2008, completar a constelação 
utilizando o orçamento da UE2. 

Ao fornecer serviços autónomos de navegação e posicionamento, o sistema criado ao abrigo 
do programa Galileo será, simultaneamente, interoperacional com o GPS e o GLONASS, os 
dois outros sistemas mundiais de navegação por satélite. Na sua totalidade, o sistema incluirá
30 satélites e a respectiva infra-estrutura terrestre. Com base na atribuição de contratos para a 
primeira encomenda de satélites, serviços de lançamento, serviços de apoio ao sistema e 
operações, a Comissão Europeia anunciou que os três primeiros serviços serão fornecidos a 
                                               
1 Resolução do Conselho, de 19 de Julho de 1999, relativa ao envolvimento da Europa numa nova geração de 
serviços de navegação por satélite - Galileu - fase de definição, JO C221 de 3.8.1999.
2 Regulamento (CE) N° 683/2008, de 9 de Julho de 2008, relativo ao prosseguimento da execução dos programas 
europeus de navegação por satélite (EGNOS e Galileu), JO L196 de 24.7.2008.
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partir de 2014: um Serviço Aberto inicial, um Serviço Público Regulamentado inicial e um 
Serviço de Busca e Salvamento inicial. O Serviço Salva-Vidas e o Serviço Comercial serão 
testados em 2014 e pensa-se que serão fornecidos quando o sistema atingir a capacidade 
operacional plena. 

O relator solicita à Comissão que complete o quadro legislativo e financeiro de forma 
apropriada até final de 2011, sobretudo tendo em consideração a criação de um quadro 
financeiro entre 2014-2020. Receia que os custos totais do projecto impliquem um aumento
da proposta de 7 mil milhões de euros da Comissão1, baseada nos cálculos efectuados no 
contexto do exame intercalar dos programas europeus de radionavegação por satélite2. 

b) GMES

Em 2001, a UE iniciou o programa GMES. Fornecerá dados de observação da Terra para 
monitorização das alterações climáticas e para a segurança mundial através dos satélites 
Sentinel. As aplicações da observação da Terra servem vários fins em áreas como a gestão 
dos recursos naturais, a energia, a monitorização territorial, o ambiente, a cartografia, a 
prevenção de desastres naturais, a agricultura e a segurança alimentar, a meteorologia e a 
segurança interna. 

O relator solicita à Comissão que complete o quadro legislativo e clarifique a abordagem 
sobre uma governação apropriada. Manifesta decepção pelo facto de a Comissão não ter 
proposto a inclusão do financiamento do programa GMES no quadro financeiro plurianual de 
2014-2020. Receia que a ausência de um plano financeiro de apoio económico inutilize os 
investimentos efectuados até agora.

3. Cooperação internacional

Com o lançamento do primeiro satélite chinês COMPASS, em 2007, podemos esperar, dentro 
em breve, o aparecimento de um novo sistema de navegação em órbita (o quarto sistema 
mundial depois do GPS, GLONASS e Galileo). A Índia está a construir um sistema regional 
(IRNSS - Sistema Regional Indiano de Navegação por Satélite) e o Japão o Sistema Quasi-
Zenyth (QZSS). Os nossos concorrentes tornaram-se mais fortes e podemos presumir que 
progridem de forma dinâmica. Para que o programa Galileo se torne o segundo GNSS 
mundial a ser escolhido pelos fabricantes de circuitos integrados, é fundamental tornar 
disponíveis, logo que possível, os serviços iniciais e manifestar um empenho a longo prazo 
quanto ao financiamento futuro do programa.

O principal desafio às actividades internacionais dos programas de GNSS será assegurar a 
compatibilidade e interoperabilidade com o programa Galileo, ter acesso a recursos 
relacionados com os GNSS mundiais e estabelecer padrões mundiais, para garantir a 
segurança do segmento espacial e da rede de estações terrestres, ao mesmo tempo que se 
garante um controlo mais estrito das sensíveis tecnologias de GNSS desenvolvidas com 
financiamento europeu, participar num esforço internacional de desenvolvimento de 
aplicações inovadoras de interesse supra-nacional. Um objectivo importante será criar 
oportunidades de mercado para as indústrias europeias de tecnologia e aplicações de GNSS.

                                               
1 COM (2011), 500 final, Parte I, página 29.
2 Resolução de 8 de Junho de 2011.
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O relator convida a Comissão a definir uma estratégia internacional de cooperação em 
colaboração estreita com os Estados-Membros e consultando a ESA de molde a reforçar o 
diálogo no sector da política espacial com os parceiros estratégicos (Estados Unidos da 
América e Rússia) e de explorar a possibilidade de estabelecer um diálogo semelhante com 
outras potências existentes e emergentes como a China, o Japão, a República da Coreia, o 
Brasil, a Índia e a República da África do Sul. 

4. A importância económica da indústria espacial europeia

A indústria espacial europeia gera um volume de negócios consolidado de 5,4 mil milhões de 
euros e emprega mais de 31 000 pessoas altamente qualificadas. Os 11 operadores de satélites 
mais importantes da Europa exploram 152 satélites de comunicação, empregam 6 000 pessoas 
e geram um volume de negócios anual de 6 mil milhões de euros; a sua actividade tem 
igualmente efeitos secundários sobre 30 000 empregos. Calcula-se que, neste momento, 6 a 
7% do PIB dos países ocidentais, ou seja 800 mil milhões de euros na UE, depende da 
radionavegação por satélite.

Os mercados dos serviços espaciais estão em rápido crescimento. Por exemplo, o volume de 
negócios anual mundial das aplicações de GNSS deverá ascender a cerca de 240 mil milhões 
de euros em 2020. Além disso, graças às suas vantagens sobre outros sistemas concorrentes, 
os programas Galileo e EGNOS são susceptíveis de gerar benefícios económicos e sociais na 
ordem de 60 a 90 mil milhões de euros nos próximos 20 anos.   

Segundo a OCDE, o mercado mundial dos dados comerciais de observação da Terra, que 
representava 735 milhões de dólares em 2007, poderá atingir cerca de 3 mil milhões de euros 
em 2017.

O sistema SSA (Space Situational Awareness) ajudaria a reduzir as perdas quantificáveis 
previstas, provocadas, nos meios espaciais europeus, pela colisão com detritos e por
intempéries espaciais e que, com base nos dados disponíveis, se elevam a cerca de 332 
milhões de euros em média por ano. 

É quase certo que estes custos representam apenas uma pequena fracção das consequências e 
custos não quantificados que podem decorrer da ausência de um sistema europeu de vigilância
da situação no espaço. Por exemplo, numa situação de emergência, a perda de um satélite 
pode implicar a perda de uma capacidade crítica de comunicação por satélite, que pode 
traduzir-se, ela própria, na perda de vidas humanas. A destruição ou a falha total de um 
satélite pode provocar uma perturbação grave da actividade económica (o sector bancário 
apoia-se cada vez mais nas comunicações por satélite) e, devido a essa perda de serviço, 
poderá afectar as actividades dos seus clientes. Neste momento, não existem números fiáveis 
para calcular o valor destas perdas. Do mesmo modo, é impossível quantificar as 
consequências da queda e impacte de objectos que evoluem na proximidade da Terra. 


