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RECAPITULANDO - GNSS E EGNSS

 'Global Navigation Satellite system’ (GNSS) sistema global de
navegação por satélite: constelação de satélites que permitem ao
utilizador determinar a posição no espaço e no tempo.

 O sistema americano GPS e o russo GLONASS são exemplos de GNSS.

 A Europa fornece seu próprio GNSS independente: GALILEO, que será
interoperável com o GPS e GLONASS, permitindo o desenvolvimento
de receptores que podem trabalhar com os três sistemas

 Sistemas de aumentação baseados em satélites (SBAS), como o
EGNOS, o SBAS Europeu, são sistemas regionais que melhoram o
desempenho dos sistemas globais de navegação por satélite
corrigindo erros diferenciais e assegurando integridade.



RECAPITULANDO - GNSS E EGNSS

O desempenho dos sistemas globais de navegação por satélite medem-se
pelos seguintes critérios:

 Precisão: diferença entre a posição, velocidade e tempo real do
receptor e sua medição feita por este.

 Integridade: capacidade do sistema para garantir limiares de
confiança e gerar alertas se anormalidades ocorrerem com dados de
posição.

 Continuidade: capacidade do sistema para funcionar sem
interrupção.

 Disponibilidade: tempo durante o qual o sistema funciona de acordo
com os critérios de precisão, integridade e continuidade
estabelecidos.



CARACRETISTICAS DISTINTIVAS DO GNSS EUROPEU



OS 
Navigation

Good ranging 
signals (3 m, more 
than 75% 
availability)

Excellent timing 
performance (30 ns, 
more than 75%)

SAR 
Forward 

Link

Contribution to 
COSPAS/SARSAT with shorter  
dissemination times (10min) for 
the distress emergency signal 
and better localization accuracy 

PRS Access Good "ranging" 
signals

Manual distribution 
of keys to PRS 
participants

Security 
Monitoring

Centralisation of 
system security 
events in GSMC for 
analysis and 
reporting to address 
cyber-security threat

NIVEIS DE PERFORMANCE GALILEO
BASEADOS NA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL EM 2016



OS SERVIÇOS EGNOS

EGNOS continuará a oferecer os seus serviços a longo prazo

Serviço Aberto Precisão ~1m, Grátis
Disponível desde 

Octubro 2009

Salvaguarda da Vida 
Humana

Precisão ~1m, conforme critérios
definidos para aviação

Disponível desde Março
2011

Serviço de Acceso aos
dados EGNOS

Precisão <1m, correcções feitas
por redes terrestres

Disponível desde Julho
2012



APLICAÇÕES E SERVIÇOS DERIVADOS DO GNSS EUROPEU

A resposta GNSS Europeu às exigências dos diferentes utilizadores



APLICAÇÕES E SERVIÇOS DERIVADOS DO GNSS EUROPEU

As aplicações e serviços derivados de GNSS podem ser divididos nos seguintes 
setores-chave:

 Serviços baseados em localização (LBS)

 Transporte terrestre

 Aviação

 Transporte ferroviário

 Sector marítimo

 Agricultura

 Topografia e Geodésia

 Sincronização



SERVIÇOS BASEADOS NA LOCALIZAÇÃO

 Navegação: planear um percurso tanto para pedestres e como para navegação em
estrada.

 Mapeamento: um utilizador móvel pode criar os seus próprios mapas.

 Geo-publicidade: a capacidade de usar a localização do utilizador para determinar os
hábitos e preferências dos consumidores e criar ofertas comerciais personalizadas.

 Segurança e serviços de emergência: os GNSS em combinação com redes terrestres
podem identificar uma chamada do utilizador em caso de emergência.

 Aplicações de negócios: gestão e monitorização de pessoal cujas tarefas exigem
deslocamentos permitindo aumentar a produtividade e a redução de custos.

 Desporto: monitorização do exercício realizado.

 Jogos e realidade aumentada: informações de localização virtual podem ser
combinadas com fins recreativos ou para melhorar a vida diária.

