
30 de maio de 1975. 10 
países pioneiros assinam a 
«certidão de nascimento» da 
ESA: Alemanha, Bélgica, 
Dinamarca, Espanha, 
França, Itália, Países Baixos, 
Suécia, Suíça e Reino 
Unido. A Irlanda, signatária 
em 11 de dezembro de 
1975, é igualmente um 

membro fundador. Nessa 
altura, os Estados-membros 
consideravam que, perante as 
duas superpotências espaciais 
– os Estados Unidos e a 
União Soviética – nenhum 
país europeu isolado tinha 
capacidade para competir 
com elas. A exploração 
espacial exige a concentração 

A Agência Espacial Europeia (ESA) foi criada em 1975. 
Compreendia então 11 Estados-membros. Hoje tem 22  
e todos colaboram para alcançar os objetivos definidos  
na sua convenção constitutiva.

41 anos de cooperação 
no espaço  

1. A ESA e nós

A ESA e nós

de recursos humanos, 
técnicos e financeiros. A 
criação da ESA representou 
um acontecimento global 
inédito que viria a congregar 
reconhecimento e apoio 
internacionais para a sua 
indústria.
Enquanto porta de acesso 
da Europa ao espaço, a ESA 

desenvolve a sua atividade 
num vasto conjunto de áreas.
O Conselho da ESA reúne 
ministros europeus com 
periodicidade regular para 
delinear em termos gerais o 
seu programa para o futuro 
e assumir compromissos 
financeiros adequados. 
Convoca reuniões de 
representantes dos Estados-
membros quatro vezes por 
ano.
O Conselho tem-se 
reunido ainda em sessão 
conjunta com o Conselho 
da União Europeia a fim 
de coordenar a política 
espacial europeia. O sistema 
global de navegação por 
satélite Galileo e o programa 
de observação da Terra 
Copernicus estão a ser 
implementados graças a essa 
coordenação.

22 Estados, uma Agência
Em 2016, a ESA conta com 22 Estados-
membros: Áustria, Alemanha, Bélgica, 
Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, 
Polónia, Portugal, República Checa, 
Roménia, Suécia, Suíça e Reino Unido. 

Sete destes países possuem a sua própria 
agência espacial nacional: Alemanha 
(DLR), Áustria (FFG), França (CNES), Itália 
(ASI), Polónia (POLSA), Roménia (ROSA) 
e Reino Unido (UKSA).  Dos restantes 15 
alguns têm um departamento espacial 
sob tutela ministerial, ou têm acesso ao 
setor espacial porporcionado pela ESA. A 

ESA assinou acordos de cooperação com 
mais sete países da UE: Bulgária, Chipre, 
Eslováquia, Eslovénia, Letónia, Lituânia e 
Malta. Foi celebrado em 2016 um acordo 
de associação com a Eslovénia. Estão em 
curso negociações com a Croácia. A ESA e 
o Canadá estão vinculados por um acordo 
de cooperação desde 1979.

ES
A 



Repartição do orçamento da ESA de 2016 Financiamento por Estado-membro (excluindo programas 
para outros parceiros institucionais)

12 euros por ano por 
cidadão: para fazer o quê?
12 euros por ano por cada cidadão dos Estados-membros: 
o orçamento da ESA ascende a 5,25 mil milhões de euros 
em 2016. Este valor é quase nove vezes menor do que o 
orçamento dos EUA para o espaço.

Dois terços (71,2%) deste orçamento 
são financiados pelos Estados-membros. 
Estes efetuam contribuições «obrigatórias» 
para o Programa Científico e para os 
custos de funcionamento da ESA, na 
proporção do produto interno bruto 
(PIB) nacional. Os demais programas – 
Voos Espaciais Tripulados, Lançadores, 
Telecomunicações, etc. – são «opcionais», 
financiados numa base pontual pelos 
países que pretendem participar. Os 
28,8% restantes do orçamento da ESA são 
financiados por parceiros institucionais, 
como a organização intergovernamental 
Eumetsat e a União Europeia.
Do lado das despesas, cerca de 85% do 
orçamento são atribuídos à indústria 
europeia. Os 15% restantes representam 
os custos de funcionamento da ESA, 
incluindo as instalações e as despesas 
de pessoal. Aplica-se o princípio de 
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«justo retorno geográfico»: as despesas 
da ESA em cada Estado-Membro são 
proporcionais às contribuições financeiras 
realizadas por cada um dos «22», seja para 
investigação ou para o desenvolvimento e 
construção de naves espaciais.

