
 
UE no espaço: o apoio a programas como Galileo e
Copernicus
 
Descubra de que forma a União Europeia financia a indústria espacial e qual é o uso
quotidiano dado à sua tecnologia, através da nossa infografia.
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O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão deram luz verde no dia 10 de novembro de
2020 aos planos que estabelecem o Programa Espacial da União Europeia (UE) para o período
2021-2027 e a Agência da União Europeia para o Programa Espacial (EUSPA).

Infografia sobre os programas espaciais da UE e o uso diário das tecnologias espaciais
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O Parlamento aprovou este programa espacial no valor de 14,8 mil milhões de euros em abril
de 2021. Tal programa visa reunir todas as atividades relacionadas com o espaço e abrange o
Galileo, o Copernicus e o Conhecimento da Situação do Espaço.
 
“Um orçamento ambicioso é, de facto, a chave para o sucesso do Programa Espacial da UE”,
segundo o eurodeputado Massimiliano Salini (PPE, Itália). “O sistema de navegação e de
observação da Terra está a melhorar o desempenho dos serviços de transportes que irão
trazer muitos benefícios a nível europeu e global”, explicou Salini. Por exemplo, o Galileo
fornece serviços operacionais, 24 horas ao dia e 7 dias por semana, a quase 1,3 mil milhões de
utilizadores.
 
Um dos benefícios será, de acordo com o deputado, uma gestão mais eficiente do tráfego
rodoviário e a consequente redução das emissões de CO2 para enfrentar o problema das
alterações climáticas. Mais: “um aumento do uso de drones melhorará a entrega e os serviços
postais, [assim como] um melhor rastreamento dos voos reduzirá os cancelamentos e o ruído”,
acrescentou Salini.
 
A tecnologia espacial é indispensável para uma série de serviços importantes dos quais os
europeus dependem e pode desempenhar um papel crucial na resolução eficaz de novos
desafios, como as alterações climáticas, o controlo de fronteiras e a segurança dos cidadãos
da União. No entanto, nenhum dos Estados-Membros tem a capacidade de alcançar, sozinho,
as estrelas.
 
"O setor espacial é também fundamental para a promoção da autonomia estratégica da UE e
para o fomento da competitividade da indústria europeia”, frisou Salini. Isso torna-se de
extrema importância num contexto em que as potências espaciais tradicionais permanecem
muito ativas e, ao mesmo tempo, novos atores entram na área e desafiam cada vez mais a
competitividade do setor espacial europeu”, acrescentou.
 
O texto original deste artigo foi publicado em 2018 e atualizado em abril de 2021.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210427IPR02929/meps-approve-update-of-the-eu-s-space-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210427IPR02929/meps-approve-update-of-the-eu-s-space-programme
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_pt
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus_pt
https://www.satcen.europa.eu/page/ssa
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/125670/MASSIMILIANO_SALINI/home


Lançamento do Sentinel-2B a bordo do foguetão Vega, a partir do Centro da  Agência Espacial Europeia, localizado na Guiana Francesa.

Para saber mais
Procedimento legislativo (em inglês): “Programa espacial 2021-2027 e a Agência da União
Europeia para o Programa Espacial”
Análise aprofundada do EPRS (em inglês): “Política Espacial Europeia: perspetiva histórica,
aspetos específicos e os principais desafios” (30-01-2017)
Cronograma legislativo (em inglês): “QFP – Proposta de regulação que estabelece o programa
espacial da União e a Agência da União Europeia para o Programa Espacial”
Comunicado de imprensa da Comissão Europeia: “Perguntas e repostas sobre o novo
programa espacial da UE” (06-06-2018)
Página da Comissão Europeia (em inglês): “Orçamento da UE: Programa Espacial no valor de
16 mil milhões de euros para reforçar a liderança espacial da UE no pós-2020” (06-06-2018)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0236(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0236(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29595917
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29595917
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-space-programme
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-space-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/MEMO_18_4023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/MEMO_18_4023
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-budget-%E2%82%AC16-billion-space-programme-boost-eu-space-leadership-beyond-2020_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-budget-%E2%82%AC16-billion-space-programme-boost-eu-space-leadership-beyond-2020_pt

