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Nieuwe uitvoerend directeur van Europees 
GNSS-Agentschap (GSA – toekomstig 
EUSPA) treedt in functie 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
    

 

Op 16 oktober 2020 is Rodrigo da Costa aangetreden als uitvoerend directeur van het Europees GNSS -
Agentschap (GSA, dat binnenkort overgaat in het Agentschap van de Europese Unie voor het 
ruimtevaartprogramma). Hij is op 15 september jl. door de raad van bestuur van het GSA gekozen en heeft 
op 12 oktober een ontmoeting gehad met de Commissie ITRE van het Europees Parlement.  

 
Da Costa komt uit Portugal en heeft in een meerdere EU-landen gewerkt. In maart 2017 begon hij bij het 
GSA als programmabeheerder van de Galileo-diensten. In deze functie gaf hij leiding aan Galileo, het 
wereldwijde satellietsysteem van de EU, in de dienstverleningsfase. Eerder bekleedde Da Costa 
verschillende seniorfuncties in projectmanagement, bedrijfsontwikkeling en institutioneel 
accountmanagement in de ruimtevaartindustrie, op het gebied van bemande ruimtevaart, verkenning van de 
ruimte, lanceerinstallaties en O&O.  

 

Een van de taken van Rodrigo da Costa is het omvormen van het GSA tot het Agentschap van de Europese 
Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA). Hij gaat ervoor zorgen dat de bestaande activiteiten van het 
Agentschap met succes worden voortgezet en dat een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de nieuwe 
taken die volgens het nieuwe mandaat van het Agentschap moeten worden verricht.  
 

Sinds zijn oprichting in 2004 heeft het GSA een ongeëvenaarde bijdrage geleverd aan de EU -
vlaggenschipsatellietsystemen Galileo en Egnos en op die manier belangrijke impulsen gegeven voor de 
onafhankelijkheid en economische groei van de EU. Het Agentschap beschikt over hooggekwalificeerde en 
toegewijde werknemers. Het heeft innovatie en ondernemerschap bevorderd, de dienstverlening geleid en 
de economie van de EU gestimuleerd, vooral door ervoor te zorgen dat Galileo en Egnos in een groot aan tal 
marktsegmenten werden ingevoerd, dankzij hoogwaardige, goed beveiligde satellietdiensten. Met het oog 
op de toekomst zal het EUSPA verder voortbouwen op het werk van het GSA en zal het aanvullende nieuwe 
verantwoordelijkheden op zich nemen bij de uitvoering van verdere onderdelen van het EU-
ruimtevaartprogramma, waaronder activiteiten in het kader van Copernicus (het programma van de Europese 
Unie voor aardobservatie en -monitoring) en GOVSATCOM (het beveiligde satellietcommunicatiesysteem 
van de EU). 

 

Over zijn nieuwe taken zegt Da Costa: “Nu ik uitvoerend directeur van het GSA ben, mag ik leiding geven 
aan een team van uitstekende en toegewijde professionals. Ik verheug mij op het opbouwen van het EUSPA, 
dat een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het ruimtevaartprogramma van de EU. Ik zie uit naar de 
samenwerking met al onze belanghebbenden. Mijn taak is grote uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd dat 
we een rol van betekenis kunnen spelen en ook de EU-burgers kunnen laten zien dat we samen als 
GSA/EUSPA een echte bijdrage kunnen leveren op het gebied van de ruimtevaart in de EU.”  
 

Da Costa is afgestudeerd in ruimtevaarttechnologie aan het Instituto Superior Técnico in Lissabon, heeft een 
masterdiploma in luchtvaart- en ruimtevaarttechniek van de Universiteit Delft en een masterdiploma 
bedrijfskunde (MBA) van het EuroMBA-consortium van Business Schools. 

 
 

 

 
 

 

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
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“Door de activa van het EU-ruimtevaartprogramma ten bate van de EU-burgers te benutten, zal het EUSPA 
een fundamentele bijdrage leveren aan innovatie en economische groei in de Unie. Uitgaand van de huidige 
taken van het GSA op het gebied van dienstverlening, beveiliging en marktinvoering van Egnos en Galileo 
(die zijn uitgebreid met nieuwe taken in het kader van de Europese GNSS-programma’s, Copernicus en 
GOVSATCOM), krijgt het EUSPA een centrale positie bij de bevordering van het gebruik van 
ruimtetechnologie in de hele EU27 en daarbuiten. Ik heb er alle vertrouwen in dat Rodrigo zijn nieuwe functie 
uitstekend zal uitoefenen,” zegt Alberto Tuozzi, waa rnemend voorzitter van de raad van bestuur van het 
GSA. 
 

Hieronder vindt u een link naar een kort video-interview met Rodrigo da Costa. 

 

   

 
 

Over het Europees GNSS-Agentschap (GSA) 
 

Het Europees GNSS-Agentschap (GSA) is verantwoordelijk voor het beheer van operaties, de beveiliging 

en de dienstverlening voor Europa's wereldwijde satellietnavigatiesystemen (‘Global Navigation Satellite 

Systems’, GNSS), Galileo en Egnos. Door samen te werken met belanghebbenden, de industrie, 

dienstverleners en gebruikersgemeenschappen garandeert het GSA het hoogste rendement op de 

Europese GNSS-investeringen, waardoor de ruimtevaarttoepassingen meer baten voor de Europese 

burgers en bedrijven opleveren, innovatie en het concurrentievermogen worden gestimuleerd en een 

duurzame economische groei wordt gewaarborgd. 

Ga voor meer informatie naar de GSA-website 

 

 

Vor meer informatie: 

Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 

Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 

Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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