
 

 

 
 

   

  A SUA EXCELÊNCIA  

                                                                                        O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

                                                                                        DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

     S/082/2022/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. 

 

Ponta Delgada, 3 de maio de 2022 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

O Presidente do Grupo Parlamentar  

 

Vasco Alves Cordeiro 

 

E/1328/2022 Proc.º 054.02.03/2/XII 03/05/2022  
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REQUERIMENTO 

DESINVESTIMENTO DO GOVERNO REGIONAL NO PROJECTO TERCEIRA 

TECH ISLAND – FALTA DE APOIO ÀS FORMAÇÕES 

 

O Governo Regional dos Açores está a desinvestir no Projecto Terceira Tech 

Island (TTI).  

Em apenas 17 meses de exercício de funções deste executivo, o TTI já perdeu 

três empresas. 

Além disso, temos informação de algumas empresas que estavam interessadas 

em instalar-se mas, por falta de resposta e de interesse do Governo Regional, 

desistiram de integrar este projecto. 

A falta de empenho do Governo Regional e dar continuidade e fazer crescer o 

TTI, bem como da inexistência de uma estrutura de acompanhamento 

permanente das empresas sedeadas na Praia da Vitória, criam uma imagem de 

falta de credibilidade na gestão deste projecto, o que pode hipotecar todos os 

ganhos conseguidos até ao momento.  

A agravar esta situação, na passada semana, soubemos a notícia de que os 24 

alunos selecionados para o curso de maio de 2022 da Academia de Código - 

TERCEIRA TECH ISLAND foram informados que a realização do mesmo estava 

suspensa pelo facto do Governo Regional dos Açores não ter renovado o acordo 

com a entidade formadora. 

A poucos dias do início da formação os formandos são confrontados com a sua 

suspensão e informados que terão de arcar com um valor de cerca de 6 mil euros 

para pagar a referida formação. 

Muitos deles despediram-se para poder frequentar este curso e, assim, ter novas 

oportunidades de emprego. 
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Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista solicita os seguintes esclarecimentos: 

- Quais os motivos para a suspensão da formação e não renovação da mesma 

por parte do Governo Regional? 

- Quem deu indicação para solicitar aos formandos o valor de 6 mil euros para 

frequentar a formação da Academia de Código? 

- Porque razão os formandos são informados da suspensão da formação a 

poucos dias do seu inicio? 

- Qual o real compromisso do Governo Regional em garantir a continuidade 

deste projecto, captando mais empresas e garantindo mais formação? 

- Quais os contactos realizados pelo Governo Regional, desde o início de 

funções, para instalar mais empresas no TTI?  

 

Terceira, 3 de maio de 2022 

 

Os Deputados 

 

Berto Messias 

 

Andreia Costa 

Francisco Coelho 

 

Rodolfo Franca 

 

Tiago Lopes

 