 Redes sociais: localizadores de amigos inseridos nas redes sociais permitem a
manutenção de contactos e partilha de informações sobre os movimentos.



SERVIÇOS BASEADOS NA LOCALIZAÇÃO

 EGNOS melhora a precisão do GPS, reduzindo o impacto negativo da ionosfera na
determinação da posição. Também pode ajudar a melhorar os serviços que exigem
uma localização mais precisa do usuário, especialmente quando se está em locais
remotos em que a combinação com redes terrestres não é tão eficaz.

 Um dos requisitos essenciais para o desenvolvimento de serviços baseados em
localização é chamado Time To First Fix (TTFF) (o tempo que leva para o receptor a
adquirir sinais e dados de navegação e calcular uma posição), a precisão e
disponibilidade. Os satélites Galileo irão melhorar a disponibilidade dos sinais que
contribuem para melhorar a continuidade dos serviços em áreas urbanas ou áreas de
difícil localização. A contribuição de Galileo para soluções multi-constelação irá
melhorar a precisão e tornar mais rápidas as aplicações de monitoramento TTFF.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS PARA TRANSPORTE POR ESTRADA

 Aplicações para mobilidade inteligente:

 Aplicações de navegação por meio de dispositivos portáteis (PND) ou sistemas de
bordo (IVS - sistemas para veículos inteligentes).

 Gestão de frotas através de receptores de GNSS a bordo de veículos (OBU) que
transmitem a posição que lhes permite monitorar as atividades de logística.

 Acompanhando dos serviços de tráfego rodoviário através do PND ou IVS, que
permitem processar e distribuir informações sobre a localização dos utilizadores de
veículos, clientes ou outros.

 Aplicativos de segurança crítica:

 Aplicações GNSS em veículos podem integrar informações de outros sensores e
tecnologias que permitam melhorar a segurança e conforto do condutor.

 Monitorização de substâncias perigosas pode ser feita através da transmissão da
posição dos veículos, juntamente com outras informações sobre a situação da carga.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS PARA TRANSPORTE POR ESTRADA

 Aplicações relacionadas com a responsabilidade legal ou financeira:

 Sistemas de localização a bordo do veículo permitiem que tanto a cobrança pelo
uso real de estradas como a gestão de estradas em função do
congestionamento.

 As caixas negras a bordo de veículos podem transmitir localização e
comportamento de condução do veículo contribuindo para prémios de seguro
mais equitativos.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS PARA TRANSPORTE POR ESTRADA

 EGNOS melhora a precisão do GPS e permite a confiabilidade da informação de
localização. Já existem iniciativas sistemas de cobrança de tarifas em estrada para o
controlo das substâncias perigosas e para a localização de veículos sob o sistema
europeu eCall.

 Galileo terá um impacto imediato no sector dos transportes rodoviários,
especialmente em áreas urbanas, ao aumentar a disponibilidade. Galileo irá fornecer
autenticação garantindo que a posição de um veículo corresponde a um sinal de
satélite real e não um sinal falso. Esta característica única vai melhorar a segurança
em aplicações de tarifação rodoviária, tacógrafos digitais ou seguros.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA A AVIAÇÃO

 Na aviação utilizam-se equipamento certificado que melhoraram a segurança e 
eficiência da navegação aérea:

 Sistemas GNSS permitiem que uma aeronave siga uma rota ou execute um procedimento 
de aproximação em que é garantida a margem de erro reduzida (PBN).

 Muitos transmissores de localização de emergência - ELT – obrigatório nas aeronaves, 
utilizam GNSS para transmitir a sua posição quando activado.

 A chamada Automatic Depend Surveillance - Broadcast (ADS-B) permite que aeronaves 
comuniquem com o controlo de tráfego aéreo a sua posição automaticamente.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA A AVIAÇÃO

 Muitos pilotos desportivos em vôo visual usam equipamentos GNSS como sistemas
de apoio:

 Mapas móveis mostram-lhes a sua posição no espaço aéreo e ajudá-os a seguir
o seu plano de vôo.

 Aplicações GNSS podem alertar os pilotos para possíveis violações, tais como
entrada não autorizada em espaço aéreo restrito.