Em primeiro lugar,  
a Observação da Terra.
Entre as prioridades da ESA, a 
Observação da Terra absorve 30,5% dos 
fundos orçamentais. Esta área estratégica 
inclui o desenvolvimento e a colocação 
em órbita de satélites, no âmbito do 
programa europeu Copernicus, assim 
como a recolha de dados e operações de 
processamento.
Representando 20% do orçamento 
da ESA, os Lançadores ocupam 
igualmente uma posição importante na 
estratégia espacial europeia, uma vez que 

proporcionam acesso autónomo ao espaço. 
Esta rubrica cobre o desenvolvimento 
e as operações da família de lançadores 
da Europa e as respetivas infraestruturas 
dedicadas no Porto Espacial Europeu em 
Kourou, na Guiana Francesa.
Em terceiro lugar, a Navegação absorve 
11,6% do orçamento da ESA: esta rubrica 
envolve operações para o desenvolvimento 
e lançamento da constelação em órbita 
de satélites de navegação, no âmbito dos 
programas Galileo e EGNOS. 
Seguem-se o Programa Científico (9,7% 
do orçamento); a formação e apoio em 
missões para os astronautas da ESA 
(7%); as Telecomunicações e Aplicações 
Integradas (6,8%); a Exploração 
Robótica do espaço e desenvolvimento 
de experiências científicas (3,7%); o 
Apoio Tecnológico, incluindo a criação de 
centros de incubação de empresas (1,9%). 
Por último, é atribuída a percentagem 
de 0,2% ao Conhecimento da Situação 
no Espaço. Os custos de funcionamento 
e outros custos da Agência representam 
8,6% das despesas.

Rentabilidade do investimento
A Carta de Valores da ESA estabelece:  
«Os nossos programas são financiados 
pelos governos dos Estados-membros 
e, através destes, por milhões de 
contribuintes europeus. Por conseguinte, 
a competência é vital a todos os níveis 
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Conhecimento da situação 
no espaço

0.2%, 12.9 M€

Apoio tecnológico*
1.9%, 99.5 M€

Exploração robótica e Prodex
3.7%, 192.8 M€

Navegação*
11.6%, 609.5 M€

Telecomunicações 
e aplicações integradas *

6.8%, 359.3 M€

Voos espaciais tripulados
7.0%, 365.1 M€

Lançadores
20.0%, 1051.2 M€

Acordos com os 
estados europeus 
cooperantes
0.1%, 4.0 M€

Atividades básicas 
4.4%, 232.1 M€

Programa científico 
9.7%, 507.9 M€

Atividades 
associadas ao 
orçamento geral  
4.1%, 214.8 M€

Observação da 
Terra * 
30.5%, 1603.5 M€

M€ : Milhões de 
euros
*Inclui programas 
implementados 
para parceiros 
institucionais

