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SUA EXCELÊNCIA
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

S038/2021/XII

Assunto; Substituição do Requerimento

Para efeitos de substituição do requerimento nosso ofício S037/2021/XII, o
Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à Mesa da Assembléia Legislativa da
Região Autônoma dos Açores e a V. Exa. o documento que se anexa.

Ponta Delgada, 21 de janeiro de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro
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AÇORES

REQUERIMENTO

Porto Espacial em Santa Maria

Nos últimos anos, os Governo do Partido Socialista desenvolveram um conjunto

de ações ao nível do sector espacial de relevante importância para a ilha de
Santa Maria, quer ao nível da instalação de infraestruturas, como a criação de
um quadro legislativo regional que permite que a Região promova a salvaguarda
dos interesses específicos dos Açores;

Nesse âmbito, foi lançado um procedimento concursal com vista à instalação de
um Porto Espacial, em Santa Maria, infraestrutura essa que, considera o Partido
Socialista, se reveste de primordial importância para a Ilha, para a Região e
mesmo para o País;

Atendendo a que no decorrer do mês janeiro foi anunciado, pela Senhora

Secretária Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital, através dos Órgãos
de Comunicação Social, a apresentação de duas propostas em resposta ao

processo concursal a decorrer para instalação do Porto Espacial de Santa Maria;

Sabendo-se, que desde o início deste projeto, numa atitude de diálogo e
transparência para com os Marienses, foram efetuadas três apresentações

públicas com as forças vivas da ilha e população em geral, para além de uma
reunião com o Conselho de Ilha de Santa Maria em Outubro de 2020, já em

período de Pandemia, onde sempre foram dadas todas as informações sobre o
Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores
Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta
Tei. 292 207 640 • Fax 292 391 086 • email gpps@alra.pt

www.psacores.org • www.jsacores.org

•'

i

GRUPO
PARLAMENTAR
Partido Socíaiista
AÇORES

ponto situação do projeto, com toda a clareza e transparência, ^mas sem
comprometer o sigilo que um projeto deste cariz envolve;

E considerando, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que importa

perceber qual a posição deste Governo sobre tão importante projeto numa área
emergente e capaz de colocar os Açores como parte interessada e determinante
no desenvolvimento, conhecimento e estudo do espaço;

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, vem o Grupo Parlamentar do Partido
Socialista, através dos Deputados abaixo assinados, questionar o Governo
Regional dos Açores, sobre o seguinte:

1. Para quando prevê, o Governo Regional, promover, em Santa Maria, uma
nova Sessão Pública para apresentação do ponto de situação do projeto

de instalação de um Porto Espacial em Santa Maria, à semelhança do
que vinha sendo desenvolvido pelo anterior Governo do Partido
Socialista, destinado à população em geral?

2. Qual a posição deste Governo sobre o referido projeto e se reconhece a

importância inequívoca que o mesmo se reveste para a Ilha de Santa
Maria, para os Açores e para Portugal, no sector espacial?

3. O Governo Regional já diligenciou no sentido de perceber o ponto

situação relativamente ao "recrutamento" do novo Presidente da Agência

Espacial Portuguesa - Portugal Space, assim como o sobre os trabalhos
e ações que a mesma Agência pretende desenvolver em Santa Maria nos
próximos meses?
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4. Qual o ponto de situação do procedimento concursa! para a recuperação
do edifício histórico "Casa do Diretor", para instalação definitiva da sede

da Agência Espacial Portuguesa, que se encontra provisoriamente

instalada nas instalações da RAEGE em Santa Maria e cujo projeto foi
apresentado pelo anterior Governo do Partido Socialista?

Horta, 20 de janeiro de 2021
Os Deputados,

Bárbara Chaves

A
João Vasco Costa
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