 Novas aplicações estão em desenvolvimento que permitem ao piloto visualizar
a posição doutras aeronaves através de transmissões ADS-B que aparecem nos
mapas móveis.

 Os pilotos trasnportam sistemas de localização pessoal que são rotineiramente
equipados com GNSS para facilitar o resgate em situações de emergência.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA A AVIAÇÃO

 Um número crescente de operadores estão a equipar as suas aeronaves com o
EGNOS que lhes permite tirar partido dos procedimentos já publicados, dando-
lhes uma vantagem competitiva ao  quando oferecem os seus serviços, 
incluindo redução do tempo de voo mesmo com condições atmosféricas 
adversas.

 Nova legislação para a obtenção de uma licença de piloto incluí formação nos 
procedimentos de aproximação EGNOS. O desempenho Localizer Performance 
with Vertical Guidance estão prestes a se tornar procedimentos generalizados 
e, portanto, parte integrante da formação de pilotos, incluindo a obtenção da 
autorização Instrument Flight Rules (IFR). Os novos pilotos IFR já tem uma 
certificação LPV.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA A AVIAÇÃO

 Galileo vai contribuir para o estabelecimento de procedimentos e rotas PBN
através da optimização da utilização do espaço aéreo global. Técnicas inovadoras,
tais como aproximações Ground Based Augmentation Systems (GBAS) (com
mínimo equivalente a CAT II ou CAT III) são possíveis com terminais GNSS multi-
constelação e multi-frequência.

 A ICAO trabalha no desenvolvimento de critérios para o uso do Galileo na
aviação.

A Organização Europeia para a Certificação de Equipamentos de Aviação
(EUROCAE) está a desenvolver recomendações para o uso de GNSS, requisitos
para equipamentos GPS/ Galileo/ SBAS e procedimentos de aproximação para o
Galileo/ GPS.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA O TRANSPORTE 
FERROVIÁRIO

 Aplicações GNSS são utilizadas no comando e controle das principais linhas
ferroviárias dentro do chamado Sistemas de Protecção, Comando e Controlo de Alta
Densidade, tanto no âmbito do sistema europeu de controlo de comboios (ETCS)
como no controlo dos comboios (PTC) na América do Norte. GNSS permite dados
adicionais, tal como odometria.

 Nos Sistemas de Protecção, Comando e Controlo de Alta Densidade, o GNSS permite
uma capacidade de sinalização completa, especialmente útil em áreas rurais, onde a
redução de custos é vital para a viabilidade do serviço.

 GNSS serve para posicionamento e rastreamento em tempo real dos recursos (gestão
de frota, manutenção, cobrança infra-estrutura e transferências inter-modais).

 Aplicações GNSS são usados nos sistemas de informação dos passageiros a bordo do
comboio em tempo real, que permite identificar em que ponto da rota onde o
comboio está.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA O TRANSPORTE 
FERROVIÁRIO

 EGNOS, graças a uma maior precisão e integridade de posicionamento, pode
determinar a localização do comboio, sem infra-estrutura terrestre densa ao longo da
rota da linha. O nível adequado para o desempenho de aplicações ferroviárias na área
de segurança utilizando GPS e Galileo (combinado com EGNOS) está a ser investigado.

 No futuro, a combinação de Galileo, GPS e EGNOS irá elevar o nível de benefícios, por
exemplo, no que diz respeito à disponibilidade do sinal em determinadas áreas e à
precisão da posição, reforçando a utilização de aplicações ferroviárias baseadas em
GNSS.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS MARÍTIMOS

A Organização Marítima Internacional divide as aplicações GNSS em
duas categorias: navegação e posicionamento

 Navegação

 Todos os navios de passageiros com mais de 500 toneladas (ou 300
toneladas, no caso de viagens internacionais), utilizam GNSS para
aplicações regulamentadas para navegação. Normalmente, cada
navio tem três terminais GNSS para assegurar redundância.

 Nos outros tipos de navios (tráfego doméstico, de carga
internacional para navios mais pequenos, iates, pequena pesca ...) é
muito frequente o uso de sistemas GNSS.