Outras receitas :
5.5%, 204.4 M€

CA: 0.4%, 13.2 M€

UK: 8.7%, 324.8 M€

CH: 3.9%, 146.4 M€

SE: 2.0%, 73.9 M€

ES: 4.1%, 152.0 M€

RO: 0.7%, 26.1 M€

PT: 0.4%, 16.0 M€

PL: 0.8%, 29.9 M€

NO: 1.6%, 59.6 M€

NL: 2.7%, 102.6 M€

LU: 0.6%, 22.0 M€

IT: 13.7%, 512.0 M€

IE: 0.6%, 23.3 M€

AT: 1.3%, 47.6 M€

BE: 5.0%, 188.9 M€

CZ: 0.4%, 15.6 M€

DK: 0.8%, 29.5 M€

EE: 0.0%, 0.9 M€

FI: 0.6%, 21.6 M€

FR: 22.6%, 844.5 M€

DE: 23.3%, 872.6 M€

GR: 0.3%, 11.9 M€
HU: 0.1%, 5.0 M€

2016 budget
5.25 M€

Total:
3.74 M€



para assegurar que tais programas sejam 
conduzidos de acordo com os mais 
elevados padrões, indo ao encontro das 
necessidades da sociedade europeia e dos 
seus governos, e que os fundos recebidos 
dos Estados-membros sejam aplicados de 
forma responsável e para fins meritórios.»
Existem indicadores sobre a rentabilidade 
do investimento em relação às 
contribuições dos Estados-membros. 
Assim, em 2015, a Associação Europeia 
das Organizações de Investigação e 
Tecnologia (EARTO) publicou um 

relatório em que calcula que, por cada 
euro investido por um país numa 
organização como a ESA, aquele recebe 
um retorno de quatro euros por via dos 
diversos circuitos fiscais. Um estudo 
realizado no Reino Unido em 2015 sobre 
as vantagens que advêm para o país de ser 
membro da ESA confirmou esta relação 
de 1:4, a qual é reforçada por repercussões 
económicas cujo valor é 6 a 12 vezes 
superior ao montante do investimento 
inicial.   

Da Rosetta ao Planck, 
via Galileo
Não é possível narrar os mais 
de 40 anos de história da ESA em 
poucas linhas. Contudo, refira-
se sucintamente que a Agência 
lançou 14 missões emblemáticas 
no sistema solar, nove das quais 
ainda estão em curso. Estas 
incluem as missões Rosetta e 
Gaia. Nestas missões, a ESA lançou 
11 orbitadores e três telescópios 
espaciais: Planck, Herschel e Gaia. 
No total, foram realizados cerca de 
250 lançamentos a partir do Porto 
Espacial Europeu em Kourou, na 
Guiana Francesa: na sua maioria, 
lançamentos dos Ariane 1 a 5 e 
ainda do Soyuz e do Vega. Está 
previsto para breve o Ariane 6.  
A ESA está a planear um conjunto 
ambicioso e abrangente de 
programas para implementação nos 
próximos anos.

A ESA e nós. 3

A ESA a nível global
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«Regressar à Lua:  
um trampolim para 
Marte»
Para Jan Woerner, diretor-geral da ESA, o espaço 
ainda tem muito a oferecer à humanidade.

AINDA É POSSÍVEL OS PROGRAMAS ESPACIAIS 
CONTRIBUIREM COM ALGO DE NOVO PARA A 
SOCIEDADE? NÃO TEREMOS JÁ ATINGIDO OS LIMITES 
DO QUE O ESPAÇO PODE OFERECER À HUMANIDADE?
Os benefícios das atividades espaciais e a sua 
importância para a sociedade em geral têm 
aumentado substancialmente ao longo do tempo. 
Hoje, somos os beneficiários desta tendência, 
designadamente em termos de previsões 
meteorológicas mais exatas em qualquer hora ou 
lugar. O espaço também nos proporciona ferramentas 
e dados fiáveis que nos ajudam a compreender 
desafios à escala planetária. Os satélites ajudam a 
acompanhar a propagação de epidemias, como o 
ébola, possibilitando assim ações rápidas de alerta 
e resposta. Os satélites são igualmente um meio 
de facultar acesso à educação em áreas remotas, 
nomeadamente graças à aprendizagem digital. 
Referimos apenas três exemplos, mas o potencial 
das aplicações espaciais para contribuir para o 
desenvolvimento da humanidade no seu todo e 
responder aos desafios da sociedade moderna 
ultrapassa largamente esse âmbito. 

