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A SUA EXCELÊNCIA
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

S/025/2022/XII

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do art.º 182 do Regimento da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à
Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a V. Exa.,
para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao
Governo Regional dos Açores.

Horta, 10 de fevereiro de 2022

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro

Requerimento
SpacePort Santa Maria

Considerando que em dezembro de 2016, é referenciado pela primeira vez, a
localização da ilha de Santa Maria como local preferencial para a construção de
estação de satélites;
Considerando que em 2018 surgem estudos com a conformação da posição
geoestratégica da ilha para o lançamento de microssatélites;
Considerando que em setembro de 2018, foi aberto o processo de criação do
porto espacial, com consulta pública, para conceber, instalar e operar o porto
espacial;
Considerando que durante a anterior legislatura houve uma preocupação
constante de informar a população de Santa Maria durante as etapas mais
relevantes no procedimento, o que atualmente é completamente inexistente;
Considerando que a empresa IlexSpace interpôs recurso em processo contra o
Governo Regional a 24 de maio de 2021.
Considerando as declarações do Coordenador da Estrutura da Missão dos
Açores para o Espaço no dia 12 de novembro de 202, que o “o projeto está
pronto para ser relançado”, tendo sido “revisto, simplificado e melhorado em
alguns aspetos técnicos e jurídicos”
Considerando que no dia 2 de dezembro foi proferida a decisão pelo Tribunal
Administrativo que deu razão ao Governo Regional dos Açores.
Considerando que, a 14 de dezembro foi informado na sala de Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pela Senhora Secretária Regional
da Cultura, Ciência e Transição Digital não existir avanço no processo jurídico
omitindo a já proferida decisão do Tribunal Administrativo;
Considerando as afirmações da Senhora Secretária Regional da Cultura, Ciência
e Transição Digital, em dezembro de 2021, não ser necessário muito tempo para
os procedimentos, uma vez ser necessário apenas rever e lançar um novo
concurso.
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Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis,
vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores, através dos
Deputados abaixo assinado, requerer que seja apresentada a seguinte
informação:

- Qual o estado do concurso da instalação do Porto Espacial na ilha de
Santa Maria? E que tipo de procedimento será o adotado para o referido
concurso?

- Qual a data prevista para o seu lançamento público e o cronograma
previsto?

- E se considera o atual Governo Regional e a Estrutura de Missão para o
Espaço realizar sessões públicas na ilha de Santa Maria para
esclarecimento da população durante os procedimentos que advêm no
futuro recente.

Ilha de Santa Maria, 10 fevereiro de 2022

Os Deputados

Joana Pombo Tavares

João Vasco Costa
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