 Em águas interiores, o GNSS também é usado frequentemente por
razões de segurança.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS MARÍTIMOS

 Posicionamento

 Sistemas GNSS são utilizados para a gestão e controlo do tráfego marítimo (AIS3 e
LRIT4).

 Busca e Salvamento e no âmbito do Cospas-Sarsat, o posicionamento de navios e
pessoas, uma vez activado é transmitido via satélite com as informações
necessárias para permitir o resgate .

 Beacons tipo AIS-SART7, uma vez activados, emitem continuamente mensagens
de aviso, incluindo a localização GNSS, que activa os sistemas AIS em navios que
utilizam a frequência rádio VHF8.

 Sistemas GNSS permitem verificar a posição dos navios de pesca, assim como o
tempo da faina em águas diferentes.

 No âmbito das operações portuárias, os sistemas de rastreamento GNSS
permitiem monitorizar o tráfego e a atracação, carga e descarga.

 Na engenharia naval, sistemas GNSS são usados em tarefas como a instalação de
cabos ou oleadutos.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS MARÍTIMOS

 EGNOS é também utilizado em aplicações de navegação e posicionamento tanto no mar
como em águas interiores, completando a infra-estrutura de transmissão de dados DGNSS.
Os testes realizados pela Comissão Europeia mostraram compatibilidade EGNOS com os
requisitos da Organização Internacional Marítima (IMO) (em especial os requisitos de
precisão para navegação costeira, requisitos de aviso de limite de navegação lateral fora
das áreas portuárias).

 EGNOS também usa beacons AIS SART onde uma maior precisão e confiabilidade de
posicionamento pode ter um impacto real sobre as operações de busca e salvamento.
Correções EGNOS podem ser transmitida através de AIS em ambientes hostis, melhorando
a segurança nas condições de trabalho.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS MARÍTIMOS

 A inclusão de reconhecimento do Galileo como um componente no Sistema Rádio
Navegação Mundial IMO (WWRNS) ocorreu na reunião de 11 a 20 de Maio da IMO. O
Galileo melhora a precisão e a disponibilidade necessária, especialmente para aplicações
de posicionamento.

 Além disso, juntamente com o chamado Forward Link para transmitir chamadas de
socorro e os Centros de Controlo de Missão, Galileo tem um recurso exclusivo dentro da
Cospas-Sarsat: o Return Link que permite informar a pessoa em situação de emergência
que o seu pedido de socorro foi recebido.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA A AGRICULTURA

A agricultura de precisão resulta da aplicação de diferentes tecnologias para melhorar a eficiência na
agricultura e a produtividade das culturas, reduzindo o impacto ambiental.

 Máquinas agrícolas podem usar posicionamento GNSS para optimizar as rotas, minimizando o 
risco de duplicação.

 GNSS permite que máquinas agrícolas executar tarefas de forma autónoma.

 Tecnologias de fluxo variável juntam o posicionamento GNSS com informações obtidas a partir 
de outros sensores e com mapas  digitais para distribuir a quantidade apropriada de sementes 
ou de fertilizante.

 Monitorização do desempenho da máquina de colheita equipada com receptor GNSS pode 
acompanhar o desempenho em áreas específicas de terrenos agrícolas.

 Monitorização da biomassa permite acompanhar o desenvolvimento da cultura numa área 
específica de cultivo.

 Monitorização da condição do solo, pode verificar os níveis de umidade, fertilidade e doenças 
possíveis para optimizar a gestão. As aplicações de posicionamento identificam a posição exacta
das amostras do solo enviadas para os laboratórios. A informação resultante da análise das 
amostras facilita a tecnologia de mapeamento para as tecnologias de fluxo variável.

 GNSS permite o rastreamento do gado e o pastoreio virtual.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA A AGRICULTURA

Aplicações de logística agrícolas incluem:

 Monitorização e gestão de máquinas agrícolas que utilizam informações de GNSS em 
tempo real para saber a localização do equipamento e para a gestão eficiente do 
trabalho.

