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Novo diretor executivo da Agência do GNSS 
Europeu (GSA — futura EUSPA) assume 
funções 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
    

 

Em 16 de outubro de 2020, Rodrigo da Costa assumiu o cargo de diretor executivo da Agência do GNSS 
Europeu (GSA, prestes a tornar-se na Agência da União Europeia para o Programa Espacial — EUSPA). 
Após a sua eleição pelo Conselho de Administração da GSA em 15 de setembro de 2020, reuniu com a 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE) do Parlamento Europeu, em 12 de outubro de 
2020. 
 

O português Rodrigo da Costa desempenhou funções em vários países da União Europeia (UE) e era desde 
março de 2017 gestor de projetos dos serviços Galileo na GSA, sendo responsável pela direção do sistema 
global de navegação por satélite da UE, na sua fase de prestação de serviços. Anteriormente, tinha ocupado 
vários lugares de direção de projetos, de desenvolvimento empresarial e de gestão de clientes institucionais 
na indústria espacial, nas áreas de voos tripulados, exploração, lançadores e Investigação e 
Desenvolvimento.  

 
Rodrigo da Costa trabalhará a partir de agora na transformação da GSA em Agência da União Europeia 
para o Programa Espacial (EUSPA). Garantirá que as atividades atuais continuam a ser bem executadas, 
ao mesmo tempo que vão sendo assumidas outras atividades  necessárias para a realização do novo 
mandato da Agência.  

 
Desde a sua criação em 2004, a GSA deu um contributo inigualável para o desenvolvimento dos sistemas 
de navegação por satélite da UE Galileo e EGNOS, contribuindo significativamente para a indepe ndência e 
o crescimento económico da União. Contando com pessoal altamente qualificado e dedicado, a Agência 
reforçou a inovação, promoveu o empreendedorismo, dirigiu a prestação de serviços e estimulou a economia 
da UE, em especial assegurando a adoção dos sistemas Galileo e EGNOS numa vasta gama de segmentos 
de mercado, graças a serviços seguros de navegação por satélite de alta qualidade. De olhos postos no 
futuro, a EUSPA apoiar-se-á no trabalho desenvolvido pela GSA e assumirá novas responsabilidades 
relativamente a outras componentes do programa espacial da UE, incluindo atividades no âmbito do 
Copernicus (Programa Europeu de Observação da Terra), e do GOVSATCOM (sistema de comunicação 
segura por satélite da UE). 

 

Ao comentar as suas novas funções, Rodrigo da Costa declarou: «Tornar-me diretor executivo da Agência 
significa, antes de mais, dirigir uma equipa de profissionais excelentes e dedicados. Estou imensamente 
entusiasmado com esta oportunidade de construir o sucesso da EUSPA, que certamente dará um contributo 
fundamental para o programa espacial da UE. Aguardo com expetativa a oportunidade de trabalhar com 
todas as partes interessadas. A tarefa é vasta, mas estou confiante de que poderemos cumprir o nosso 
papel, demonstrando aos cidadãos da UE o que juntos podemos fazer no quadro das atividades espaciais 
da UE enquanto GSA/EUSPA.» 

 

Rodrigo da Costa é formado em Engenharia Aerospacial pelo Instituto Superior Técnico em Lisboa, tem um 
mestrado em Engenharia Aerospacial pela Universidade de Delft e um  MBA do consórcio EuroMBA de 
escolas de gestão. 

 
 

 
 

 

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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«Ao explorar os ativos do programa espacial da UE em benefício dos cidadãos da UE, a EUSPA terá um 
papel fundamental na contribuição para a inovação e o crescimento económico da União. As atuais tarefas 
da GSA em matéria de prestação de serviços, segurança e adoção pelo mercado do EGNOS e do Galileo, 
reforçadas pelas novas tarefas relacionadas com o GNSS Europeu, o Copernicus e o GOVSATC OM, 
colocarão a EUSPA numa posição central para fomentar ainda mais a uti lização das tecnologias espaciais 
em toda a UE-27 e não só. Estou convicto de que Rodrigo da Costa desempenhará a sua nova missão com 
distinção», declarou Alberto Tulozzi, presidente em exercício do Conselho de Administração da GSA. 

 
Figura a seguir a hiperligação para uma breve entrevista em vídeo com Rodrigo da Costa.  

   

 
 

 
Sobre a Agência do GNSS Europeu (GSA) 

 

A Agência do GNSS Europeu (GSA) é a Agência da União Europeia responsável pela gestão das 

operações, da segurança e da prestação de serviços para os Sistemas Globais de Navegação por Satélite 

(GNSS) Galileo e EGNOS. Ao trabalhar com as partes interessadas, a indústria, os p restadores de 

serviços e as comunidades de utilizadores, a GSA garante o maior retorno dos investimentos do GNSS 

europeu, multiplicando os benefícios das aplicações espaciais para os cidadãos e as empresas europeus, 

promovendo a inovação e a competitividade e garantindo um crescimento económico sustentável. 

Para mais informações, visite o sítio Web da GSA. 
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