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Den 16 oktober 2020 tillträdde Rodrigo da Costa som verkställande direktör för Europeiska byrån för GNSS (GSA, som 
snart kommer att omvandlas till Europeiska unionens rymdprogrambyrå). Den 15  september 2020 blev han vald av 
byråns styrelse och den 12 oktober sammanträdde han med Europaparlamentets ITRE-utskott. 
 
Rodrigo da Costa, som är portugisisk medborgare och har arbetat i en rad EU-länder, anslöt sig till GSA som ansvarig 
för Galileos tjänsteprogram i mars 2017. I denna befattning ledde han EU:s globala satellitsystem Ga lileo under fasen 
för tillhandahållande av tjänster. Han har tidigare haft flera högre befattningar inom projektledning, företagsutveckling 
och institutionell kontoförvaltning på rymdindustriområdet, närmare bestämt inom bemannade rymdfärder, utforskning, 
bärraketer och forskning och utveckling.  
 
Den nya direktören kommer nu att arbeta med att omvandla GSA till Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA). 
Han kommer att se till att byråns befintliga verksamhet fortsätter att genomföras framgångsrikt, samti digt som den nya 
verksamhet som krävs enligt det nya mandatet genomförs.  
 
Sedan inrättandet 2004 har GSA bidragit till EU:s flaggskeppssatellitsystem Galileo och Egnos i en omfattning som 
saknar motstycke – och har därmed också på ett betydande sätt bidragit till unionens oberoende och ekonomiska 
tillväxt. Tack vare en högkompetent och specialiserad personal har byrån kunnat främja innovation och entreprenörskap 
samtidigt som den förvaltat tillhandahållandet av tjänster och stimulerat EU:s ekonomi, sä rskilt genom att borga för 
högkvalitativa och säkra satellittjänster och se till att Galileo och Egnos tas i bruk inom ett brett spektrum av 
marknadssegment. EUSPA kommer att ha en framåtblickande ansats och bygga vidare på GSA:s arbete samtidigt som 
nya ansvarsområden för andra delar i EU:s rymdprogram läggs till, inbegripet verksamhet inom ramen för Copernicus 
(det europeiska jordobservationsprogrammet) och det Govsatcom (EU:s säkra satellitkommunikationssystem). 
 
Rodrigo da Costa kommenterar sitt nya uppdrag:  
 
– Att bli byråns verkställande direktör innebär framför allt att få leda ett team av framstående, hängivna yrkesutövare. 
Det ska bli oerhört spännande att ta sig an utmaningen att tillsammans bygga upp ett framgångsrikt EUSPA, en central 
aktör när det gäller EU:s rymdprogram. Jag ser fram emot att samarbeta med alla våra intressenter. Uppgiften är 
omfattande, men jag är övertygad om att vi kommer att kunna axla vår roll och visa EU:s medborgare vad vi kan 
åstadkomma tillsammans inom ramen för EU:s rymdverksamhet som GSA/EUSPA. 
 
Rodrigo da Costa har en universitetsexamen i flyg- och rymdteknik från Instituto Superior Técnico i Lissabon, en 
masterexamen i flyg- och rymdteknik från universitetet i Delft och en masterexamen i företagsekonomi (MBA) från 
handelshögskolornas konsortium EuroMBA. 
 
 
– Genom att utnyttja resurserna i EU:s rymdprogram till förmån för EU-medborgarna kommer EUSPA att spela en 
grundläggande roll när det gäller att bidra till innovation och ekonomisk tillväxt i unionen. GSA:s nuvaran de uppgifter 
när det gäller tillhandahållande av tjänster, säkerhet samt marknadsspridning för Egnos och Galileo kommer att utökas 
genom nya uppgifter inom ramen för det europeiska GNSS-systemet, Copernicus och Govsatcom. Därigenom kommer 
EUSPA att få en nyckelroll när det gäller att ytterligare öka användningen av rymdteknik i och utanför EU27. Jag är 
säker på att Rodrigo kommer att lyckas i sin nya roll, säger Alberto Tuozzi, tillförordnad ordförande i GSA:s styrelse.  
 
Nedan finns en länk med en kort videointervju med Rodrigo da Costa. 

 

 

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


GSA PRESSMEDDELANDE 

WWW.GSA.EUROPA.EU 
Denna inf ormation omfattas av en ansvarsfriskrivning. Meddelande om upphovsrätt och skydd av 
personuppgif ter. 

 

 

 

 
 
Om Europeiska byrån för GNSS (GSA) 
 

Europeiska byrån för GNSS (GSA) är det EU-organ som ansvarar för driften, säkerheten och tillhandahållandet av 
tjänster inom ramen för Europas globala system för satellitnavigering (GNSS), Galileo och Egnos. Genom att samarbeta 
med berörda parter, näringsliv, tjänsteleverantörer och användargrupper säkerställer GSA högsta möjliga avkastning 
på europeiska GNSS-investeringar och borgar för att rymdtillämpningarna kommer till största möjliga nytta för Europas 
medborgare och företag. Dessutom främjar byråns arbete innovation, konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt.  
Besök GSA:s webbplats för mer information. 

 

 

 

 För mer information: 

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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