 Geo-tracking, que melhora a eficiência na monitorização de alimentos, animais e 
produtos usando receptores em animais e veículos e geo-referenciando a localização 
e o tamanho das parcelas.

 A demarcação das parcelas, que é a medição precisa dos limites e do tamanho das 
parcelas agrícolas pode ser feito com o GNSS. No âmbito da Política Agrícola Comum, 
os inspectores usam o posicionamento GNSS para controlos no local liga das 
subvenções ligadas à superficie cultivada.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA A AGRICULTURA

 EGNOS fornece uma solução económica para a agricultura de precisão para optimizar o
desempenho, aumentar a produtividade e reduzir a fadiga do condutor com um investimento
mínimo. EGNOS contribui para o desenvolvimento de soluções através da sua precisão sub-
métrica adequada para culturas como as dos cereais. Também melhora a gestão das
actividades agrícolas, como plantio, distribuição de fertilizantes e herbicidas ou colheita.

 Otimizando o uso de sementes, fertilizantes e herbicidas, bem como reduzir o consumo de
combustível e conforto do condutor contribuem para uma maior produtividade. EGNOS
fornece benefícios para ambos agricultores (maiores margens de lucro) e sociedade (melhorar
o abastecimento de alimentos e agricultura respeitando o meio ambiente).



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA A AGRICULTURA

 Galileo vai melhorar ainda mais a agricultura de precisão, melhorando a disponibilidade e
continuidade do sinal e precisão de posicionamento em tempo real, graças à capacidade de
dupla frequência.

 O serviço comercial Galileo dará acesso a sinais adicionais robusto, com maior fluxo de
dados e de alta precisão (centímetros). Irá permitir uma maior independência dos sistemas
de aumentação terrestres.

 Está a decorrer um demonstrador do Serviço Comercial para apresentar/ testar todas essas
capacidades.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA TOPOGRAFÍA E GEODESIA

 Aplicações em Topografia e Geodesia:

 Mapeamento cadastral estabelece limites para as propriedades usados para as financiar.

 A topografia é indispensável em projetos de engenharia e construção. GNSS permite a a 
automatizaçao da construção graças a aplicações para o controlo das máquinas que 
utilizam desenho 3D.

 Aplicações pessoais facilitam muitas tarefas de posicionamento, incluindo 
levantamentos topográficos, verificando níveis, controlos de construções e demarcação 
de pontos de referência.

 GNSS é usado para definir a localização de pontos cartográficos relacionados com 
questões ambientais ou com planeamento urbano.

 Na indústria mineira,  GNSS facilita a medição e cálculo em cada fase da exploração, 
incluindo controlos de segurança.

 Aplicações em geodésia marinha:

 geodesia marinha abrange um vasto leque de actividades importantes (exploração do 
fundo do mar, marés e estimativa de correntes, etc.) para as quais o GNSS contribui.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA TOPOGRAFÍA E GEODESIA

 EGNOS fornece uma solução de base, eficiente e económica. É interessante para aplicações
de geodesia que exigem níveis mais elevados de precisão do que aquelas que o GPS
proporciona e traz um valor acrescentado a custo zero de que podem beneficiar, por exemplo,
municípios ou autoridades florestais.

 Aplicações geodesia de gama alta exigem um elevado nível de precisão e disponibilidade em
ambientes hostis. O serviço comercial Galileo de alta precisão irá satisfazer o nível de precisão
exigido para muitas aplicações cadastrais orientadas para construção e exploração mineira.

 Galileo vai oferecer um elevado nível de desempenho, aumentando o número de frequências
disponíveis e aumentando o número de satélites visíveis. Outras aplicações incluindo
autenticação Galileo estará disponível via o serviço comercial e a autenticação do serviço
aberto – autenticação.



APLICAÇÕES E SERVIÇOS GNSS PARA A SINCRONIZAÇÃO

 A função de sincronização é usada em várias actividades de telecomunicações,
incluindo a transferência de transmissões em redes sem fio, a alocação de fusos
horários, entre outros

 Nas redes de distribuição de energia, a sincronização é crítica em todas as operações
que requerem medições frequentes de estado da rede e para determinar a
localização de falhas em redes de transmissão.

