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reportagem

Correio dos Açores, 10 de Fevereiro de 2019

Negociações finais para o porto espacial
de Santa Maria terminam no mês de Abril
Actualmente há cinco empresas internacionais interessadas em explorar o porto espacial que se espera para a ilha de Santa Maria, entre elas a Avio, empresa italiana, a Consórcio Azul e a PLD Space, de
Espanha, e a Isar Aerospace Technologies e a Rocket Factory Ausgsburg, ambas com sede na Alemanha,
prevendo-se por isso que durante o mês de Fevereiro submetam as suas propostas completas.
Dos 14 consórcios internacionais interessados em explorar aquele que virá a ser
o porto espacial de Santa Maria restavam,
conforme anunciado pelo Governo Regional
no passado mês de Dezembro, cinco consórcios internacionais que, durante este mês
de Fevereiro, deverão submeter as suas propostas completas para que sejam analisadas
detalhadamente, propostas estas que deverão advir da Avio, empresa italiana, da Consórcio Azul e da PLD Space, de Espanha,
e da Isar Aerospace Technologies e Rocket
Factory Ausgsburg, ambas com sede na Alemanha.
O documento oficial que diz respeito
ao programa de lançamento de satélites no
Atlântico indica que será durante o mês de
Março que se irá iniciar a terceira fase deste
concurso, altura em que deverão estar finalizadas todas as propostas que, até ao mês
de Maio estarão em fase final de avaliação,
baseada numa análise detalhada às propostas feita por um comité internacional especializado na área, sendo que durante o mês
de Abril haverá espaço para que ocorram
negociações finais com as empresas interessadas.
De acordo com o documento em causa,
entre os meses de Abril e Maio deverá ser
ainda estabelecido um contrato para o desenvolvimento e operação do porto espacial, com o objectivo de instalar esta infraestrutura no lugar da Malbusca, cuja fase de
execução deverá ocorrer entre os meses de
Maio e Junho de 2019 até igual período do
ano de 2021, esperando-se por isso que entre
a Primavera e o Verão de 2021 ocorram os
primeiros lançamentos de microssatélites a
partir dos Açores.
Em Outubro do ano passado, numa entrevista cedida ao Correio dos Açores, Gui
Menezes adiantava que existiam três empresas que mantinham interesse no consórcio
do porto espacial, uma vez que tinham sido
essas as empresas que teriam apresentado
estudos de viabilidade à European Space
Agency (ESA) que incluíam também estudos de impacto ambiental para os Açores de
uma forma geral, indicando que “outras empresas demonstraram interesse no projecto
mas no sentido de vierem a prestar serviços
que possam advir da implementação de um
porto espacial nos Açores”.
Neste sentido, o Secretário Regional do
Mar, Ciência e Tecnologia garantiu que as
empresas internacionais que irão disputar
o consórcio para o lançamento de microssatélites, esperado nos Açores em 2021, deverão “comprovar e demonstrar que haverá
fixação de emprego e de pessoas na Região
e também fixação de empresas. Têm que
comprovar também como elas prevêem ou
estimam que todo este ecossistema possa
ser fixado e dinamizado nos Açores, porque
nós não queremos ter um sítio só para virem cá de vez em quando fazer lançamentos
e depois irem embora. Isso não nos serve e
não será este o espírito com que nós estamos

Gui Menezes adiantou esta semana que há uma universidade norte-americana interessada em colaborar com os Açores
neste projecto”.
Por esse motivo, o concurso público internacional deverá ter estas exigências definidas nos seus cadernos de encargo, sendo
que até Outubro (altura em que foi feita esta
entrevista) o que existiu foi o lançamento de
um concurso para demonstração de interesse
por parte das empresas, para aferir o verdadeiro interesse que teriam na ilha de Santa
Maria e “para avançarem algumas questões
importantes, como as questões de segurança, as questões tecnológicas e as questões de
impacto ambiental”, afirmou o secretário.
Por esse motivo, em Outubro passado era
adiantado que no caso de os projectos apresentados “não cumprirem com aquilo que é
proposto pelo Governo Regional em termos
de economia, de desenvolvimento regional,
de empregos qualificados, de ambiente e
etc.”, o processo poderia correr o risco de
não avançar.
No entanto, espera-se que este projecto,
ao ser implementado nos Açores, permita
obter retorno a vários níveis uma vez que,
de acordo com Gui Menezes, “um porto espacial na Região pode alavancar uma série
de outras iniciativas e de outras empresas de
uma forma muito significativa”, esperandose que as empresas existentes no país ligadas
à área aeroespacial ganhem mais contratos e
mais serviços com a existência deste porto,
permitindo ainda que surjam outros negó-

De acordo com o Governo Regional, uma das
maiores vantagens da
construção deste porto
espacial na Malbusca
passará pela fixação de
pessoas e empresas nos
Açores, esperando-se
que no Verão de 2021
ocorram os primeiros
lançamentos de microssatélites a partir de Santa
Maria
cios e serviços, ou que sejam os centros de
investigação sejam estimulados.
Outro benefício, espera o Governo Regional, está ligado à criação de emprego directo e indirecto que poderá surgir, chamando para a Região a fixação de empresas e de
pessoas, podendo ser também uma oportunidade para que se fixem jovens portugueses
com cursos ligados à área aeroespacial.

Em acréscimo, esta semana o Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia
adiantou que a Universidade de Massachusetts Lowel, através de uma investigadora,
terá interesse em colaborar com os Açores
no âmbito da Estação RAEGE em Santa
Maria, havendo por isso a possibilidade de
se organizar uma visita no próximo mês de
Junho, na qual uma comitiva desta instituição norte-americana virá aos Açores com o
propósito de “conhecer o sistema científico
regional”, e o trabalho de investigação que
tem sido desenvolvido nesta área com o objectivo de se estabelecerem novas parcerias.
Nesta ocasião, Gui Menezes acompanhava o Ministro da Ciência e do Ensino Superior, afirmando no regresso da sua visita aos
Estados Unidos da América, que fez “um
balanço positivo” da visita de trabalho, referindo que teve também a oportunidade de
visitar vários departamentos e vários centros
de investigação do MIT nas áreas do clima,
da atmosfera, do espaço e dos oceanos.
No que diz respeito ao local escolhido
para o lançamento de microssatélites a partir dos Açores, a ilha de Santa Maria “reúne
condições que não são replicáveis noutros
locais da Europa, permitindo o acesso a um
plano de várias órbitas, ou seja, dá a possibilidade de os lançadores serem lançados
em direcções muito amplas, e tem ainda uma
extensa região que é desabitada a sul, e por

