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2020 m. spalio 16 d. Rodrigo da Costa pradėjo eiti Europos GNSS agentūros (GSA, kuri netrukus turi tapti ES kosmoso 
programos agentūra) vykdomojo direktoriaus pareigas. 2020 m. rugsėjo 15 d. jį direktoriumi išrinko GSA administracinė 
valdyba, o 2020 m. spalio 12 d. jis susitiko su Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) 
komitetu. 
 
Iš Portugalijos kilęs R. da Costa dirbo įvairiose ES šalyse, o 2017  m. kovo mėn. įsidarbino GSA kaip „Galileo“  paslaugų 
programos vadovas. Tuo metu jis buvo atsakingas už ES pasaulinės palydovinės sistemos „Galileo“ valdymą jai teikiant 
paslaugas. Anksčiau R. da Costa ėjo projektų valdymo, verslo plėtros ir institucijos sąskaitų valdymo vyresniosios 
grandies vadovo pareigas kosmoso pramonės, žmogaus skrydžių į kosmosą, jų tyrinėjimo, paleidimo įrenginių ir 
mokslinių tyrimų ir plėtros srityse.  
 
R. da Costa pavesta užduotis GSA transformuoti į ES kosmoso programos agentūrą (EUSPA). Jis užtikrins, kad toliau 
būtų sėkmingai vykdoma dabartinė veikla ir imamasi agentūros kompetencijai priskirtos naujos veiklos.  
 
Nuo pat įsteigimo 2004 m., GSA nepaprastai daug nuveikė kuriant ES palydovines sistemas „Galileo“ ir EGNOS, kurios 
labai prisidėjo prie Sąjungos nepriklausomumo ir ekonomikos augimo. Aukštos kvalifikacijos ir spec ializuotų darbuotojų 
turinti agentūra skatina inovacijas, verslumą, vadovauja paslaugų teikimui ir skatina ES ekonomiką, visų pirma 
užtikrindama, kad „Galileo“ ir EGNOS būtų diegiamos įvairiuose rinkos segmentuose. Žvelgiant į ateitį, EUSPA toliau 
remsis GSA darbu ir prisiims naujų papildomų įsipareigojimų, susijusių su kitais ES kosmoso programos komponentais, 
įskaitant veiklą, susijusią su programa „Copernicus“ (Europos Žemės stebėjimo programa) ir ES saugia palydovinio 
ryšio sistema (GOVSATCOM). 
 
Komentuodamas savo naujas pareigas, R. da Costa teigė: „Tapti agentūros vykdomuoju direktoriumi visų pirma reiškia 
tapti puikių, atsidavusių darbui specialistų vadovu. Man nepaprastai malonu, kad turime galimybę sukurti sėkmingą 
EUSPA, kuri yra viena svarbiausių dalių įgyvendinant ES kosmoso programą. Nekantrauju pradėti dirbti su visais 
suinteresuotaisiais subjektais. Ši užduotis yra didelė, tačiau neabejoju, kad galėsime atlikti savo vaidmenį ir parodyti 
ES piliečiams, ką galime kartu su GSA/EUSPA nuveikti ES kosmoso srityje.“ 
 
R. da Costa turi Lisabonos technikos instituto (Instituto Superior Técnico) aeronautikos inžinerijos diplomą, Delfto 
universiteto aeronautikos inžinerijos magistro laipsnį ir yra EuroMBA verslo mokyklų konsorciumo magistrantūros 
studijų absolventas. 
 
„Naudodama ES kosmoso programos išteklius ES piliečių labui, EUSPA reikšmingai prisidės prie Sąjungos inovacijų 
plėtojimo ir ekonomikos augimo. Vykdydama dabartines GSA užduotis, susijusias su EGNOS ir „Galileo“  paslaugų 
teikimu, saugumu ir panaudojimu rinkoje, papildytas naujomis Europos GNSS, „Copernicus“ ir GOVSATCOM 
užduotimis, EUSPA bus centrinė agentūra, kuri toliau skatins kosmoso technologijų naudojimą 27 ES valstybėse narėse 
ir už jų ribų. Esu įsitikinęs, kad Rodrigo puikiai susidoros su jam pavestomis užduotimis“, – pareiškė GSA 
administracinės valdybos pirmininko pareigas laikinai einantis Alberto Tuozzi. 
 
Toliau pateikiama nuoroda į trumpą R. da Costa interviu vaizdo įrašą.  

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://youtu.be/dKhzvxO99CM
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Apie Europos GNSS agentūrą (GSA) 
 

GSA yra Europos Sąjungos agentūra, atsakinga už Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS), 
„Galileo“ ir EGNOS operacijų valdymą, saugumą ir paslaugų teikimą. Bendradarbiaudama su suinteresuotaisiais 
subjektais, pramonės atstovais, paslaugų teikėjais ir naudotojų bendruomenėmis, GSA užtikrina didžiausią Europos 
GNSS investicijų grąžą, didindama kosmoso taikomųjų programų naudą Europos piliečiams ir įmonėms, skatindama 
inovacijas ir konkurencingumą ir užtikrindama tvarų ekonomikos augimą. 
 
Išsamesnės informacijos rasite GSA interneto svetainėje. 
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