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Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.° 1 e n.° 2 do art.° 182 do Regimento da Assembléia Legislativa

da Região Autônoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à

Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores e a V. Exa.,

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao

Governo Regional dos Açores.

Ponta Delgada, 13 de abril de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores

Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta
Tel. 292 207 640 • Fax 292 391 086 • email gpps@a1ra.pt
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REQUERIMENTO

OMISSÕES E INDEFINIÇÕES SOBRE O TERCEIRA TECH ISLAND

O projeto Terceira Tech Island foi desenvolvido pelo Governo dos Açores no

âmbito de uma estratégia de mitigação do downsizing das forças norte-

americanas na Base das Lajes.

Este projeto tinha como três pilares:

- A (re)qualificação de recursos humanos para novas tecnologias, através de

entidades certificadas e reconhecidas no mercado;

- A captação de empresas tecnológicas com potencial exportador e que

promovessem a criação de emprego qualificado;

- A valorização da ilha Terceira como um HUB Tecnológico e digital;

Fruto do trabalho desenvolvido e das parcerias conseguidas, o projeto Terceira

Tech Island proporcionou a instalação de 20 empresas no centro da Praia da

Vitória, a criação de mais de 170 postos de trabalho diretos na área do

desenvolvimento de software e mais de 3,5 milhões de euros em remunerações.

Este projeto constitui-se, assim, como uma mais valia significativa para a criação

de emprego qualificado e para o crescimento econômico e social local, bem

como contribuiu para a revitalização do centro urbano da Praia da Vitória.

É entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores que este

projeto tem ainda grande potencial de crescimento e de consolidação,

continuando o caminho de promoção de emprego, criação de novas

oportunidades e afirmação da Praia da Vitória e da Ilha Terceira como um Pólo
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Tecnológico e Digital, com todas as mais valias econômicas e sociais que daí

podem advir.

Infelizmente, o atual Governo Regional parece não partilhar desta visão.

As indefinições e omissões do Governo sobre este tema, podem comprometer

irreversivelmente o seu crescimento, o seu sucesso ou, até mesmo, a sua

existência.

Verifica-se, atualmente, um abandono deste projeto.

Não está claro quem tutela esta matéria na nova orgânica do Governo nem quais

são as intenções futuras sobre o seu desenvolvimento.

Não existe qualquer referência concreta ao Terceira Tech Island na proposta de

Plano e Orçamento para 2021, qual o investimento a fazer, qual a estratégia

definida e o que se pretende para o futuro. i

Estas indefinições promoverão um atraso cientifico e tecnológico na Ilha Terceira

quando os contactos desenvolvidos e os indicadores econômicos previam um

aumento dos postos de trabalho e de novas empresas a instalar.

Em boa verdade, esta é já uma das primeiras conseqüências da decisão

precipitada, errada e apressada de extinguir a SDEA - Sociedade de

Desenvolvimento Empresarial dos Açores, que tinha como uma das suas

competências dinamizar e acompanhar este projeto.

Este projeto não se resume ao pagamento de rendas dos espaços arrendados a

empresas. É muito mais vasto e deve, por isso, ser assumido como estruturante

para o presente e para o futuro, com uma estratégia dinamizadora e promotora

de mais parceiros, mais empresas e que potencie mais emprego.
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Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores, através dos Deputados

abaixo assinados, solicita as seguintes informações:

- Qual a entidade que assumirá a gestão e dinamização do projeto Terceira

Tech Island?

- Qual a orgânica da estrutura que ficará responsável pelo

acompanhamento e dinamização deste projeto?

- Qual a estratégia definida para a captação de novas empresas para o

projeto?

- Qual o valor que será alocado ao projeto, nas suas diversas vertentes?

- Qual a estratégia definida para a manutenção deste importante hub

tecnológico na Praia da Vitória?

- Quais os contactos desenvolvidos com entidades parceiras e futuras

parcerias? Solicita-se envio da documentação referente à correspondência

trocada.

Terceira, 13 de abril de 2021

O Deputado

Berto Messias

Andreia Costa

L A/w/

Sérgio Ávila
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Tiago Lopes

Rodolfo Franca