 No sector financeiro, GNSS é usado para certificar o tempo exacto da transação,
permitindo estabelecer relações causais e sincronizar sistemas informáticos
financeiros.



AO SERVIÇO DO UTILIZADOR

 Centro de Serviços Galileo operado pela GSA

www.gsc-europa.eu

 Publicaçao Periódica de Avisos aos utilizadores do Galileo 
[Notice Advisory to Galileo Users (NAGUs)] e do estado da 
constelação,

 Visitas e solicitações dos utilizadores tem aumentado

 Novas funcionalidades em desenvolvimento previstas para 
os serviços iniciais:

 Servicios de assinatura.

 Informação mensal do serviço
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DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA DO GALILEO

Galileo Open Service Signal In Space Interface 
Control Document (OS SIS ICD)
Versão 1.2 in November
end 2015

Galileo OS Service Definition Document
Primeira versão em 2016 com a performance dos Serviços Iniciais

Versão actualizada em 2017-2018 com mais dados consolidados
da performance de capacidade total (FOC)

Galileo NeQuick
Ionospheric Model

Versão 1.1 publicada
em Abril 2015 

Galileo SIS Operational Status Definition
Versão 1.0 schedule for publication in June 2016



CONCLUSÃO

• OBRIGADA PELA ATENÇÃO

• Perguntas ?

http://ec.europa.eu/galileo
http://ec.europa.eu/egnos
www.gsc-europa.eu

http://ec.europa.eu/galileo
http://ec.europa.eu/egnos
http://www.gsc-europa.eu/


• BACK-UP SLIDES
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Deploying the infrastructure

Providing services as 
they come on stream

Establishing Galileo 
in the market

PROGRAMME PRIORITIES



"GNSS" Budget: Fundamental Elements

• GSA: "Promoting the development of fundamental elements 
such as Galileo-enabled chipsets and receivers"
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H2020 MAS PROJECTS 2015 BUDGET DURATION

Timing Services (3 Tenders received) 700 K€ 18 months

Regional Services (3 Tenders) 700 K€ 21 months

Ionosphere Prediction (3 Tenders) 700 K€ 24 months

Signals Evolutions (3 Tenders) 600 K€ 24 months

ARAIM (5 Tenders) 1.1 M€ 21 months

EGNOS Authentication (2 Tenders) 300 K€ 12 months

Commercial Services (1 Tender) 1 M€ 18 months

H2020 MAS PROJECTS 2016 BUDGET

Innovative Concepts (specific project TBD)

3.3 M€Search and Rescue

PRS, Definition of Service Evolution

EGNOS Services Evolution 900 K€

H2020 MAS PROJECTS 2017 BUDGET

Innovative Concepts (specific project TBD)

3.4 M€Commercial Service

Signals Evolution

EGNOS Services Evolution 500 K€

• 2015: First awarding decisions will be soon communicated.
Projects will start between end 2015 and beginning 2016.

H2020 GNSS MISSION & SERVICES

• 2016 & 2017: Calls for proposals indicative timetable 2nd quarter



Navigation solutions powered by Europe
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H2020 – EGNSS Mission and Services related R&D

 2015 Work Programme (5,6 M€ - Public procurements)

5 projects on going

 Timming Services

 Ionosphere Prediction Service

 Signals Evolution

 EGNOS Authentication

 Galileo Regional Service

2 projects to be started (procurement process being finalized) 

 2016 Work Programme (3,3 M€ for Galileo – 0,9 M€ for EGNOS)

ITTs in Q2 2016

 Innovative concepts - Public Regulated Service - Search and Rescue

 EGNOS innovative concepts – M&S adaptations

 2017 Work Programme (3,2 M€ for Galileo – 0,7 M€ for EGNOS)

ITTs in Q2 2017

 Innovative concepts – Commercial Service – Signals evolution

 EGNOS innovative concepts – M&S adaptations



Navigation solutions powered by Europe
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H2020 – EGNSS Applications (1/2) 