A QUESTÃO DA SEGURANÇA É MOTIVO DE 
PREOCUPAÇÃO PARA OS CIDADÃOS EUROPEUS. 
EM QUE PONTO SE ENCONTRAM OS PROGRAMAS 
ESPACIAIS QUE RESPONDEM A ESTA PREOCUPAÇÃO E 
QUAL O SEU OBJETIVO?
Na Europa, os programas espaciais em matéria de 
segurança são conduzidos, na sua maioria, a nível 
nacional. No entanto, a ESA e a UE começam 
igualmente a apostar em conjunto em programas 
com uma dimensão de segurança, como o Galileo, 
o Copernicus e, em breve, também provavelmente o 
SSA/SST e o GovSatcom. 
A nível europeu, a ESA está a responder a exigências 
de maior segurança através de sistemas espaciais e 
para estes. Os cidadãos esperam dos seus governos 
que garantam a sua proteção e cibersegurança, e os 
programas espaciais são instrumentais para satisfazer 
esta exigência da sociedade. 

HÁ PLANOS PARA REGRESSAR À LUA NOS PRÓXIMOS 
ANOS?
A Lua é um tema de grande interesse para a 
exploração científica. Desde que o ser humano aterrou 
na Lua, em 1969, as várias nações vocacionadas para 
a navegação espacial têm lá enviado regularmente 
missões robóticas. Há quinze anos que temos uma 
presença humana contínua no espaço em órbitas 
terrestres baixas: a tripulação a bordo da Estação 
Espacial Internacional. Chegou a altura de passar 
à etapa seguinte. Sendo a Lua um trampolim para 
a exploração de Marte, existe toda a probabilidade 
de que venham a ser concebidas missões lunares, 
robóticas e tripuladas, no futuro. A realização de mais 
atividades no que é o corpo celeste mais próximo da 
Terra servirá certamente de inspiração e motivação a 
gerações vindouras para que se envolvam em matérias 
técnicas e científicas.

QUE PAPEL TERÃO NO FUTURO AS ORGANIZAÇÕES 
PRIVADAS, QUE SE ENVOLVERAM RECENTEMENTE NO 
SETOR ESPACIAL? QUAIS SÃO OS RISCOS E VANTAGENS 
DESTE DESENVOLVIMENTO PARA A SOCIEDADE EM 
GERAL?
Prevê-se que as empresas do setor privado venham 
a desempenhar um papel cada vez mais importante, 
particularmente na exploração de atividades 
espaciais lucrativas, como é o caso, por exemplo, das 
telecomunicações e de algumas atividades de I&D. 
Estas atividades costumavam ser desenvolvidas por 
agências espaciais financiadas pelo erário público. 
Todavia, estão a tornar-se cada vez mais uma proposta 
atrativa para os financiadores privados, sobretudo 
agora que o investimento em tecnologias espaciais 
em desenvolvimento se afigura menos arriscado. Esta 
transferência de responsabilidade proporciona uma 
oportunidade para as agências estatais se concentrarem 
em aspetos específicos de I&D tecnológicos, tais 
como sistemas e materiais de propulsão avançada. 
No entanto, se a gestão da capacidade espacial e os 
benefícios que oferece saíssem da alçada do setor 
público, o resultado poderia ser uma utilização menos 
sustentável e menos ética dos recursos do espaço e 
uma maior desigualdade social.

EM QUE ÁREAS COOPERA A ESA COM PARCEIROS 
INTERNACIONAIS?
As relações internacionais servem, em primeiro lugar, 
para prestar apoio aos programas da Agência. Podem 
também servir para reforçar a posição da Europa 
como protagonista global, para promover os valores 
europeus por meio de projetos orientados para as 
áreas das Ciências da Terra, da proteção ambiental, do 
desenvolvimento sustentável, da educação, do acesso 
ao conhecimento e aos dados, bem como para prestar 
apoio aos países em desenvolvimento.   

Jan Woerner 
é diretor-geral da ESA 
desde 1 de julho de 
2015. Formado em 
engenharia, presidiu 
de 2007 a 2015 à 
Comissão Executiva 
do DLR (Deutsches 
Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt), o Centro 
Aeroespacial Alemão.
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