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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência

Exmo. Senhor Chefe do Gabinete
De Sua Excelência o Presidente da Assembleia
Legislativa da Região Autonoma dos Açores
Rua Marcelino Lima
9901- 858 Horta
S/Referência

S/Comunicação

N/Referência

S/409/2022

11/02/2022

SE/2022/158

Data
23/02/2022

ASSUNTO: Requerimento n.º 290/XII – PS - SpacePort Santa Maria

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Joana
Pombo Tavares e João Vasco Costa, do grupo parlamentar do PS, sem prescindir quanto ao teor do
preâmbulo, encarrega-me o Senhor Subsecretário Regional da Presidência de informar o seguinte:

1. O concurso, tal como já afirmado publicamente pela titular da pasta do Governo dos Açores, está

na sua fase final de preparação e revisão das peças por um gabinete jurídico, a quem foi
solicitado, entre outros, o apoio para a definição do tipo de procedimento que garanta, por um
lado, um modelo o mais eficiente possível e, por outro, a defesa intransigente dos interesses dos
Açores em geral e da ilha de Santa Maria em particular.
2. Também conforme já foi afirmado publicamente, o lançamento do concurso deverá acontecer
antes do final do próximo mês de março. Quanto ao cronograma, os processos de contratação
pública têm as suas regras muito bem definidas no Código de Contratação Pública e, bem assim,
é esse o tramite legal que define o cronograma previsto e que depende grandemente de fatores
que a entidade adjudicante não controla de todo.
3. O XIII Governo dos Açores nunca se escusou a dar informações e / ou esclarecimentos acerca
deste ou de outro processo em curso. Mais, o XIII Governo dos Açores tem esclarecido de forma
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clara e pronta sempre que, seja através dos meios de comunicação social, seja através dos
órgãos representativos das populações, é interpelado ou mesmo sempre que observa nesses
atos uma mais valia para as populações.

Com os melhores cumprimentos,
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