EU contribution for funded projects split by market segment 

(number of projects between parentheses)

EGNSS Applications

Aviation (9)
22,0%

Road (6)
16,1%

Rail (3)
13,9%

Awareness raising and 
capacity building (5)

9,7%

LBS - Location Based 
Service (5)

8,6%

Maritime (3)
6,3%

Agriculture (2)
5,5%

Surveying/Mapping (4)  
5,5%

Timing/Synchronisation 
(1) 5,4%

Search and Rescue (1)
5,3%

Thread (1)
1,8%



Navigation solutions powered by Europe
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H2020 – EGNSS Applications (2/2) 

 No call for proposals in WP 2016 Work programme

 2017 Work Programme (indicative budget 33 M€)

Call for Grants (Opening 08/11/2016 – deadline 01/03/2017)

 Transport Applications (Innovation actions – EU funding 1-3 M€/Project)
o Aviation

o Road

o Maritime

o Rail

 Mass market applications (Innovation actions – EU funding 1-3 M€/Project)
o Mobility as a service and Smart Cities

o Intrenet of Things

o Commercial and social LBS

 Professional applications (Innovation actions – EU funding 1-3 M€/Project)
o Agriculture

o Surveying and Mapping

o Timing and Synchronisation

o Other professional applications

 Awareness raising and capacity building (CSA - EU funding 0,5-1 M€/Project)





Navigation systems application: Enabled end-users benefits

Health, education and lifestyle: Health, education and lifestyle is a wide and 
heterogeneous economic segment including various sectors related to 
fundamental well-being needs of an individual. This segment includes tourism, 
culture, clothing, sport, leisure activities and of course health and education 
systems.

Meteorology & climate change: Meteorology includes all atmosphere scientific 
researches and weather related operational services for citizens, industries and 
governments. This segment also includes all activities related to climate change 
monitoring and mitigation. 

Disaster management: Disaster management includes all activities related to the 
creation and implementation of disaster effects mitigation plans. Disasters include 
all natural and human made disasters such as floods, extreme temperatures, 
earthquake, diseases, war or economic crash. By extension, disaster management 
also includes activities related to threats reduction plans.

Governmental activities: Governmental activities include all executive actions of 
the group of people exercising authority over a politically organised territory, 
institutions or set of political systems. This includes a wide range of activities 
aiming at improving the safety and well-being of citizens but also country 
economic development and external actions.



Navigation systems application: Enabled end-users benefits

Natural resources exploitation: Natural resources are “materials or substances 
occurring in nature which can be exploited for economic gain” This includes for 
instance water, forests, agricultural resources or energy resources (mining, oil & gas, 
renewable resources…). This economic segment covers all activities related to the 
prospection, exploitation and protection of these natural resources.

Infrastructures: Infrastructures are “the physical components of interrelated 
systems providing commodities and services essential to enable, sustain, or 
enhance societal living conditions.” Infrastructures include “hard” infrastructures, 
referring to physical networks and components but also “soft” infrastructures 
referring to systems such as a financial system.

Transport & Logistics: Transport covers operations of air, land and sea vehicles 
used to move people or objects between two locations. Transport infrastructures 
such as highways, airports or seaports are addressed in the segment 
“Infrastructures”. Logistics is the process of obtaining, producing and distributing 
material and product in the proper place and in proper quantities.



For each economic area, end-users benefits have been assessed in a quantitative (when
possible) and qualitative way and classified in 4 categories:

 Economic benefits: contributions of space enabled services and products to the
economic development of the activity. This includes for example costs reduction,
efficiency improvement or market expansion.

 Environmental benefits: contributions of space enabled services and products to
environment protection. This includes natural events (e.g. forest fires) and human
activity environmental impacts mitigation.

 Social benefits: contributions of space enabled services and products to EU citizens’
well-being, safety and collective development. This includes improvement of health
and literacy or reduction of digital divide.

 Strategic benefits: contributions of space enabled services and products to
governmental strategic objectives such as border control, defence, technology
independence or international presence.
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